SZAFTEX
Felhasználói kézikönyv
Szakdolgozók részére

SZAFTEX rendszer bemutatása
A SZAFTEX rendszer az egészségügyi szakdolgozók kötelezően teljesítendő továbbképzéseit
nyilvántartó informatikai rendszer.
A SZAFTEX rendszerben történik:




a kötelező szakmacsoportos továbbképzések nyilvántartása,
a kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezése,
- továbbképzésre történő szakdolgozói jelentkezés/lejelentkezés
- szakdolgozói jelentkezés szervező általi elfogadása/elutasítása
a 2018. július 1. utáni kötelező szakmacsoportos továbbképzéseken teljesített továbbképzési
pontok elszámolása.

Továbbképzésre jelentkezni kizárólag a SZAFTEX rendszeren keresztül lehet.
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SZAFTEX rendszer használata
A SZAFTEX rendszer a következő linken keresztül érhető el:
https://szaftex.aeek.hu/

A SZAFTEX-et mindig Google Chrome

böngészővel kell használni.

A SZAFTEX rendszer megnyitása két módon lehetséges:
1. Google Chrome
böngészőbe be kell írni a „szaftex” megnevezést, majd a megjelenő
találati listából ki kell választani a SZAFTEX II oldalt, mely megnyitja a SZAFTEX rendszer
felületét.

2. Google Chrome
böngészőbe be kell írni vagy bemásolni a https://szaftex.aeek.hu/
linket, ami egyenesen a SZAFTEX rendszer felületére visz.
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Regisztráció
A SZAFTEX rendszerbe történő belépéshez regisztráció szükséges. A regisztráció az alábbi
linken keresztül tehető meg:
https://szaftex.aeek.hu/registration_pages/regSzakdolgozo.xhtml
A SZAFTEX rendszerbe csak egyszer kell regisztrálni.
Fontos!
A regisztráció során használt felhasználónév egy e-mail cím, amelynek egyedinek kell lennie. Egy
e-mail címmel több szakdolgozó nem tud regisztrálni.
Az egyedi (saját) email cím azért is fontos, mert a későbbiekben arra fogja kapni a továbbképzéssel
kapcsolatos információkat. Amennyiben nem rendelkezik érvényes email címmel, akkor még a
regisztráció előtt létre kell azt hozni.
G-mail fiók pl. az alábbi felületen keresztül hozható létre: www.gmail.hu/regisztráció
1. A „SZAFTEX rendszer használata” menüpontban leírtak szerint meg kell nyitni a SZAFTEX
felületét.
2. Le kell nyitni a „Regisztráció” menüpontot (bal felső sarok, második menüpont) és ki kell
választani a „Szakdolgozó regisztráció” almenüpontot.
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3. A „Szakdolgozó regisztráció” almenüpontban ki kell tölteni az üres mezőket (nyilvántartási szám,
név, születési név, anyja neve, születési idő, e-mail cím).
A csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező!

4. Az adatok kitöltését követően a felületen rá kell kattintani a „Regisztráció” gombra (jobb alsó
gomb).
Fontos! Az a szakdolgozó tud regisztrálni a SZAFTEX rendszerbe, aki rendelkezik
működési- és/vagy alapnyilvántartási számmal. Ez a közhiteles nyilvántartásba ellenőrizhető.
A közhiteles nyilvántartás publikus keresője: https://kereso.enkk.hu/
A regisztrációnak nem feltétele az érvényes működési nyilvántartási ciklus (működési kártya),
bárki regisztrálhat a SZAFTEX-be, aki a közhiteles nyilvántartásban megtalálható
(alapnyilvántartási számmal rendelkezik).
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5. A „Regisztráció” gombra történő kattintást követően 1-2 percen belül, a „Szakdolgozó
regisztráció” almenüpontban megadott email címre érkezni fog egy levél, melyben egy link
található.

A linkre kattintva megjelenő SZAFTEX-felületen kétszer kell megadni a jelszót, amelyet használni
kíván.
A jelszót a levél megérkezésétől számított 24 órán belül meg kell adni!
A jelszó megadásával fejeződik be a regisztráció folyamata.
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Elfelejtett jelszó
1. Amennyiben elfelejtette a jelszavát, kattintson a bejelentkezés „zöld ember”

piktogramjára.

