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Vezetői összefoglaló 

Háttér 

Az alapellátásban dolgozó háziorvosok magas minőségű munkavégzéséhez kiváló szaktudás, 

készségek és attitűd szükséges. Ezeket megfelelően felépített és kivitelezett szakképzéssel 

lehet átadni, melyben alapvető és meghatározó szerepet játszanak az oktató háziorvosok, 

azaz tutorok. A képzés minőségében meghatározó lehet, miszerint a kiváló háziorvos nem 

feltétlenül jelent kiváló tanárt is, ennek megfelelően az oktató háziorvosoknak célzott és 

szisztematikus képzéseken kell részt venni az oktatói készségek, elméletek és tudás 

elsajátítása céljából. A jó tutorrá váláshoz meg kell ismerniük a különböző oktatási 

technikákat, tanulási stílusokat, a felnőtt hallgatók tanulási szükségleteit, életvezetési 

(coaching) és ellenőrzés-értékelési elméleteket. 

Jól képzett oktató háziorvosnak lenni nagy kihívást jelent a mindennapi munkavégzés keretei 

között. Ezért az oktatás színvonalának emeléséhez, ehhez a státuszhoz megfelelő személyi 

adottságokkal rendelkező, oktatástechnikailag felkészült és kiválóan képzett háziorvosokra 

van szükség. 

 

Célkitűzés 

Az oktató háziorvosok beválasztásának – különös tekintettel a személyi feltételeik, 

készségeik követelményrendszerére – áttekintése a nemzetközi (elsősorban európai) 

gyakorlatban, valamint a jelenleg alkalmazott hazai eljárásrend áttekintése. A nemzetközi 

ajánlások tükrében javaslatot teszünk a miénktől eltérő vagy hiányzó, az oktatás színvonalát 

emelő, jó nemzetközi gyakorlatok hazai rendszerbe történő implementálására. 

 

Módszerek 

A nemzetközi gyakorlat áttekintéséhez tematikus internetes keresést végeztünk a PubMed 

adatbázisban, valamint a Google keresőfelületén különböző kulcsszavak (pl. general practice, 

training skills, EURACT stb.) megadásával. Az átfogó keresést követően nemzetközi 

háziorvosi szervezetek (EURACT, WONCA) ajánlásait, valamint az alapellátás tekintetében 

példaértékű és jól szervezett oktatási rendszert működtető országok (pl. Egyesült Királyság, 

Hollandia, Németország) eljárásrendjét tanulmányoztuk. Emellett hazai orvosi egyetemek 

családorvosi intézeteiben (Pécs, Szeged) alkalmazott oktatástechnikai tréningek szakmai 

anyagait dolgoztuk fel az oktató háziorvosok személyi feltételeinek meghatározásához. 

 

Eredmények 

Az EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine) részletes 

ajánlást fogalmaz meg a tutorok beválasztásának kritériumairól. A tutorok személyi 

feltételeinek meghatározásakor figyelembe vett szempontok: klinikai kompetencia/ellátás 
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minősége, tapasztalat, CME aktivitás, minőségbiztosítás, kommunikációs készség, 

felkészültség az oktatásra/oktatói készségek, elkötelezettség az oktatásra/motiváció, idő az 

oktatásra, elérhetőség és hozzáférés a beteganyaghoz.  

Az általunk áttekintett európai országok gyakorlatában nagy hangsúlyt fektetnek az 

oktatásban részt vevő háziorvosok beválasztási kritériumainak meghatározására, valamint a 

tutorok oktatástechnikai felkészítésére és továbbképzésére. A jelenlegi hazai gyakorlatban a 

tutorok beválasztása meghatározott jogszabályi feltételek és eljárásrend szerint történik. Az 

oktató praxisok és tutorok kiválasztásának adminisztrációja egységes. A RENY portálon 

(Rezidensképzési Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás) online jelentkezhet be a feltételeknek 

megfelelő tutor, az alapfeltételeken túl azonban az egyetemek saját hatáskörükben 

döntenek a tutorok kiválasztását, oktatásba történő bevonását, majd felkészítését és 

továbbképzését illetően. 

 

Következtetés 

A nemzetközi gyakorlatban az oktató háziorvosok személyi adottságait, oktatói készségeit 

illetően részletesen kidolgozott ajánlások léteznek, melyek példaértékűek azon nemzetek 

számára, ahol egyáltalán nem, vagy nem ilyen minőségű rendszerek működnek. Az ajánlások 

két fő szempontelemre épülnek: az oktató háziorvosok (tutorok) és az oktató praxisok 

beválasztásának követelményrendszerére, valamint az oktató háziorvosok (tutorok) 

megfelelő képzési programjára, oktatástechnikai felkészítésére és továbbképzésére. Az 

oktató praxisok beválasztási követelményrendszerével a B. V. 4. 2. eredménytermékben 

foglalkozunk. Az oktató háziorvosok képzési programját, felkészítését pedig a BV.4.4 

eredménytermékben értelmezzük. Jelen munkánk az oktató háziorvosok, tutorok 

kiválasztásának követelményrendszerére fókuszál. 

A magas szintű oktatáshoz elengedhetetlen a fenti követelmények, eljárások és módszerek 

harmonizálása, mind az Európai Unió országaival, mind a négy magyarországi orvosi egyetem 

gyakorlatában is. 

 

Javaslatok 

1. A jelenlegi jogi keretek között egy országosan egységes, szakmai szempontú oktató 

tutor/praxis akkreditációs folyamat működik. Ezen felül a tutorok személyi kvalitásait, 

készségeit, oktatói adottságait egy részletesebb, objektív, pontrendszer és portfólió alapú 

értékelés alapján lehetne minősíteni. A családorvosképzés színvonalának emelése céljából és 

a négy hazai orvosegyetem eddigi gyakorlatainak harmonizálása érdekében 

munkacsoportunk a következő javaslatokat fogalmazta meg:  

 

Minden a rendszerbe lépő tutor számára kötelező, azaz alapfeltételeket javaslunk 

meghatározni, melyek a következők: 
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 a tutor vállalja az oktatást és elvégezi az akkreditációs folyamatot (www.reny.hu), 

 legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel, továbbá legalább 3 éves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik háziorvostan szakterületen, 

 főállásban háziorvosi praxisban dolgozik, 

 legalább heti négy napon végez háziorvosi rendelést, 

 a felsőoktatási intézménnyel vállalja és fenntartja a rendszeres szakmai kapcsolat, 

továbbá az akkreditáló egyetem oktató családorvos továbbképzésein részt vesz. 

Magas szintű rezidensképzés megvalósítását segíti elő, amennyiben a tutorok kiválasztásánál 

a minőségi osztályozást segítő további szempontelemeket vezetünk be. Ezen szempont 

elemek megvalósulásának felmérése történhet egy pontrendszer alapú értékelési rendszer 

alapján, másrészt a pályázó által benyújtandó oktatás-/képzésfókuszú portfólió alapján. 

A pontrendszer alapú értékelés figyelembe veszi a szakképzettséget, a szakmai 

tapasztalatot, az ügyeletben eltöltött tevékenységet, az oktatási tapasztalatokat, az 

önképzésben való jártasságot, az idegennyelv-ismeretet és annak használatát, valamint a 

tudományos munkában elért fokozatokat. 

 

Az oktatási portfólió tartami eleme négy további szempontelemre osztható. 

 

A szakmai önéletrajzra, amely magába foglalja a szakvizsgákat, a korábbi munkahelyeket, 

a külföldi szakmai tapasztalatokat, a szakmai szervezetekben betöltött tagságokat, a 

társadalmi szerepvállalást, az önkéntes munkát bizonyító dokumentumokat, 

nyilatkozatokat. Részei a szakmai konferenciákon való előadások, speciális 

továbbképzések, kurzusok listája, a kutatói tapasztalatokat igazoló dokumentumok és 

publikációk listája, a tudományos diákköri munka témavezetését, az államvizsga-

dolgozatra való felkészítést, a PhD hallgató témavezetését igazoló dokumentumok, 

nyilatkozatok, valamint itt kerülnek kibontásra a speciális szakmai érdeklődési területek 

is.  

 

Második szempontelem a felkészültség az oktatásra, mely az oktatásra az oktatói 

készségeket mutatja be. Tartalmazza a korábbi oktatási tapasztalatokat bizonyító 

dokumentumokat, az oktatói kurzusok igazolását (kötelező alapszintű oktatásmetodikai 

tréning), és amennyiben létezik, a hallgatói és a rezidensi feedbackeket is.  

 

A harmadik szempontelem az oktatás irányába való elkötelezettséget igazoló 

dokumentumokból: a motivációs levélből és egy strukturált, az oktatói stílust bemutató 

kérdőívből áll. 
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A negyedik szempontelem a tevékenységhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazza. 

Javasolt egy nyilatkozat csatolása a tutor egészségi állapotáról, valamint a tutort érintő 

jogi/etikai eljárásokról. 

2. Az alapszintű oktatástechnikai tréning (TTT tréning) akkreditációja és kötelezővé tétele 

javasolt a rendszerbe újonnan belépő, de különös tekintettel a rezidensképzésben részt vevő 

tutorok számára. 

 

3. Javasolt az alapszintű oktatástechnikai tréningek központi forrásból történő finanszírozási 

hátterének megoldása, amely tartalmazza az oktatási anyagok fejlesztésének és a képzés 

megvalósításának költségeit is. Biztosítja a tréningen részt vevő tutorok direkt és indirekt 

költségeit. Javasolt az oktatást végző tutorok finanszírozási rendszerének kidolgozása és 

bevezetése, amelyben számítunk a B. VI., B. VII. informatikai és finanszírozási 

almunkacsoport segítségére. 
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HÁTTÉR, ELŐZMÉNYEK 

Az alapellátásban dolgozó háziorvosok magas minőségű munkavégzéséhez kiváló szaktudás, 

készségek és attitűd szükséges. Ezeket megfelelően felépített és kivitelezett szakképzéssel 

lehet átadni, amelyben alapvető és meghatározó szerepet játszanak az oktató háziorvosok, 

azaz a tutorok. A képzés minőségében meghatározó lehet, hogy a kiváló háziorvos nem 

feltétlenül jelent kiváló tanárt is, ennek megfelelően az oktató háziorvosoknak célzott és 

szisztematikus képzéseken kell részt venni az oktatói készségek, elméletek és tudás 

elsajátítása céljából. A jó tutorrá váláshoz meg kell ismerniük a különböző tanulási stílusokat, 

a felnőtt hallgatók tanulási szükségleteit, el kell sajátítaniuk különböző tanítási módszereket, 

életvezetési (coaching) és értékelési elméleteket. [1] 

A nemzetközi ajánlásokban és gyakorlatokban az oktató háziorvosok személyi adottságait, 

oktatói készségeit illetően részletesen kidolgozott feltételrendszer létezik. Két fő pillérre 

épülnek az ajánlások: 

1. Az oktató háziorvosok (tutorok) és az oktató praxisok beválasztásának 
követelményrendszerére; 

2. Az oktató háziorvosok (tutorok) megfelelő képzési programjára, oktatás-technikai 
felkészítésére és továbbképzésére. 

A tutorok beválasztása a jelenlegi hazai gyakorlat szerint: 

Az oktató háziorvosoknak (tutorok) a jelenlegi magyar jogszabályozás szerint a következő 

feltételeknek kell megfelelnie az akkreditáció során: 

 Adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik. 

