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Tájékoztató a továbbképzési ciklus lezárásának menetéről
Az ötéves továbbképzési ciklus alatt össze kell gyűjteni a szükséges továbbképzési elméleti pontszámokat.
1-2 hónappal a továbbképzési ciklus lejárata előtt szükséges benyújtani a kar továbbképzési felelősének a
gyakorlati pontszámok jóváírásához szükséges munkaviszony igazolásokat (postai úton, faxon, vagy e-mailben
szkennelve)

Gyakorlati pontszámok:
A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre kötelezett fogorvosnak 5, de legalább 3 évet kell hazai
vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie,
és ezt a továbbképzési periódus zárásánál igazolnia kell. Amennyiben valaki az 5 évnél kevesebb időszakot
tud leigazolni, a különbözet pontszámokat elméleti pontokkal lehet pótolnia. Így:
5 év munkaviszonynál 100 gyakorlati pont adható és 150 elméleti pont
3 év munkaviszonynál 60 gyakorlati pont adható és 190 elméleti pont
Az a továbbképzésre kötelezett fogorvos, aki a továbbképzési időszak alatt a minimum szükséges 60
pontot nem szerezte meg, a gyakorlati pontszámok teljesítését felsőoktatási intézményben, vagy oktatógyakorló egészségügyi szolgáltatónál 1–3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati
továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont. Amennyiben
kiegészítő gyakorlati továbbképzésre lenne szüksége, abban az esetben vegye fel a kapcsolatot a
továbbképzésért felelős munkatársakkal (Dr. Stájer Anette, Pappné Márton Katalin; 62-545283).
Egy évnél rövidebb szakirányú szakképesítésben eltöltött gyakorlati idő is beszámítható, amennyiben a
továbbképzésre kötelezett igazolja, hogy legalább két egymást követő hónapon át végzett egészségügyi
tevékenységet szakvizsgájához tartozó munkakörben. Az így teljesített gyakorlati idő értéke kéthavonta 3
pont.
Az a továbbképzésre kötelezett, aki az ötéves továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett
szakirányú szakképesítésével megegyező egészségügyi tevékenységet, kérjük, keresse munkatársainkat.
A gyakorlati továbbképzés keretében legfeljebb 100 továbbképzési pont ismerhető el.

Munkaviszony igazolások:
Amennyiben az adott továbbképzési ciklusban több munkahelyen is dolgozott egymást követően,
mindegyik helyről szükséges munkaviszony igazolást hoznia. Párhuzamos munkavégzés esetén elegendő
csak az egyik munkahelyről munkaviszony igazolást kérni.
Alkalmazotti munkaviszony esetén a jelenlegi és az esetleges korábbi munkáltatótól kell munkaviszony
igazolást hozni, amelynek azt kell tartalmaznia, hogy mettől-meddig és melyik fogászatban folytatott a
szakképesítése szerinti fogászati tevékenységet (szakképesítések tételes felsorolása szükséges). A
munkáltató ezt aláírásával és cégszerű pecsétjével hitelesíti.

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások ügyvezetői: a területileg illetékes ÁNTSZ-től kell munkaviszony
igazolást kérni, amelyet „Hatósági bizonyítványt” címmel állítanak ki.
A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre kötelezett munkáltatójának jogutód nélküli megszűnése
esetén szerződés vagy a munkavégzés igazolására alkalmas és a gyakorlat időtartamát alátámasztó egyéb
dokumentum igazolja.
Az összegyűjtött munkaviszony igazolásokat a Továbbképzési titkárság munkatársainak kell eljuttatni. A
munkaviszony igazolásokon szerepelni kell a szakképesítés(ek) megnevezésének. Amennyiben a
szakvizsga, vagy szakvizsgák nem szerepelnek a munkaviszony igazoláson, arra a szakképesítésre NEM
adható gyakorlati pontszám!
Miután lezártuk a sikeresen teljesített továbbképzési ciklust, elektronikusan juttatjuk el az igazolást. Ennek
kézhezvételét követően Önnek kell kezdeményeznie az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnál a
működési nyilvántartása megújítását. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a www.enkk.hu honlapon talál.
Kérjük, szíveskedjenek figyelni a működési nyilvántartásuk lejárati dátumára!
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