2. Kattintson az „Elfelejtett jelszó”-ra.
3. Írja be a mezőbe azt az e-mail címet, melyet korábban a regisztrációja során megadott.

A megadott e-mail címre 1-2 percen belül érkezni fog egy levél, melyben egy link található.
4. A linkre kattintva meg kell adni kétszer az új jelszót.
Figyelem! Amennyiben olyan e-mail címre kér elfelejtett jelszót, amely a SZAFTEX rendszerben
nincs regisztrálva, a rendszer hibát ír ki.
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Jelentkezés a továbbképzésre
Fontos! Továbbképzésre kizárólag a SZAFTEX rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
1. A „SZAFTEX rendszer használata” menüpontban leírtak szerint meg kell nyitni a SZAFTEX
felületét.
2. Rá kell klikkelni a bejelentkezés jobb felső sarokban elhelyezett „zöld ember”

piktogramjára.

3. Be kell jelentkezni a saját SZAFTEX fiókba:
Be kell írni a regisztráció során megadott felhasználónevet (email cím) és a jelszót.
Ezt követően a rá kell klikkelni a mezők alatti „Bejelentkezés” gombra.
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Belépést követően az alábbi főképernyő látható:

A főképernyőn a legfontosabb információk találhatók áttekintő nézetben:
- Újdonságok: információk, tájékoztatók
- Továbbképzési ciklusok: közhiteles nyilvántartásból átvett információk a továbbképzési
ciklus(ok)ról, szakképesítés(ek)ről, szakmacsoport(ok)ról.
- Olvasatlan
értesítések:
rendszerüzenetek
a
továbbképzésre
történő
jelentkezésről/lejelentkezésről, a jelentkezés Szervező általi elfogadásáról/elutasításáról.
- KTK jelentkezések
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4. A bal felső sarokban található „KTK” menüpontra kell kattintani.
Ekkor megjelenik (több oldalon keresztül) a nyilvántartási számmal ellátott továbbképzési
programok listája. A továbbképzési programokhoz fel van tüntetve:
- nyilvántartási szám,
- program neve,
- kezdési időpontja,
- szervező,
- szakmacsoportok, melyek vonatkozásában a továbbképzési program kötelező
szakmacsoportos továbbképzésként ismerhető el,
- helyszín (város).
Minden mezőben (oszlopban) lehet szűrni.
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Figyelem!

! Piros felkiáltójel a KTK-továbbképzések listájában a „Város” mezőben (oszlopban):
A továbbképzés nem a teljes szakmacsoport, hanem csak a szakmacsoportba tartozó bizonyos
szakképesítések vonatkozásában ismerhető el KTK-továbbképzésként.
A továbbképzés adatlapján a „Szakmacsoport" „fülön” található a továbbképzésre befogadható
szakképesítések tételes listája. A továbbképzésre KTK-ként csak az a szakdolgozó fogadható be,
akinek van legalább egy olyan szakképesítése, amely szerepel ebben a listában.

! Zöld felkiáltójel a KTK-továbbképzések listájában a „Státusz” mezőben (oszlopban):
A Szervező KTK-ra szakdolgozói jelentkezést a továbbképzési programban feltüntetett
szakmacsoportok közül csak azokból fogadhat be, amelyekben továbbképzéseket szervezni
jogosult.
A továbbképzés adatlapján az „Általános" „fülön” található a teljes befogadható szakmacsoport lista,
ahonnét a Szervező KTK-ra szakdolgozói jelentkezést elfogadhat.
Fontos!
I.
Felsőfokú (diplomás) egészségügyi végzettségű szakdolgozók részére KTK továbbképzést
kizárólag a felsőoktatási intézmények orvos- és egészségtudományi karai jogosultak
szervezni.
II. Középfokú (OKJ előtti, OKJ, TGY) egészségügyi végzettségű szakdolgozók részére KTK
továbbképzést a felsőoktatási intézmények orvos- és egészségtudományi karain kívül az
ÁEEK és az akkreditáció útján jogosultságot szerzett intézmények szervezhetnek.
Az a szakdolgozó, akiknek egy szakmacsoportba tartozó középfokú és felsőfokú egészségügyi
végzettsége is van, jelentkezhet azokhoz a továbbképzés szervezőkhöz is, akiknek csak középfokú
végzettséggel rendelkező szakdolgozók továbbképzésére van jogosultságuk.
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5. A továbbképzések listájában a kiválasztott továbbképzésre (nyilvántartási számára) kell
kattintani. A továbbképzés részletes adatai külön „füleken” találhatók:
- Általános: legfontosabb információk.
- Címek: jelentkezési cím és helyszín címe.
- TK szervező: továbbképzés szervezőjének neve és elérhetősége.
- Szakmacsoportok: továbbképzésre befogadható szakmacsoportok/szakképesítések listája.
- Előadások: a továbbképzés előadásainak Szervező által feltöltött anyagai/vázlatai.
- Segédanyagok: továbbképzéshez Szervező által feltöltött különböző segédanyagok.