 Az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn. 

 A szakképzés képzési programjának teljesítése során a jelölt munkáját közvetlenül a 
tutor felügyeli, aki folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek az egészségügyi 
tevékenység végzésében. 

 A jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési elemeknek megfelelő 
szakvizsgával vagy felsőfokú végzettséggel, továbbá – minden esetben – legalább 
hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Egy tutor egyidejűleg legfeljebb 3 jelölt szakképzését felügyelheti. 

 A tutori tevékenység minősítését miniszteri rendeletben meghatározott módon a 
rezidensek végzik. 

 Ha a tutorral szemben az illetékes szakmai kamara etikai vétség elkövetését 
jogerősen megállapítja, a tutort a tutori névjegyzékből törölni kell. A törléstől 
számított 2 évig nem vehető fel újra. 

 Akit 3 alkalommal töröltek, azt véglegesen törölni kell. 
Mivel a követelmények csak alapjaiban vannak rögzítve, a szakképzésért felelős egyetemek 

az oktató háziorvosok akkreditációs folyamata során saját hatáskörükben, saját eljárásrend 

alapján döntenek a jogszabályban meghatározott követelmények teljesüléséről, így 

országosan nincs egységes követelményrendszer az oktató háziorvosok személyi feltételeire, 

elvárt készségeire vonatkozóan. 
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A tutorok oktatástechnikai képzése a jelenlegi hazai gyakorlatban: 

A magyarországi orvosegyetemek családorvosi intézeteinek gyakorlatában eltérő módon 

valósul meg az oktatásban részt vevő tutorok oktatói, oktatástechnikai képzése. A kötelező 

CME képzésekbe beépített, esetlegesen megjelenő oktatási elméletet tartalmazó előadások 

mellett többnapos, komplex struktúrával rendelkező oktatástechnikai tréning is 

megrendezésre került több egyetemen is (Pécs, Szeged). Ezek struktúrája, tananyaga, 

oktatásmetodológiája és ellenőrző–értékelő módszerei az átfedések mellett 

különbözőségeket is mutatnak. Megjelennek a mai elvárásoknak megfelelő képzési elemek, 

de országos összeszervezettség nem valósul meg. A képzések finanszírozása esetleges, a 

részt vevő tutorok a képzésen való részvételükért kompenzációt nem kapnak. 

Az oktatástechnikai tréning ötletét és programját az EURACT-Leonardo project által 2004 

májusában, Zakopaneban, Lengyelországban megszervezett „Course for Trainers in Family 

Medicine” című kurzus adta, amelyen mind a négy magyarországi orvosi egyetemről egy-egy 

családorvos oktató vett részt. Ezt követően közös munkával megtörtént a tananyag 

alkalmazása a magyar viszonyokhoz, és megrendezésre került egy továbbképző szimpózium 

(Balatonaliga), ahová mind a négy orvosegyetem családorvosi intézete 4-5 fő oktatót 

delegált. Az elmúlt években az egyetemek személyi, tárgyi és anyagi lehetőségei tették 

lehetővé vagy korlátozták ennek a tréningnek a megszervezését az oktató családorvosaik 

részére. 

CÉLKITŰZÉS 

Az oktató háziorvosok beválasztásának, különös tekintettel a személyi feltételeik, készségeik 

követelményrendszerének áttekintése a nemzetközi (elsősorban európai) gyakorlatban, 

valamint a jelenleg alkalmazott hazai eljárásrend áttekintése. A nemzetközi ajánlások 

tükrében javaslatot teszünk a miénktől eltérő vagy hiányzó, az oktatás színvonalát emelő, jó 

nemzetközi gyakorlatok hazai rendszerbe történő meghonosítására. 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A nemzetközi gyakorlat áttekintéséhez tematikus internetes keresést végeztünk a PubMed 

adatbázisban, valamint a Google keresőfelületén különböző kulcsszavak (pl. general practice, 

training skills, EURACT stb.) megadásával. Az átfogó keresést követően nemzetközi 

háziorvosi szervezetek (EURACT, WONCA) ajánlásait, valamint az alapellátás tekintetében 

példaértékű és jól szervezett oktatási rendszert működtető országok (pl. Egyesült Királyság) 

eljárásrendjét tanulmányoztuk. Emellett hazai orvosi egyetemek családorvosi intézeteiben 

(Pécs, Szeged) alkalmazott oktatástechnikai tréningek szakmai anyagait dolgoztuk fel az 

oktató háziorvosok személyi feltételeinek meghatározásához. 

A hazai helyzetfelmérést a munkacsoportunk által szerkesztett kérdőív segítségével végeztük 

a B. V. 4. 2. és B. V. 4. 3. eredménytermékekhez (átvéve a B. V. 4. 2. eredménytermékből): 

1. Mi alapján ítélik meg a jogszabályban megfogalmazott feltételek teljesülését? 
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 „A praxisban a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve 
megszerzett szakképesítéssel rendelkezik." 

 „A praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a 
szakképzési program egyes elemeinek oktatására." Mi alapján ítélik meg a 
jogszabályban megfogalmazott feltétel teljesülését? Milyen konkrét 
követelményeket állítottak fel? Mi alapján ítélik meg? Ha jelenleg nincs ilyen 
konkrét követelmény, akkor milyen reális minimumokat lehetne elvárni? 

 „A praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel." Milyen konkrét 
követelményeket állítottak fel? Mi alapján ítélik meg? Ha jelenleg nincs ilyen 
konkrét követelmény, akkor milyen reális minimumokat lehetne elvárni? 

 „Az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn." Mi 
alapján ítélik meg a jogszabályban megfogalmazott feltétel teljesülését? Milyen 
konkrét követelményeket állítottak fel? Mi alapján ítélik meg? Ha jelenleg nincs 
ilyen konkrét követelmény, akkor milyen reális minimumokat lehetne elvárni? 

2. Milyen igazoló dokumentumokat kérnek be a jelöltektől? 
3. Az oktatók és az oktató praxisok akkreditációja során milyen eljárásrend alapján 

választják ki az alkalmas tutorokat és képzőhelyeket? 
4. Körülbelül mennyi időt vesz igénybe a teljes akkreditációs folyamat? 
5. Van-e személyes találkozó a jelölt oktatóval? 
6. Oktatói státuszra jelentkező praxist személyesen meglátogatják-e? 
7. Az oktatók személyével, képzettségével, oktatói tapasztalataival kapcsolatban 

vannak-e teljesítendő feltételek (pl. nyelvismeret, graduális oktatásban kötelező 
oktatói szerepvállalás, kötelező részvétel tutor képző kurzuson)? 

8. A jelöltnek kell-e önéletrajzot benyújtania? 
9. A jelöltnek kell-e motivációs levelet benyújtania? 
10. A jelöltnek kell-e bizonyos szempontok alapján portfóliót készítenie és benyújtania? 
11. A jelöltnek nyilatkoznia kell-e arról, hogy egészségügyileg alkalmas az oktató 

munkára? 
12. A jelöltnek nyilatkoznia kell-e arról, hogy orvosi tevékenysége miatt etikai vagy 

büntető jogi eljárás folyik ellene jelenleg, vagy folyt az elmúlt 5 évben? 
13. Egyetemi szinten különbséget tesznek-e az elvárások szempontjából attól függően, 

hogy a jelölt tutor graduális vagy posztgraduális oktatói munkát szeretne végezni? 
14. Feltétel-e Önöknél, hogy a posztgraduális, rezidensoktatásban részt vevő tutor 

először graduálisan (pl. hatodéves hallgatót) oktasson a praxisban? Ha igen, akkor 
hány orvostanhallgató képzése után léphet be a rezidens-tutori rendszerbe? 

15. Mekkora összeget kap a tutor graduális és/vagy posztgraduális oktatói munkájáért 
hallgatóként/rezidensként havonta? 

16. A reny.hu-n felül milyen egyéb jelentkezési lapot kell kitölteniük a jelentkezőknek? 
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EREDMÉNYEK 

Nemzetközi áttekintés 

EURACT/WONCA ajánlásai a tutorok személyi feltételeiről [2–4] 

Az elmúlt évtizedekben az EURACT az UEMO-val (European Union of General Practitioners) 

karöltve számos egyeztetést, tréninget és konferenciát szervezett az alapellátásban zajló 

oktatás fejlesztése érdekében (Konszenzus Konferencia 1994). Továbbá egy munkacsoport 

kidolgozta a tutorok beválasztásának közös kritériumait, amelyet az EURACT Council 

jóváhagyott (Barcelona, 2001). 2002-ben (korszerűsítve 2012-ben) az EURACT kiadott egy 

állásfoglalást, mely tartalmazza az oktatók és az oktatópraxisok követelményeit, valamint 

egy rövid összefoglalót 22 európai ország gyakorlatáról. [2–3] 

A Konszenzus Dokumentum szerint az oktató családorvos (tutor) felelősséget vállal 

mindenfajta oktatási tevékenységért, ami az oktató praxisban zajlik. Meghatározzák az 

oktatás célját, tartalmát és módszertanát. Az oktató orvosok (tutorok) kiválasztása és 

képzése létfontosságú az oktatás megfelelő színvonalához és a megfelelő motiváció 

kialakításához. Az oktatók képzésének folyamatosnak kell lennie és illeszkednie kell az 

oktatási programok (CME) közé. Ezek az oktatási programok felölelik az oktatás mindhárom 

aspektusát: Mit tanítsunk?, Hogyan tanítsunk?, Hogyan értékeljünk? Továbbá alapvető, hogy 

az oktatóknak életképes karrierlehetőséget kell biztosítani. Ajánlásuk szerint tiszta és 

elfogadott kritériumrendszert kell létrehozni az oktató családorvosok (tutorok) és az 

oktatópraxisok beválasztási feltételeiről, viszont minden családorvosnak meg kell adni a 

lehetőséget, hogy tutori pályázatot nyújtson be. Ideális esetben a beválasztást ellenőrző, 

jóváhagyó szervezet felügyeli az oktatói tréningeket is. A tutorok beválasztásánál fontos 

támpontként szerepelhet az oktatójelölt önéletrajzának áttekintése, valamint egy személyes 

interjú lefolytatása. 

A legfontosabb oktatói jellemvonások: oktatói készségek, elkötelezettség az oktatásra, 

klinikai kompetencia és megfelelő szakmai értékek. Ennek részleteit foglalja össze az 1. 

táblázat. 

A legfrissebb ajánlást az európai oktatói követelményekről a WONCA adta ki 2018 

áprilisában. [4] 

A dokumentum a családorvos-oktatókat illetően a következő elvárásokat fogalmazza meg: 

 Szakképzésre akkreditált praxisban dolgozik. 

 Elvégzett egy akkreditált oktatói kurzust. 

 Igazolja, hogy részt vesz családorvosi vonatkozású oktatási tevékenységekben. 

 Részt vesz oktatói és oktatás-módszertani továbbképző (CME) kurzusokon. 

 Igazoltan befejezte a családorvos szakképzést (szakvizsgával rendelkezik). 

 Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a családorvos-szakképzés felépítéséről. 
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 Megfelelő technikai és adminisztratív ismeretekkel rendelkezik a szakorvosjelöltek 

értékelésével kapcsolatban. 

 Tisztában van a saját szerepével és felelősségével a szakorvosjelölt oktatási 
programjában. 

 

1. táblázat: Összefoglaló táblázat a tutorok személyi feltételeiről (EURACT) 

Kritérium  Értékelés alapja 

Szakmai értékek (Professional values) Teljesítmény értékelése, önéletrajz 

Klinikai kompetencia, ellátás 

minősége 

Nehéz mérni: teljesség, folyamatosság, 

személyes ellátás értékelendő 

Tapasztalat Hány éve praktizál? 

CME aktivitás, minőség biztosítás Kreditpontok 

Kommunikációs készség Visszajelzés (feedback) a tanulóktól 

Felkészültség az oktatásra, oktatói 

készségek 

Oktatói kurzusok igazolása, oktatói 

készségek értékelése videótréningekkel, 

feedback a tanulóktól 

Elkötelezettség az oktatásra 
Motivációs levél írása, feedback a 

tanulóktól 

Idő az oktatásra Napi időbeosztás értékelése 

Elérhetőség és hozzáférés a 

beteganyaghoz 

Előjegyzési rendszer és várakozási idők 

értékelése 

 (A táblázat az „EURACT Statement on Selection of Trainers and Teaching Practices for 

Specific Training in General Practice, Tartu 2002” szakmai anyagban szereplő táblázat 

átdolgozása [2]) 

 

EURACT ajánlásai a képzésről a tutor szerepét tekintve [3] 

A legfrissebb EURACT ajánlások nagy hangsúlyt fektetnek a tutorok beválasztási feltételei 

mellett mind a szakorvosjelölt, mind az oktató háziorvos megfelelő képzésére. A 

szakorvosképzés végrehajtásáról – a tutor szerepét tekintve – a következő feltételeket 

fogalmazza meg: 

 Méltányosság a képzésben. 

Az oktató családorvos (tutor) egyenlő képzést és oktatási környezetet nyújt minden 

hallgatónak és szakorvosjelöltnek nemtől, etnikumtól, fogyatékosságtól, különleges 

oktatási szükségletektől függetlenül. 
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 A kurrikulum átadása. 

A tutornak biztosítania kell azokat az oktatási feltételeket (széleskörű beteganyag és 

klinikai problémák, oktatási környezet, tanulási lehetőségek), amelyek lehetővé teszik 

a hallgatónak az oktatási program teljesítését. 

 Értékelés. 

A tutornak értékelés alapú feedbacket kell nyújtania a hallgatónak. 

 Oktatásszervezés. 

A tutornak kell szervezni és koordinálni a hallgató oktatását a praxisban. 

 Szupervízió. 

A szakorvosjelölt képzését egy kijelölt tutor felügyeli az oktatási program ideje alatt. 

 Tanulási szükségletek. 

Fel kell tárni a hallgató tanulási szükségleteit, és ezt beépíteni az oktatási programba. 

 Egyéni Képzési Terv. 

A tutornak támogatni kell a szakorvosjelöltet egy Egyéni Képzési Terv 

megalkotásában, effektív használatában és értékelésében (mely szerves részét képezi 

az oktatási portfóliónak). 

 Védett tanulási idő. 

A tutornak biztosítania kell a tanulónak és saját magának is megfelelő időt a 

tanulásra. 

 

Egyesült Királyság 

Az Egyesült Királyság alapellátásának működése számos szempontból a legerősebbek közé 

tartozik Európában. Kiemelkedően hatékony, jól szervezett a betegellátás, támogató a 

gazdasági háttér és biztosított az emberi erőforrás. Ennek alapja a területi alapon történő 

szervezés és az egészségügyi hatóságok évenkénti tervezési és elszámolási kötelezettsége. Az 

ellátáshoz való hozzáférésnél kimutathatók területi egyenlőtlenségek, valamint az orvosok 

kommunikációjával és a betegellátásra fordított idő hosszával kapcsolatban is merültek fel 

kritikák. 

Angliában minden alapellátásban praktizáló háziorvosnak általános orvosi (General Practice, 

GP) szakvizsgával kell rendelkeznie. 2010-től a betegek szabadon regisztrálhatnak bármelyik 

háziorvosnál, de a felvételüket követően 6 hónapon belül nem válthatnak orvost. A lakosság 

99%-a regisztrált a háziorvosoknál, és az NHS-en belül a betegek orvoshoz fordulásainak 

90%-a a háziorvosokra esik. Egyik legfontosabb feladatuk megszűrni a költséges vagy 

korlátozottan hozzáférhető ellátásokat (kapuőr funkció), mivel a páciensek csak háziorvosi 

beutalóval vehetik igénybe a szakorvosi és a kórházi ellátásokat. A sokrétű feladatok és a 
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kiváló hozzáférés biztosítása érdekében az elvárt szolgáltatói rendelkezésre állási idő az egyik 

legmagasabb Európában (52,5 óra/hét). 

Az NHS Direct a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 0–24 órában hívható telefonos 

tájékoztató szolgálata, melynek célja, hogy egy számítógépes döntéstámogató szoftver 

segítségével a pácienseket az ellátás megfelelő szintjére irányítása. A rendszernek a 

háziorvosi ügyeleti szolgálattal történő integrációja azt célozza, hogy gyors és az igényeknek 

megfelelő hozzáférést biztosítson az egészségügyi alapellátás szolgálataihoz. [6-8] 

Egy 2017-ben végzett felmérés szerint közel 7000 regisztrált oktató háziorvos dolgozik az 

Egyesült Királyságban. [9] 

A posztgraduális képzések szervezéséért, így az oktató háziorvosok (tutorok) képzéséért is a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Szolgálat (NHS) felelős. A képzésekkel kapcsolatos standardokat 

az Általános Orvosi Tanács (GMC) fogalmazza meg. 

A képzési terület alapján (követve a királyság országonkénti bontását) az NHS négy régióra 

(Deanery) tagolódik: Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales. 

Angliában további négy helyi oktatási testület, úgynevezett „Local Education Training Board” 

működik. A GMC standardok és az Orvos Oktatók Akadémiája (AoME) által felállított 

alapkompetenciák figyelembe vételével ezek a területi egységek önállóan szervezik, fejlesztik 

és ellenőrzik az oktatást, beleértve a tutorok akkreditációját és a tutorképzést is. 

Az Orvos Oktatók Akadémiája (AoME) kompetencia területek: 

 biztonságos és hatékony betegellátás biztosítása az oktatás alatt, 

 tanulásra alkalmas környezet megteremtése és fenntartása, 

 oktatás és tanulás elősegítése/facilitációja, 

 tanulás elősegítése értékelésen, visszajelzésen keresztül, 

 képzés fejlődésének támogatása és követése, 

 személyes és szakmai fejlődés vezetése, 

 oktatóként folyamatos szakmai fejlődés. 

Egy 2013-ban publikált tanulmány bemutatja az Egyesült Királyságban az egyes régiók közötti 

hasonlóságokat és különbségeket a tutorok akkreditációjáról és a képzési eljárásokról. A 

legtöbb régióban az orvosok saját indíttatásuk alapján, önkéntesen jelentkeznek oktatónak. 

Arra is van azonban példa, hogy azonosítják a potenciális (alapkövetelményeknek megfelelő) 

tutorokat és bátorítják őket, hogy jelentkezzenek oktatói munkára. [10] 

A felmérés legfontosabb eredményeit a 2. táblázat foglalja össze. 

A szakvizsga megszerzését követően 2-3 év után már lehet oktatónak jelentkezni: 11 

régióban ez a szakvizsga megszerzését követő 3. év után, 5 esetben 2 év után, egy régióban 

már 1,5 év után. A jelenlegi praxisban már eltöltött időre vonatkozó követelmények nagyon 

eltérőek a régiók között. Hat területen nincs ilyen követelmény, egy régió minimum három 

évet ír elő, kettő két évet, hat egy évet, kettő hat hónapot.  
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2. táblázat: Az oktató háziorvosok akkreditációjának alapfeltételei, a tutorképzés főbb 

jellemzői (Egyesült Királyság) 

Kérdés Válasz 

Szakvizsga megszerzését követő hányadik évben tölthet be 

egy oktató háziorvosi státuszt? 

3 év (11 régió) 

2 év (5 régió) 

1,5 év (1 régió) 

Mennyi időt kell eltölteni a jelöltnek a jelentkezés előtt 

abban a praxisban, ahol tutorként szeretne működni? 

3 év (1 régió) 

2 év (2 régió) 

1 év (6 régió) 

6 hónap (2 régió) 

nincs követelmény (6 régió) 

Posztgraduális akadémiai oktatói képzettség (pl. 

Certificate of Medical Education) szükséges-e? 

igen (9 régió) 

nem (8 régió) 

Van-e a régióban kezdő TTT kurzus? 
igen (14 régió) 

nem (3 régió) 

Milyen a TTT kurzusok struktúrája? 
egyszeri alkalom (6 régió) 

többszöri alkalom (8 régió) 

Mennyi a kurzus költsége? 750 GBP és 1850 GBP között 

Ki finanszírozza a költségeket? 

képzőhely (7 régió) 

résztvevő (3 régió) 

megosztva (2 régió) 

(2 régió nem válaszolt) 

Kötelező-e szinten tartó kurzuson való részvétel? 
igen (7 régió) 

nem (7régió) 

 (A táblázat Lyon-Maris és Scallan tanulmánya alapján készült [10]) 

Kilenc régió követel meg posztgraduális akadémiai oktatói képzettséget (pl. Certificate of 

Medical Education) a leendő tutortól. Tizennégy régió rendelkezik tréner kurzussal leendő 

oktató háziorvosok számára. Hat esetben a kurzus egy alkalommal kerül megrendezésre, 

mely félnapos és ötnapos tartományban mozog, nyolc régió tutorképzése hosszabb idő alatt, 

több alkalommal valósul meg. A képzést hét régióban a központ finanszírozza, háromban a 

résztvevő, kettőben pedig megosztva. A képzési költségek 750 GBP és 1850 GBP között 

mozognak. Hét régió előírja a szinten tartó kurzusokon való részvételt, és ezeket 

finanszírozza is. [10] 

A fenti tanulmány és további szakirodalmi adatok alapján általánosságban megállapítható, 

hogy az oktató háziorvosi akkreditációhoz az alábbi kritériumoknak kell megfelelni: 

 1,5–3 éves szakmai tapasztalat a szakvizsga megszerzését követően, 

 minimum 6–18 hónapnyi munka abban a praxisban, ahol oktatói munkát látna el a 

jelölt, 
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 hetente legalább 4 napot dolgozzon, 

 motiváltság, elkötelezettség a tutori munka irányában, 

 AoME (Orvos Oktatók Akadémiája) kompetencia területeknek való megfelelés és 

tutorképzésen való részvétel. 