6. Az „Általános” „fül” felett található a

gombra kattintva tud jelentkezni.
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7. Ki kell választani azt a szakmacsoportot, melyre a továbbképzési pont elszámolását kéri.
A továbbképzés csak egy szakmacsoport tekintetében ismerhető el, akkor is, ha a
továbbképzésre több szakmacsoportja is befogadható lenne. Itt szükséges eldöntenie azt, hogy
melyik szakmacsoportjára szeretné a továbbképzési pontigazolását megkapni.

Tájékoztatásul: Egyes szakképesítések több szakmacsoportba is tartozhatnak az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján.
Pl.: A diplomás ápoló szakképesítés az 1. Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoportban és a 2.
Gyermek ápolás és gondozás szakmacsoportban is megjelenik.
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8. Ki kell választani a jelentkezési típusát: támogatott, térítésköteles, szabadon választható.

Támogatott:
A továbbképzési időszakban (ciklusban) egyetlen KTK-továbbképzés támogatott, melyet a
megújítani tervezett szakképesítés szakmacsoportjának megfelelően kell elvégezni.
30 KTK pont
A 17. Természetgyógyász szakmacsoportnál nincs „Támogatott” lehetőség.
Térítésköteles:
Abban az esetben, ha több olyan szakképesítéssel rendelkezik, amely több szakmacsoportba
tartozik és ezeket meg akarja újítani a működési nyilvántartásban, akkor minden szakmacsoportra
külön-külön 30 KTK pontot szükséges gyűjteni.
Pl.
Ápoló – 1. Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport + Röntgenasszisztens – 5. Képi diagnosztika
szakmacsoport  2 x 30 KTK pontot kell gyűjteni, ha mind a két szakképesítését meg akarja újítani
a működési nyilvántartásban.
Függetlenül a szakmacsoportok számától a továbbképzési időszakban (ciklus) csak egy KTK
továbbképzés támogatott, A „Támogatott” lehetőség felhasználása után a második/további
szakmacsoportban elvégzendő KTK-továbbképzéseket szükséges megjelölni a „Térítésköteles”
jelentkezési típussal.
Ezek a továbbképzések önköltségesek (10.000 Forint).
30 KTK pont
Szabadon választható továbbképzés:
- Szakképesítés szakmacsoportjától eltérő szakmacsoportban elvégzett KTK-továbbképzés.
- Szakképesítésnek megfelelő szakmacsoportban elvégzett második/további KTKtovábbképzés.
Mindkét forma önköltséges (10.000 Ft.), SZTK-pontként kerül jóváírásra.
9. A Mentés gombra kattintással fejeződik be a továbbképzésre történő jelentkezés.
A jelentkezése elfogadásáról a Szervező dönt, melyről e-mailben és a SZAFTEX rendszerben is
kap értesítést.
A jelentkezések elfogadása általában a beérkezés sorrendjében történik.
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Amennyiben
jelzésű a továbbképzés, amire jelentkezni szeretne, szíveskedjen,
közvetlenül felvenni a kapcsolatot az adott képzés szervezőjével, hogy be tudja-e még fogadni a
továbbképzésre.
A Szervező elérhetőségeit a továbbképzés részleteinél a „TK szervező" menüpontban találja.
A jelentkezéseit a „Jelentkezéseim” menüpontban tekintheti meg.