 

A tutorképzések 1–5 naposak, melyek különböző területeket (pl. tanításmódszertan, 

kommunikáció, visszajelzés) érintenek. A képzések költségét többségében a képzőközpont 

állja, de pár régióban a leendő tutoroknak kell megtérítenie. Az akkreditált tutoroknak 

rendszeres továbbképzésre kell járniuk (pl. 3 év alatt 6 alkalommal), és akkreditációjukat 3 

évente meg kell újítani. [11–16] 

Az Angliában alkalmazott tutorbeválasztási eljárás szemléltetésére az anyaghoz 

mellékletként csatoljuk az NHS Health Education England interneten is elérhető tutor 

jelentkezési lap magyar fordítását (1. sz. melléklet). [17] 

 

Németország 

Az ezredfordulón hozott törvények alakították ki a mai németországi egészségügyi rendszert. 

2003-ban kezdődött a német egészségügyi rendszer átfogó, költséghatékonysági reformja, 

amelynek alapja a kötelező egészségbiztosítás korszerűsítéséről szóló törvény. 

Az egészségügyi reformokkal párhuzamosan elindultak a háziorvos szakképzést és 

tutorrendszert célzó minőségi fejlesztések is. A Német Általános Orvosi és Családorvosi 

Társaság (DEGAM – Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin) 2009-

ben angol, holland és dán nemzetközi szakértőkből álló független bizottságot kért fel, hogy 

értékelje a német háziorvosi szakorvosképzést. A felmérés eredményeként megállapították, 

hogy az akkori szakorvosképzés nem éri el az európai standardokat, nincs egységes képzési 

program, a tutorok akkreditációja formális kritériumok alapján történik (pl. a praxis 

nagysága, a háziorvosi tevékenység időtartama), nincs képzés az oktató háziorvosok részére. 

A szakértői bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, többek között tutorképzés fejlesztésére, 

valamint TTT program bevezetését javasolta. [18-19] 

A leendő oktató háziorvosok és oktatópraxisok számára felállított kritériumrendszert a 

DEGAM 2014-ben hozta létre. Ez egy részletesen kidolgozott szempont- és pontozási 

rendszer az oktató háziorvosok kiválasztási folyamatához. 

Felállítottak bizonyos kötelezően teljesítendő kritériumokat. 

1. Külön kiemelik, hogy csak akkor akkreditálható egy praxis, ha rendelkezik egy olyan 

különálló helységgel, ahol a rezidens önállóan tud orvosi munkát végezni. 

2. Ezek mellett az alábbi elvárások teljesítendőek kötelező jelleggel: 

• Legalább negyedévente legyenek a képzést értékelő megbeszélések a tutor és a 

gyakornok között. 
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• Legalább hetente tartsanak esetmegbeszéléseket. 

• Folyamatosan karbantartott minőségirányítási rendszer. 

• Legyen egy mentor (egy tapasztalt orvos), akihez a gyakornok további útmutatásért 

fordulhat, akivel a gyakornok megbeszélheti a képzés során felmerülő nehézségeket, 

problémákat. 

• Az orvos-beteg konzultációk száma negyedévente > 400. 

• Nem akkreditálják az otthoni viziteket nem végző praxisokat. 

Az akkreditációhoz három területen jelöltek ki feltételeket: a háziorvosjelölt képzettségének 

didaktikus felmérése, a praxis infrastruktúrájának jellemzői, a praxis demográfiai adatai. 

A jelölt háziorvos képzettsége során például figyelembe veszik a jelenlegi munkavégzésének 

mutatóit pl. jártasságot ortopédiai, chiropraktikai, sebészeti területen. Többletpontot jelent, 

ha a jelölt részt vesz Bálint csoportfoglalkozásokon vagy továbbképző szemináriumokon. 

Az infrastruktúra esetén felmérik a praxis méretét, elhelyezkedését vagy a technikai 

felszereltségét. A demográfiai adatok területén vizsgálják a praxishoz tartozó gyerekek, idős 

vagy krónikus betegek számát, valamint a negyedévenkénti otthonlátogatások számát. 

Az akkreditációhoz az infrastruktúra vonatkozásában legalább a pontok felét el kell érni, a 

képzettség és a demográfiai területen a maximálisan szerezhető pontok legalább 

egyharmadát kell teljesíteni. 

A szerzők megemlítik, hogy a túl szigorú kritériumrendszerek elbátortalaníthatják az 

oktatónak jelentkezőket az akkreditációtól. Azok a területek azonban, ahol jó 

szakorvosképzési és tutorképzési programmal rendelkeznek, potenciális piaci előnnyel 

rendelkezhetnek a háziorvosok letelepedésének elősegítésében. 

A Német Általános Orvosi és Családorvosi Társaság (DEGAM – Deutsche Gesellschaft für 

Allgemeinmedizin und Familienmedizin) által összeállított az oktató háziorvosok 

akkreditációjához felállított szempontrendszert mutatja a 3. táblázat [20]: 

 

3/1. táblázat: A Német Általános Orvosi és Családorvosi Társaság (DEGAM – Deutsche 

Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin) által összeállított az oktató 

háziorvosok akkreditációjához felállított szempontrendszer 

# Kritérium Mérési szempont Pontszám 

1 
Pszichoszomatikus 

ellátás 

35100-ás és 35110-es ápolási tevékenységkód* +4 

Rendszeresen részt vesz Bálint csoport foglalkozásokon +2 

2 
Mozgásszervi 

megbetegedések 
kezelésére vizsgával 
rendelkezik, kisebb 

Min. 6 hónapos posztgraduális ortopédiai képzésben 
vett részt, vagy chiropraktikai vizsgával rendelkezik. 

30200-as és 30201-es ápolási tevékenységkód*. 
+2 

3 Min. 6 hónapos posztgraduális sebészeti képzés +1 
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sebészeti 

beavatkozások 
végezhet 

Kisebb sebészeti vagy krónikus sebkezelési ellátóhely. 
Tevékenységkódok: 02301, 02302, 03210* 

+2 

4 

Családorvosok 
oktatására jogosult 

Részt vesz az alapellátási minőségbiztosítási csoportban 
Alapellátási minőségbiztosítási csoportot irányít 

+1 
+1 

5 

Részt vesz a tutorok képzésére szervezett 
szemináriumokon 

1 szeminárium 
2 szeminárium 

3 vagy több szeminárium 
 

A praxis egy egyetemi oktatókörzet 
A praxis egy DEGAM által minősített oktatókörzet 

 
 

+1 
+2 
+3 

 
+2 
+2 

6 
„DEGAM Minősített oktatókörzet” - más DEGAM tag 

körzetét látogatja, vagy más DEGAM tag látogatja az ő 
praxisát (http://www.degam.de/index.php?id=links2) 

 

7 
Korábban oktatott gyakornok száma 

1–3 
>3 

 
2 
4 

8 
Részvétel egyéb gyakornoki képzési programban 

(min. 6 hónapos): 
 

9 
Gyermekgyógyászat 

Nőgyógyászat 
1 
1 

10 
Praxis mérete 

(páciens/orvos) 

401–650 
651–1200 

1201–1499 
>1500 

-2 
0 
-2 
-4 

11 Vidéki praxis 
5000 főnél kevesebb fő által lakott területen működő 

praxis 
+2 

12 
Strukturált 
visszajelzési 

(feedback) rendszert 
alakítottak ki, 

használnak 

DEGAM kérdőív: „Családorvosi képzés” +1 

 DEGAM képzési terv: „A praxis mint képzőhely” +1 

 Kompetencia alapú képzési terv +1 

 
A DEGAM irányelveket használják, betegtájékoztató 

anyagok elérhetőek 
+1 

13 
Praxis típusa 

Csoportpraxis, megosztott praxis, vagy önállóan vitt 
praxis további, alkalmazott orvossal 

+1 

 Önállóan vitt praxis 0 

14 
Felszereltség, 

technikai jellemzők 

Elektronikus betegnyilvántartás (beleértve a 
gyógyszerrendelési nyilvántartást és a beutalásokat) 

+2 

15 
Szabad hozzáférés a díjköteles adatbázisokhoz (pl. 

gyógyszeradatbázis) 
+2 
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16 Videókamerát használ oktatási célból +2 

17 Spirometer használata (tevékenységkód: 03330) +1 

 
Gyermekgyógyászati 

ellátása 
01720 és/vagy a 03110 tevékenységkód igazolja +4 

18 
Otthoni 

beteglátogatás 

<10 otthoni beteglátogatás 
11–50 otthoni beteglátogatás 
>50 látogatás negyedévente 

A gyakornokok felügyelet mellett részt vehetnek az 
ügyeleti ellátásban 

+2 
+3 
+4 
+2 
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Idős és krónikus 

betegek strukturált 
gondozása 

Geriátriai ellátás 
Idősgondozás idősek otthonában 

Krónikus betegségek gondozási programjában való 
részvétel (asztma, COPD, diabetes, CHD) 

A gondozási program a képzési rendszernek is része 

+2 
+2 
+2 

 
+2 

* a társadalombiztosítás felé lejelentett tevékenységkód azt igazolja, hogy az adott 

tevékenységet a praxisban végzik 

 (A táblázat az „Egidi et al.: DEGAM criteria catalogue for training practices. GMS Zeitschrift 

für Medizinische Ausbildung 2014, Vol. 31(1), ISSN 1860-3572” tanulmány alapján készült 

[20]) 

 

Hollandia 

A holland egészségügyi rendszer az alábbi 3 fő elven alapul: 

 hozzáférhetőség: az ellátás mindenki számára hozzáférhető legyen, 

 szolidáris: az egészségbiztosítás mindenki számára kötelező, és közösen viselik a 
költségterhet, 

 minőségre törekvő: magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat nyújt. 
A holland rendszer decentralizált, a társadalmi folyamatok folyamatosan formálják. 

Az alapellátás struktúrája jól szervezett, a háziorvos szigorú kapuőri szerepet tölt be. A 

betegelégedettség a legmagasabbak között van Európában [21]. 

Hollandiában a háziorvos szakorvos- és tutorképzés alapkövetelményeit már a 2000-es évek 

elején lefektették. 2007-ben létrejött a Huisartsopleiding Nederland intézet, amely a nyolc 

egyetemi háziorvosi intézet hálózataként működik és felelős a képzésekért. A 

Huisartsopleiding Nederland meghatározza a képzésekkel kapcsolatos keretrendszert, amin 

belül az egyetemek maguk dönthetik el a részletek kidolgozását. A képzések 

megvalósításáért, a programok részletes kialakításáért, a minőségéért, valamint a tutor 

kiválasztási folyamatokért az egyetemek felelnek. [22–26] 

A leendő oktató háziorvosoknak/tutoroknak több feltételnek kell megfelelniük. Az 

egyetemek akkreditációs kritériumrendszerei nem, vagy csak részlegesen elérhetőek. 

A legteljesebb kritériumrendszert a leideni egyetemnél volt elérhető. [25] 
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A hollandiai Leiden egyetemének gyakorlata szerint az oktató háziorvosok akkreditációs 

feltételei az alábbiakból állnak össze: 

I. Elsőként az országos követelményeket kell teljesíteni, amelyeket az Egészségügyi 

Specialistákat Nyilvántartó Bizottság (RGS) állít össze. 

 Legalább öt éve háziorvosként dolgozik (ebből egy évet a jelenlegi praxisában töltött). 

 Legalább ötven százalékban háziorvosként dolgozik a praxisában. 

 Megfelelő mennyiségű ideje és helye van a rezidens oktatásához (hetente három-
négy nap). 

 Praxis nagysága: körülbelül 2350 fő (plusz-mínusz 25%). 

 Az egész munkahét folyamán jelen van egy szakképzett asszisztens. 

 A praxisa jól felszerelt, rendelkezik pl. egy különálló rendelővel is a rezidens számára, 
internetkapcsolattal, automata nyilvántartási rendszerrel. 

 Vállalja, hogy tanulmányokat folytasson oktatás módszertani területen. 
 

II. Ezek után az oktató háziorvos jelöltnek minimálisan meg kell felelnie a 

kompetenciaprofilban megjelölt elvárásoknak az oktatás, facilitátor és személyes működés 

területén. 

Elvárások az oktatás területén: 

1. Az oktató mint példakép. 

  • Vállalja, hogy megfigyeljék, készen áll egy beszélgetésre a saját eljárásairól. 

  • Analizál, beszél a tevékenységéről és megszervezi a munkáját. 

2. Az oktató különböző módszerekkel ösztönzi és alátámasztja az ismeretek és képességek 

fejlesztését. Mindent világosan elmagyaráz, először megmutatja, majd együtt is megcsinálja 

a rezidenssel a folyamatokat, majd figyeli a rezidenst, amikor az egyedül dolgozik. 

3. Az oktató az adott szituációban legmegfelelőbb kommunikációs technikákkal hatékonyan 

segíti a rezidenst. 

4. Az oktató ösztönzi és segíti a rezidenst a képzéssel kapcsolatos céljainak 

meghatározásában és összeállításában, valamint a tanulási és munkatervek 

megvalósításában, kiértékelésében. 

5. Az oktató a lehető legkonkrétabb és legobjektívebb módon értékeli a rezidens munkáját 

és kommunikál erről a felekkel. 

Facilitáció területének feltételei 

1. Az oktató maga szervezi meg a saját munkáját, konkrét tervet készít úgy, hogy az 

oktatásnak is elegendő teret tudjon hagyni. Az oktatási intézmény irányelveit követi. 

2. Az oktató jó munkakapcsolatot alakít ki és őriz meg minden féllel, melyek az oktatás 

kivitelezésében érintettek. 

  • Az oktató minden egyes, a rezidenssel kapcsolatban álló felet tájékoztatja az oktatásról és 

tud arról, hogy azok készek vele együttműködni. 
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  • Bevonja az asszisztenst már az oktatás kezdetekor és figyelembe veszi a kívánságait és 

lehetőségeit. 

  • Az oktató az asszisztens mellett a többi munkatársat is bevonja mindaddig, ameddig azok 

az oktatásra pozitív hatással vannak. 

3. Az oktató gondoskodik az emberekről, az eszközökről és az információáramlásról az 

érintett felek között, mindaddig, amíg az hatékonyan és jól működik. 

  • Az oktató tájékozott a rezidens oktatásával kapcsolatos találkozókról és eljárásokról, 

valamint előkészíti a praxist a rezidens számára mikorra ő jön, kialakítja a munkahelyét és a 

beosztását és készít egy listát a rezidensnek a háziorvosi gyakorlat megismeréséről. 

  • Az oktató tanulási programot készít a háziorvosi gyakorlatról a rezidens számára. 

  • Az oktató konkrét tervet állít össze egy a praxis megszervezéséről az oktatáson belül az 

oktatási intézmény irányvonalait követve. Ezek közül a legfontosabb irányelv az 1 órás 

beszélgetés lehetősége, lehetőleg a reggeli órákban, vagy kora délután. 

4. Az oktató ügyel arra, hogy a rezidens nagyszámú klienssel találkozzon, amely a kívánt 

kompetenciafejlődéshez vezet. 

  • Az oktatónak van saját pacientúrája, mennyiségileg és minőségileg is átadja azt a 

rezidensnek. 

5. Az oktató megbeszéli az intézménnyel az oktatás felépítését és annak hatását a 

rezidensre. 

 

Személyes működés területén elvárt feltételek 

1. Az oktató tervszerűen dolgozik és célja, hogy fenntartsa és javítsa professzionális oktatói 

státuszát. 

  • Részt vesz trénerképzéseken. 

  • Vállalja, hogy teszteljék oktatói és háziorvosi tevékenységét. 

  • Meghallgatja a pozitív és a negatív visszajelzéseket. 

2. Az oktató tudatában van oktatói státuszának, és annak megfelelően viselkedik, valamint 

nyitott arra, hogy viselkedéséről beszéljen. 

3. Az oktató hatékonyan működik, felelősségteljes és rugalmas több szerepben is (oktató, 

háziorvos, kolléga, munkaadó). 

  • Az oktató felismeri magában ezeket a szerepeket és erről tud felhozni és megnevezni 

példákat is. 

 

III. Végezetül a leendő tutoroknak a gyakorló háziorvosoknak felállított, gyógyító munkához 

szükséges kompetenciakritériumoknak is meg kell felelnie. 
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Ez a részletesen kidolgozott háziorvos kompetenciaprofil az alábbi területeket érinti: szakmai 

működés, orvos–beteg kommunikáció, együttműködés, szervezés, társadalmi tevékenység, 

tudomány és oktatás, professzionalizmus. 

Az egyetemek feltételezik, hogy egy oktatójelölt, aki öt éve ténylegesen háziorvosként 

működik, teljes mértékben elegendő rutinnal rendelkezik ahhoz, hogy mindezeknek 

megfeleljen. A jövőben bevezetésre kerülhet, hogy az oktatójelölt háziorvosi ismereteit az 

Országos Háziorvosi Ismeretek Tesztek segítségével fogják vizsgálni. 

A feltételeknek megfelelő jelölt részt vesz egy ismerkedő beszélgetésen a szakképző központ 

egyik oktató háziorvos munkatársával. Az oktatói státusz elnyeréséhez részt kell venni a helyi 

orvostudomány egyetemek által szervezett leendő oktatóknak szóló bevezető képzésen, és 

regisztrálnia kell oktatóként az Egészségügyi Specialistákat Nyilvántartó Bizottságnál (RGS). 

Hollandiában intenzív kutatások folynak a tutorok és tutorképzések fejlesztésének 

érdekében. [27] [28] [16] 

 

Tutor-/Mentorképző oktatástechnikai kurzusok szakmai anyagai 

Leonardo – EURACT Pilot Course for Trainers in FM, Zakopane, 2004. május 

Balatonaliga, 2004. szeptember 

Magyarhertelend, 2014. szeptember 

Magyarhertelend, 2015. november 

 

Mi kell ahhoz, hogy a tutor jó oktató legyen? A kiválóság kellékei: 

1. Hitelesség 
- egészség/egészséges életmód/jó fizikai kondíció, 
- magas szintű ÖNISMERET, 
- nyitottság, 
- hallgatni/figyelni tudás képessége, 
- jó kommunikációs készség, 
- kompetenciahatárok ismerete, 
- összerendezettség. 

2. Magas szintű szakmai ismeretek 
- kimagasló szakmai érdeklődés, 
- naprakész elméleti ismeretek és gyakorlati készségek, 
- megfelelő szakmai gyakorlat, 
- pontos, áttekinthető szakmai dokumentáció, 
- minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ismeretek és azok rendszeres alkalmazása. 

3. Rendszeres önképzés 
- oktatási célok áttekintése és elfogadása, 
- speciális oktatói képzettség, 
- folyamatos szakmai fejlődés, 
- idő a felkészülésre, idő az oktatásra, 
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- időgazdálkodás, időtervezés. 
 

Mitől jó egy tanár? 

A jó tanárrá váláshoz időre és tapasztalatra van szükség, ennek legjobb módja a gyakorlat 

közbeni tanulás. A jó tanár kulcsjellemzői [29]: 

- meleg személyiség, képesség az elfogadás és megerősítés mutatására; 
- szociálisan nyitott ember; 
- olyan tanítási módszert alkalmaz, amely a tanulók ötleteit elősegíti és 

felhasználja; 
- szervező készség; 
- képesség arra, hogy észrevegye és megoldja a tanulók problémáit; 
- lelkesedés a téma iránt; 
- rugalmasság arra, hogy a tanulók változó igényeihez igazodjunk; 
- tudásanyag az adott témában. 

A fenti jellemzők egy része az ember személyiségéből fakad, másokat meg lehet tanulni, 

illetve fejleszteni lehet. A fejlesztés alapja a megfelelő önvizsgálat és önkritika. 

 

Hazai helyzetfelmérés 

Jogszabályi feltételek és eljárásrend 

Tutorok személyi feltételeire vonatkozó jogszabályok előírásai:  

1. 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 7. § (3) 

 adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik. 

 az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn. 
2. 162/2015. (VI. 30.) Kormányrendelet 

3. § 

(6) A szakképzés képzési programjának teljesítése során a jelölt munkáját közvetlenül a 

tutor felügyeli, aki folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek az egészségügyi 

tevékenység végzésében. 

(7) A jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési elemeknek megfelelő 

szakvizsgával vagy felsőfokú végzettséggel, továbbá – minden esetben – legalább 

hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

13. § 

(2) Egy tutor egyidejűleg legfeljebb 3 jelölt szakképzését felügyelheti. 

(6) A tutori tevékenység minősítését miniszteri rendeletben meghatározott módon a 

rezidensek végzik. 

(7) Ha a tutorral szemben az illetékes szakmai kamara etikai vétség elkövetését jogerősen 

megállapítja, a tutort a tutori névjegyzékből törölni kell. A törléstől számított 2 évig nem 

vehető fel újra. 

(8) Akit 3 alkalommal töröltek, azt véglegesen törölni kell. 
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Az oktatópraxisok és tutorok kiválasztásának adminisztrációja egységes. A RENY portálon 

(Rezidensképzési Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás www.reny@reny.hu) online 

jelentkezhet be a feltételeknek megfelelő képzőhely (tutor). 

A folyamat: 

1. Az akkreditáció kezdeményezése valamely egyetemnél (reny portálon beadott 
pályázat). 

2. A szakmai grémium a pályázatot előzetesen megvizsgálja és javaslatot tesz az 
akkreditálásra. 

3. Az ÁEEK főigazgatója dönt az akkreditációról. 
 

A pályázat benyújtásakor meg kell adni: 

- a képzőhely és a tutor főbb adatait, elérhetőségeit, 
- a tutor(ok) képzettségét, tudományos minősítését, nyelvismereteit, 
- a vezetőn felüli főállásban dolgozók adatait, 
- a tudományos tevékenység leírását, 
- a képzéshez alkalmas fekvő- és járóbeteg-forgalmi, betegösszetételi, járóbeteg 

rendelési adatokat, 
- a rendelő infrastruktúrájának adatait, 
- az önképzés lehetőségeit, 
- a szakképzéshez kapcsolódó intézményi struktúra adatait, 
- az oktatási tevékenység adatait, 
- a szociális hátteret. 

 

Jelenleg (2018. május) a négy egyetemen, RENY portálon 443 akkreditált oktatópraxis 

található. 

 

Alapvető elvárások az akkreditált oktatók tekintetében az egyetemek jelenlegi gyakorlata 
szerint 

 Felkérés esetén vállalja az oktatást és végezze el az akkreditációs 
folyamatot(www.reny.hu). 

 Főállásban dolgozzon a praxisban (nem részállásban vagy nyugdíjasként). 
 Legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel, továbbá legalább 3 éves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik háziorvostan szakterületen. 
 A felsőoktatási intézménnyel rendszeres szakmai kapcsolat fenntartását vállalja, 

továbbá az akkreditáló egyetem oktató családorvos továbbképzésein részt vesz. 
 Az akkreditáció során előnyt jelent az angol/német nyelvtudás. 
 Az akkreditáció során mérlegeljük a korábbi szakmai, tudományos, oktatói 

tapasztalatokat. 

A négy hazai orvosi egyetem jelenlegi gyakorlata a rezidensképzésben résztvevő tutorok 
kiválasztásáról 

 
  

http://www.reny/
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Pécs 

Az adott évben felvételt nyert rezidensek első körben mindig élhetnek azzal a lehetőséggel, 

hogy maguk válasszák ki a tutorukat. Ennek elsődlegesen meghatározó motivációs tényezője, 

hogy a graduális képzésben melyik tutornál töltötték a VI. éves háziorvostani 2 hetes 

praxisgyakorlatukat. A választás másik szempontja a jövőképe, hol szeretne letelepedni, azon 

a környéken várható-e, hogy átveheti az adott oktatópraxist. A rezidens tutor választását a 

szakmai grémium megvizsgálja, vajon alkalmasak-e a tutor személyi és tárgyi feltételei a 

rezidens oktatásra. A személyi feltételeknél fontosnak tartjuk, hogy részt vegyen 

rendszeresen a graduális oktatásban, illetve fontos a több éves szakmai tapasztalat, az 

Intézettel való rendszeres kapcsolat, a tanfolyamainkon való rendszeres részvétel. Alapvető 

elvünk, hogy egy tutornál egy rezidens képződjék. Mindezeket a szempontokat vesszük akkor 

is figyelembe, ha a rezidensnek nincs még választott tutora. 

 

Szeged 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési 

Központja az ÁEEK pályázati űrlapjának reny.hu-n beküldött szakképzőhely akkreditációs 

kérelmeit adminisztrátori előszűrést és központi jóváhagyást követően kapja meg. Ezt 

követően az SZTE ÁOK Háziorvostani Szakképzési Grémium felülvizsgálja és értékeli a 

benyújtott pályázatokat. A jogszabályban lefektetett kötelezően teljesítendő követelmények 

nincsenek részletesebben meghatározva és írásban rögzítve egyetemen. A döntéshozatal a 

grémium szakmai tudása, tapasztalatai, valamint előismeretei alapján történik. A grémium 

által akkreditációra alkalmasnak ítélt praxisok központi felterjesztéséről az SZTE ÁOK Kari 

Tanács hoz döntést, amit legvégül az ÁEEK hagy jóvá. A jogszabályban meghatározott 

feltételek közül egyik sincs specifikálva, nem számszerűsített. Az oktatónak rendszeresen 

részt kell vennie tutor vagy egyetemi továbbképzésen. Az egyetemen nincs személyes 

találkozó a jelölttel. A jelöltnek nem kell önéletrajzot vagy motivációs levelet benyújtania, 

nem kell portfóliót készítenie. Egyetemi szinten nem tesznek különbséget elvárások 

szempontjából attól függően, hogy a jelölt tutor graduális vagy posztgraduális oktatói 

munkát szeretne végezni. 

 

Budapest 

A rendszerbevételi eljárás során minden rezidensjelöltnél felmérjük, hogy eddig milyen 

tapasztalatokat szerzett az alapellátás működéséről. Hol töltötte a hatodéves (1 hetes) 

gyakorlatát, van-e olyan oktatópraxis, ahová rendszeresen bejárt, a szakdolgozatírás, TDK 

munka kapcsán került-e kapcsolatba oktató háziorvosokkal, családjában van-e háziorvos? 

Tisztázzuk azt is, hogy a rezidensképzés során hol fog élni, mert ez nem mindig egyezik az 

állandó lakcímmel vagy a tartózkodási hellyel.  
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Egy tutorhoz egy időben egy háziorvos-rezidenst osztunk be. Az új rezidens beosztása előtt 

tájékozódunk arról, hogy az adott tutor oktatja-e a társegyetemek rezidensét, vagy az adott 

időszakban vállalja-e más pl. belgyógyász, infektológus, megelőző orvostan és 

népegészségtan szakképzésben részt vevő rezidens oktatását. 

A tutorok kijelölésénél figyelembe vesszük a tutorok oktatói munkájáról kapott rezidensi 

visszajelzéseket. 

Amennyiben a rezidensnek van preferált oktató háziorvosa, úgy megnézzük, hogy a tutor 

eleget tett-e a Tanszék elvárásainak (részt vett-e továbbképzésen, oktatott-e hatodéveseket, 

budapestieknél: részt vett-e a Bevezetés a klinikumba tantárgy oktatásában), valamint hogy 

oktat-e más rezidenst is. Ha igen, akkor a háziorvos rezidens az általa választott tutornál 

töltheti a praxisgyakorlatait. 

Amennyiben a rezidensnek nincs preferált oktató háziorvosa, úgy kiválasztjuk számára a 

lakóhelyéhez közeli legképzettebb, szabad oktatási kapacitással rendelkező tutort. A tanszék 

adatbázisában megnézzük, hogy az adott kerületben, körzetben lévő tutorok közül: ki vett 

részt továbbképzésen, ki oktatott hatodéveseket, budapestieknél azt, hogy részt vett-e a 

Bevezetés a klinikumban tantárgy oktatásában, valamint melyik tutor jelezte előzetesen, 

hogy szeretne rész venni az adott évben a postgraduális oktatásban, vagy melyik tutor 

jelezte esetleges akadályoztatását. 

Mind a rezidenst, mind a tutort megkérjük, hogy lehetőség szerint még a szakképzés 

megkezdése előtt találkozzanak. A leendő rezidens látogasson el 1-2 rendelésre. 

Amennyiben úgy találják, hogy a hatékony közös munka valamilyen ok miatt nem jöhet létre, 

azt minél előbb jelezzék a Tanszék felé. Ebben az esetben új tutort keresünk a rezidens 

részére. 

A háziorvostan rezidensképzés során indokolt esetben (pl. rezidens lakóhelyének 

megváltozása, tutor megbetegedése stb.) lehetőség van tutorváltásra. A képzőhely 

módosításának menete, adminisztrációja a Semmelweis Egyetem ÁOK Szakorvosképzés 

Eljárási rendjében leírtak szerint történik. 

 

Debrecen 

A szakképzésbe felvételt nyert háziorvos-rezidensek számára a gyakorlati képzést biztosító 

tutor megtalálása alapvetően két módon történik. 

Amennyiben a rezidens rendelkezik konkrét elképzeléssel a tutor személyéről – korábbi nyári 

gyakorlat során történt találkozás és pozitív benyomások, egyéb módon létrejött szakmai 

kapcsolat stb. alapján –, akkor a szakképzési grémium megvizsgálja, hogy az adott tutor 

rendelkezik-e szabad kapacitással a rezidens fogadására, illetve megbeszélést folytat vele 

arról, hogy tudja-e fogadni a kollégát. Ha a tutor vállalja ezt a konkrét felkérést és 

akkreditációja aktív, akkor kijelölésre kerül a rezidens számára. Fontos, hogy a rezidens 
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közeli hozzátartozóját nem jelöljük ki tutorként számára, annak érdekében, hogy a tutortól 

elvárt objektivitás ne sérülhessen.  

Amennyiben a rezidensnek konkrét személyi elképzelése nincsen, akkor a tutor 

kiválasztásánál az alapvető szempontok a következők: 

- milyen típusú praxisban (felnőtt vagy vegyes), ill. településen (városi, kisvárosi, falusi 
környezet) képzeli el tevékenységét a rezidens kolléga; 

- milyen utazási távolságot tud vállalni a rezidens a praxisgyakorlat teljesítése során; 

- van-e megfelelő kapacitása a tutornak a rezidens fogadására; 

- a tutor akkreditációja aktív-e és teljesíti-e a tutor-tanszék közötti szakmai kapcsolatra 
vonatkozó alapvető elvárásokat. 

 

A fenti szempontok alapján rendelkezése álló tutorok közül választhat a rezidens, ezt 

követően a tutorral is egyeztetjük, hogy tudja-e praxisában fogadni a kollégát a 

szakképzésben előírt gyakorlatok idejére. Ezek után történik meg a tutor kijelölése a 

szakképzési grémium vezetőjének részéről.  

 

Sajnos gyakori problémát jelent az, hogy a legtöbb rezidens nagyvárosi praxisban szeretné 

tölteni gyakorlatát a szakképzés alatt, ami 3 rezidensi évfolyamot és évfolyamonként 

átlagosan 20 rezidenst feltételezve kapacitáshiányt idéz elő a debreceni tutorok 

vonatkozásában. Ugyanakkor vidéki praxist csak kevés rezidens szeretne gyakorlati helyéül, a 

nagyobb utazási távolság és ennek költségvonzata pedig sokszor megakadályozza azt, hogy 

vidéki tutor kerülhessen kijelölésre. Ennek következtében a debreceni tutorok túlterheltek, a 

vidékiek pedig – kapacitásuk tartós kihasználatlansága miatt – könnyen alulmotiválttá 

válnak. Mindezek mellett is törekszünk arra, hogy egy nagyvárosi tutorhoz két rezidens csak 

akkor nyerjen beosztást, hogyha gyakorlati idejük nem fedi át egymást. A jogszabályban 

engedélyezett maximum 3 rezidens elhelyezését egy tutornál nem tartjuk elfogadhatónak. 

Előzőek miatt sajnos nagyon korlátozott annak lehetősége, hogy a rezidens és tutor 

személyiségét, tanítási/tanulási stílusát is egyeztetve tudjuk megvalósítani a kijelölést. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A nemzetközi ajánlásokban és gyakorlatban az oktató háziorvosok személyi adottságait, 

készségeit illetően részletesen kidolgozott ajánlás létezik, melyek példaértékűek lehetnek 

azon nemzetek számára, ahol egyáltalán nem, vagy nem ilyen minőségű rendszerek 

működnek. Két fő pillérre épülnek az ajánlások: 

1. az oktató háziorvosok (tutorok) és az oktató praxisok beválasztásának 
követelményrendszere, 

2. az oktató háziorvosok (tutorok) megfelelő képzési programja, oktatás-technikai 
felkészítése és továbbképzése. 

A magas szintű oktatáshoz elengedhetetlen a fenti követelmények, eljárások és módszerek 

harmonizálása – mind az európai országokban, mind Magyarországon belül a négy orvosi 

egyetem gyakorlatát tekintve.  

 

JAVASLATOK 

1. A jelenlegi jogi keretek között egy országosan egységes, szakmai szempontú oktatótutor/-

praxis akkreditációs folyamat működik. Ezen felül a tutorok személyi kvalitásait, készségeit, 

oktatói adottságait egy részletesebb, objektív, pontrendszer és portfólió alapú értékelés 

alapján lehetne minősíteni. A családorvosképzés színvonalának emelése céljából és a négy 

hazai orvosegyetem eddigi gyakorlatainak harmonizálása érdekében munkacsoportunk a 

következő javaslatokat fogalmazta meg: 

 

Minden, a rendszerbe lépő tutor számára kötelező, azaz alapfeltételeket javaslunk 

meghatározni, melyek a következők: 

 a tutor vállalja az oktatást és elvégezi az akkreditációs folyamatot (www.reny.hu), 

 legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel, továbbá legalább 3 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik háziorvostan szakterületen, 

 főállásban háziorvosi praxisban dolgozik, 

 legalább heti négy napon végez háziorvosi rendelést, 

 a felsőoktatási intézménnyel vállalja és fenntartja a rendszeres szakmai kapcsolat, 
továbbá résztvesz az akkreditáló egyetem oktató családorvos továbbképzésein. 

Magas szintű rezidensképzés megvalósítását segíti elő, amennyiben a tutorok kiválasztásánál 

a minőségi osztályozást segítő további szempontelemeket vezetünk be. Ezen 

szempontelemek megvalósulásának felmérése történhet egy pontrendszer alapú értékelési 

rendszer alapján, másrészt a pályázó által benyújtandó oktatás-/képzésfókuszú portfólió 

alapján. 

A pontrendszer alapú értékelés figyelembe veszi a szakképzettséget, szakmai tapasztalatot, 

az ügyeletben eltöltött tevékenységet, az oktatási tapasztalatokat, az önképzésben való 
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jártasságot, az idegen nyelvismeretet és annak használatát, valamint a tudományos 

munkában elért fokozatokat. 

 

Az oktatási portfólió tartalmi eleme négy további szempontelemre osztható. 

 

A szakmai önéletrajzra, mely magába foglalja a szakvizsgákat, a korábbi munkahelyeket, a 

külföldi szakmai tapasztalatokat, a szakmai szervezetekben betöltött tagságokat, a 

társadalmi szerepvállalást, az önkéntes munkát bizonyító dokumentumokat, 

nyilatkozatokat. Része a szakmai konferenciákon való előadások, a speciális 

továbbképzések, kurzusok listája, a kutatói tapasztalatokat igazoló dokumentumok és a 

publikációk listája, a tudományos diákköri munka témavezetését, az államvizsga-

dolgozatra felkészítést, a PhD hallgató témavezetését igazoló dokumentumokat, 

nyilatkozatokat, valamint itt kerülnek kibontásra a speciális szakmai érdeklődési területek 

is.  

 

Második szempontelem a felkészültség az oktatásra, mely az oktatói készségeket mutatja 

be. Tartalmazza a korábbi oktatási tapasztalatokat bizonyító dokumentumokat, az oktatói 

kurzusok igazolását (kötelező alapszintű oktatásmetodikai tréning) és amennyiben létezik, 

a hallgatói és rezidensi feedbackeket is.  

 

A harmadik szempontelem az oktatás irányába való elkötelezettséget igazoló 

dokumentumokból: motivációs levélből és egy strukturált, az oktatói stílust bemutató 

kérdőívből áll. 

 

A negyedik szempontelem a tevékenységhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazza. 

Javasolt egy nyilatkozat csatolása a tutor egészségi állapotáról, valamint a tutort érintő 

jogi/etikai eljárásokról. 

 

2. Az alapszintű oktatástechnikai tréning (TTT tréning) akkreditációja és kötelezővé tétele 

javasolt a rendszerbe újonnan belépő, de különös tekintettel a rezidensképzésben részt vevő 

tutorok számára. 

 

3. Javasolt az alapszintű oktatás technikai tréningek központi forrásból való finanszírozási 

hátterének megoldása, mely tartalmazza az oktatási anyagok fejlesztésének és a képzés 

megvalósításának költségeit is. Biztosítja a tréningen részt vevő tutorok direkt és indirekt 

költségeit. Javasolt az oktatást végző tutorok finanszírozási rendszerének kidolgozása és 

bevezetése, melyben számítunk a B. VI. és B. VII. informatikai és finanszírozási 

almunkacsoport segítségére. 
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Az akkreditáció menete: 

A továbbképzési programot évente 2 alkalommal lehet beadni, január 15-éig és szeptember 

1-jéig. Tehát a legközelebbi akkreditációs határidő 2018. szeptember 1., amikor a 2019. I. 

félévi tanfolyamok akkreditálására kerül sor. A továbbképzési programnak tartalmaznia kell a 

továbbképzés: 

- címét, 
- formáját, 
- célcsoportját, 
- részletes szakmai tartalmát (órarend), 
- előadóit (minél több a minősített oktató, annál magasabb pontszámot adnak a 

tanfolyamra), 
- szervezőjét és annak elérhetőségét, 
- helyét, 
- idejét, 
- díját, 
- a tudásszintfelmérő tesztjének a módját, 
- a jelentkezési határidejét, 
- a jelentkezési helyét. 

A továbbképzési program befogadásáról a felsőoktatási intézmény dönt. 

A felsőoktatási intézmény pontszámajánlással látja el a tanfolyamot. 

A programra és a pontértékre a Szakmai Kollégium illetékes tagozata, és az ESZTT tesz 

javaslatot. A pontszámról az ÁEEK dönt. 

 

Minőségi feltételek osztályozása 

A RENY portálon megadott, meghatározott feltételrendszer, valamint a javasolt 

minimumfeltételek mellett – az oktatás színvonalának emelése érdekében – szükségesnek 

láttuk az oktatásban résztvevő háziorvosok (tutorok) minőségi differenciálását. Erre a 

nemzetközi gyakorlatban is találunk példát (Németország). A hazai viszonyok között – 

javaslatunk szerint – a megadott szempontok nem beválasztási kritériumként szerepelnek, 

hanem egy osztályozási keretet adnak a tutor kvalitásainak megítéléséhez. Ez az 

elkerülhetetlen praktikussági szempontokon túl segítheti a rezidenst a számára 

legmegfelelőbb tutor kiválasztásában, megtalálásában. A szempontokat az európai ajánlások 

és gyakorlatok figyelembevételével, a BV munkacsoport további szakértőinek javaslatai 

alapján alakítottuk ki, és több mint 20 ember véleményét tükrözi. Ajánlásunk szerint a 

tutorok személyi feltételeit, készségeit, adottságait minősítő differenciálás egy pontrendszer 

alapú értékelés és egy szöveges bemutatkozást tartalmazó portfólió összeállítására épül. 

Munkacsoportunk elkészítette ezen értékelő rendszer elektronikus verzióját, melynek 

alkalmazása könnyen és gyorsan kivitelezhetővé teszi a tutorok számára a kért adatok 

megadását. 
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Oktató jellemzői - Pontrendszer alapú (SCORE) értékelés 

Szempont Jellemző Pontszám 

Szakképzettség, szakmai 

tapasztalat 

Kevesebb, mint 10 éve végez napi szinten 

háziorvosi tevékenységet 
1 

Több, mint 10 éve végez napi szinten 

háziorvosi tevékenységet  
2 

Háziorvostan mellett további szakvizsgákként +2 

További licenc vizsgákként  +1 

További kapcsolódó diplomák (pl. orvos jogi, 

orvos közgazdasági) 
+1 

Ügyeleti munka 

Központi ügyeletet vállal 2 

OMSZ-nél, sürgősségi osztályon műszakot 

vállal 
1 

Oktatási tapasztalatok 

1-3 már szakvizsgázott rezidens oktatása 1 

4-nél több már szakvizsgázott rezidens 

oktatása 
2 

Oktatóként részvétel graduális képzésben 1 

Idegennyelvű oktatásban való részvétel 2 

Előadóként részvétel egyéb posztgraduális 

képzésben 
1 

TDK témavezetés, szakdolgozat felkészítés 1 

Demonstrátori tapasztalat 1 

Szakdolgozó képzésben részvétel oktatóként 1 

4/1. táblázat: Ajánlás a tutorok személyi feltételeinek pontrendszer alapú értékeléséhez 
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Szempont Jellemző Pontszám 

Önképzés 

Bálint-csoporton való rendszeres részvétel 1 

Évente 1-2 konferencián való részvétel 1 

Évente 3 vagy annál több konferencián való 

részvétel 
2 

További oktató családorvosoknak szóló 

képzésen részvétel (képzésenként) 
+1 

Idegennyelv 

Idegennyelvű oktatásban való részvétel 2 

Középfokú nyelvvizsga 1 

Felsőfokú nyelvvizsga 2 

További legalább középfokú nyelvvizsga 1 

Orvosszakmai nyelvvizsga 1 

Tudományos munka 

Kutatási programokban való részvétel 1 

Tudományos fokozat (PhD), habilitáció 10/20 

Publikációk - társszerzőként 1 

- elsőszerzős magyar cikk 2 

- elsőszerzős idegennyelvű cikk 3 

- könyvfejezet, e-learning fejezet, 
szakkönyv 

5 

Előadóként részvétel legalább évente 

egy konferencián 
1 

4/2. táblázat: Ajánlás a tutorok személyi feltételeinek pontrendszer alapú értékeléséhez 
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Oktató jellemzői – PORTFÓLIÓ készítése 

Portfólió 

I. Szakmai önéletrajz 

1. Szakvizsgák 
2. Korábbi munkahelyek 
3. Külföldi szakmai tapasztalat 
4. Tagság szakmai szervezetekben 
5. Társadalmi szerepvállalás, önkéntes munka 
6. Konferenciák: résztvevőként, előadóként 
7. Speciális továbbképzések, kurzusok 
8. Kutatói tapasztalat 
9. Tudományos diákköri munka témavezetése, államvizsga dolgozatra felkészítés, PhD 

hallgató témavezetése 
10. Publikációk 
11. Speciális szakmai érdeklődési terület 

II. Felkészültség az oktatásra, oktatói készségek 

1. Korábbi oktatási tapasztalatok 
2. Oktatói kurzusok igazolása (alapszintű oktatásmetodikai tréning kötelező) 
3. Feedback a hallgatóktól/rezidensektől 

III. Elkötelezettség az oktatásra 

1. Motivációs levél (Jelentkezés megindokolása – motivációk; Rövid önjellemzés, 
személyes tulajdonságok ismertetése (erősségek, gyengeségek); Oktatási célok 
megfogalmazása) 

2. Oktatói stílus kérdőív 

IV. Csatolmányok 

1. Motivációs levél 
2. Oktatói stílus kérdőív – Értékelés 
3. Nyilatkozat a tutor egészségi állapotáról 
4. Nyilatkozat jogi/etikai eljárásról 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Követelmények és pontrendszer meghatározásánál véleményükkel, valamint javaslataikkal 

segítették munkánkat, amit tisztelettel köszönünk: Dr. Balogh Zoltán, Dr. Eörsi Dániel, Dr. 

Erdős András, Dr. Hajnal Ferenc, Dr. Harsányi Szilvia, Dr. Jancsó Zoltán, Dr. Kalabay László, Dr. 

Kárpáti Zsuzsanna, Dr. Kolozsvári László Róbert, Dr. Mészáros Máté, Dr. Mohos András, Dr. 

Muzsay Géza, Dr. Pátri László, Dr. Péter Krisztián, Dr. Pipicz Márton, Dr. Póta György, Dr. 

Rósa Ágnes, Dr. Siket Adrienn, Dr. Szabó János, Dr. Tamás Ferenc, Dr. Tamás Hajnalka, Dr. 

Tulkán Ibolya, Dr. Vajer Péter, Dr. Varga Albert, Dr. Végvári Tamás, Gutási Éva, Kremser Zita 

és Kalmár Zoltánné szakmai véleményezőknek. 
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MELLÉKLET 

 
NEW TRAINER APPLICATION FORM magyar fordítása 
http://www.eastmidlandsdeanery.nhs.uk/faculty/courses/gp_new_trainers_courses 
 

Jelentkezési lap oktató családorvos/oktató körzet képzésben való részvételre 

 

A jelentkezési lap mindhárom példányát küldje el erre a címre: 

Anthony Elliott 

Medical Education Coordinator 

Faculty Support Team 

Health Education England 

Westbridge Place,  

1 Westbridge Close  

Leicester 

LE3 5DR 

 

A jelentkezési lap kitöltése előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen az 

alábbi személyekkel: Nigel Scarborough, alapellátási képzés vezető és dékánhelyettes 

(nigel.scarborough@hee.nhs.uk vagy 07775540072), Mike Davies, posztgraduális képzés 

dékánja (michael.davies@hee.nhs.uk vagy 07584151629) vagy Pete Wells, programvezető 

(peter.wells@hee.nhs.uk vagy 07979597870). 

 

  

http://www.eastmidlandsdeanery.nhs.uk/faculty/courses/gp_new_trainers_courses
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Ezen megbeszélés céljai: 

I. Megbizonyosodni arról, hogy az új képzési programról és kapcsolódó minősítésről 

minden információ az Ön rendelkezésére áll. 

II. Megbizonyosodni arról, hogy az oktató családorvossá, oktató körzetté váláshoz 

szükséges minden lépést ismeri. 

III. Egyértelműsíteni, hogy a képzés eredményeképpen legalább egy további rezidens 

kolléga csatlakozik a körzethez. 

IV. Megbizonyosodni arról, hogy Ön alkalmas oktatási feladat ellátására. 

V. Tisztázni bármely kapcsolódó, nyitott kérdést, ami Önben felmerült. 

Az űrlap elküldése előtt: 

 Egyeztessen a helyi programvezetőjével és bizonyosodjon meg a támogatásukról 

(erről szerezzen be egy nyilatkozatot, amit a jelentkezéshez csatoljon)! 

 Tájékoztassa a programvezetőt, hogy el kívánja küldeni a jelentkezési nyomtatványt! 

 

1. rész 

Kérem, hogy töltse ki a következő mezőket, szükség szerint kollégáit is vonja be a 

válaszadásba. 

Jelentkező neve  

Praxis neve, címe  

Telefonszám  

Email cím  

 

Az oktató mint tanár 

Az új oktatóknak szóló képzést és minősítést mikor kívánja 

elvégezni, megszerezni? 

 

Foglalja össze, hogy milyen folyamatos képzési 

programokbanvett részt vagy kíván részt venni, ami által az 

oktatási készségeit fejleszti! 

 

Egyeztetett arról a helyi családorvos oktatási 

programvezetővel, hogy el kívánja végezni ezt a képzést? 

Mikor került sor erre a megbeszélésre, milyen visszajelzést 

kapott? 

 

A helyi oktatócsoport megbeszélésein való részvétel alapvető 

fontosságú a felkészülés szempontjából. Vett már részt ilyen 

megbeszéléseken, ha még nem, mikortól tervezi? 

 

Ahhoz, hogy oktató családorvos lehessen, MRCGP/FRCGP 

(Royal College of General Practitioners – kb. Királyi 

Családorvosi Kamara) tagsággal kell rendelkeznie. 

 



 

 

38 

Rendelkezik ilyennel? 

Az oktatóvá válás része az Ön személyes fejlődési tervének?  

Rendelkezik orvostudományi oktatási posztgraduális 

végzettséggel? Ebben az esetben is sort kell, hogy kerítsen a 

jelentkezési űrlap bevezetőjében jelzett személyes 

egyeztetésre. 

 

A jelentkezés elfogadásának időpontjában Önnek legalább  

 3 évnyi nem oktatási praxisban eltöltött gyakorlati 

idejének kell lennie,  

 vagy 2 év, oktató praxisban eltöltött gyakorlati idővel 

kell rendelkeznie. 

 Továbbá a jelenlegi praxisban is legalább 6 hónapja 

kell dolgoznia.  

Kérjük, hogy mutassa be a gyakorlati idő meglétét! 

 

Megjegyzés: az oktató családorvos minősítés megszerzéséhez kötelező az orvostudományi 

oktatási posztgraduális képzés eredményes elvégzése. 

Az oktató körzet 

Kérjük, hogy mutassa be röviden a körzetet – 

nagyság, demográfiai összetétel, elhelyezkedés, 

praxissal kapcsolatos főbb események, 

fejlesztési stratégia szempontok mentén! 

 

Praxisban mennyi a teljes munkaidőben dolgozó 

orvosok száma? 

 

A képzésben résztvevő főbb személyek 

felsorolása. 

 

A családorvosok praxison kívüli egyéb 

kötelezettségei és különleges érdeklődési 

területeinek bemutatása. 

 

 

A praxisban dolgozó kulcs munkatársak 

elkötelezettsége alapvetően fontos. Rendelkezik 

a támogatásukkal? Hogyan tudja ezt igazolni? 

 

A képzés eredményeképp hány hallgató részére 

tud helyet biztosítani? Esetleg számukra a 

praxishoz csatlakozást is lehetővé tudja tenni? 

 

A fenti jelentkezési lap összes mezőjének kitöltése és benne foglalt teendők elvégzése 

szükséges ahhoz, hogy a jelentkezési lapot benyújthassa. 
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2. rész 

Bizalmas nyilatkozatok 

Oktató(k) neve(i)  

Praxis neve és címe  

Email cím  

Etikai eljárás 

 

Ahhoz, hogy oktató családorvos minősítést szerezhessen a jelentkező, nyilatkoznia kell arról, 

hogy vele szemben az NHS England vagy az Orvosi Kamara eljárást kezdeményezett-e. 

Sor került-e NHS England vagy Kamarai 

eljárásra, ha igen, milyen eredménnyel.  

 

 

Egészségi nyilatkozat, távolmaradás a praxistól 

Egészségi állapotát figyelembe véve alkalmasnak érzi-e magát arra, hogy a képzésben részt 

vegyen? Előreláthatólag hosszabb időn keresztül távol kell-e maradnia a napi munkától? Ez 

negatív módon befolyásolhatja a rezidens képzését, erről a HEE East Midlands irodát 

értesíteni kell. 

Egészségi állapottal összefüggő vagy 

távolmaradást eredményező okok 

összefoglalása.  

 

 

A jelentkező etnikai háttere 

A következő adatok részét képezik a személyügyi nyilvántartásnak, és olyan szintű 

adatvédelem alá tartoznak, mint bármely más személyes adat. 

 

Név 

Ázsai vagy ázsiai brit 

☐ bangladesi             

☐ indiai 

☐ pakisztáni 

☐ egyéb ázsiai származás 

Sötétbőrű vagy sötétbőrű brit 

☐ afrikai 

☐ karibi 

☐ egyéb sötétbőrű 

Kevert 

☐ fehér és ázsiai 

☐ fehér és fekete ázsai 

☐ fehér és fekete karibi 

Fehér 

☐ brit 

☐ ír 

   ☐ egyéb fehér származás 

Egyéb etnikai csoport 

☐ kínai 

☐ egyéb etnikai csoport 

☐ Nem kívánom megadni az etnikai 

származásom 
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☐ egyéb kevert 

 

Első orvosi képzettséget adó egyetem 

 

Név  

Elhelyezkedés (pl. Skócia)  

 

 

Dátum  

Aláírás (ha lehetséges)  

 

 