Jelentkezések státuszai:
Elbírálás alatt:
Elfogadott:
Elutasított:
Elmaradt a képzés:
Nem jelent meg:

amíg a Szervező nem jelez vissza.
amikor a Szervező elfogadta a jelentkezést.
amikor a Szervező elutasította a jelentkezést.
nem került megrendezésre a továbbképzés.
abban az esetben, ha a Szakdolgozó nem ment el a továbbképzésre.

A korábbi jelentkezések nem törlődnek a rendszerből, akkor sem, ha végül a szakdolgozó nem ment
el a továbbképzésre vagy a továbbképzés elmaradt; a jelentkezés státusza módosul ilyenkor a fent
leírtak szerint.
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Lejelentkezés a továbbképzésről
Amennyiben nem tud részt venni a kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a „Lejelentkezés”
gombra kattintva tudja visszavonni jelentkezését.

Lejelentkezési szándékát meg kell erősítenie.
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Rendszerüzenetek megtekintése
A bejelentkezés után elérhető saját SZAFTEX fiókban az „Olvasatlan értesítések” alatt talál
tájékoztatást:
- a továbbképzési programra történő jelentkezéséről,
- a jelentkezés Szervező általi elfogadásáról vagy elutasításáról,
- a továbbképzési programról történt lejelentkezésről.

Az összes értesítés elolvasás után is elérhető marad az „Értesítéseim” menüpontban.
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II. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100063.nem
Továbbképzési pontok elszámolása
- A továbbképzési pontok gyűjtése szakmacsoportra, a működési engedély megújítása
szakképesítésre történik.
- Továbbképzési pontokat arra a szakmacsoportra kell gyűjteni, amelybe a megújítani
szándékozott szakképesítés tartozik.
- Szakmacsoportonként 150 pontot kell gyűjteni.
- Ha a szakdolgozónak több, egymástól eltérő szakmacsoportba tartozó szakképesítése van,
akkor annyiszor 150 pontot kell gyűjtenie, amennyi szakmacsoportba tartoznak a megújítani
tervezett szakképesítései.
- Egy továbbképzési ciklusban egyetlen KTK támogatott államilag (azaz a szakdolgozó
számára ingyenes). Akkor is, ha a szakdolgozónak több, egymástól eltérő szakmacsoportba
tartozó szakképesítése van és ezek megújításához több szakmacsoportba gyűjti a 150
pontot.
- Egy továbbképzési időszakból a következőbe legfeljebb 25 – az időszak utolsó évében
szerzett – elméleti továbbképzési pont vihető át, szabadon választható elméleti
továbbképzési pontként.
Továbbképzési pontok megtekintése
- A közhiteles működési nyilvántartás publikus keresőjében a „Továbbképzési pont adatok”
táblában a működési engedély megújításakor elszámolt pontok teljes körűen megjelennek.
A közhiteles működési nyilvántartás publikus keresőjében a „Tételes pontszám jelentések”
táblában, a 2018. 07. 01. utáni továbbképzések vonatkozásában megjelenítésre kerülnek a
továbbképzést szervező elektronikus adatszolgáltatása által megküldött SZTK
továbbképzési pontok. A pontszámok ellenőrzésére és jóváírására a „Továbbképzési pont
adatok” összesítő táblázatában legkésőbb a működési nyilvántartás megújításakor kerül sor.
Ennek megtörténtéig a „Továbbképzési pont adatok” táblában még nem az összesített
pontszámok jelennek meg.
A közhiteles nyilvántartás publikus keresője: https://kereso.enkk.hu/
- A SZAFTEX rendszerben a 2018. 07. 01. utáni KTK-továbbképzéseken megszerzett
továbbképzési pontok a saját fiókba (a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó
megadásával) történő belépés után a „Pontkezelés” menüpontban is megtalálhatóak
lesznek.
Tájékoztató az ÁEEK EFF honlapjáról
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartyatovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/altalanos-tudnivalok
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Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető.
Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki a tevékenység végzéséhez
megfelelő szakképesítéssel szerepel az alap-, és a működési nyilvántartásban (rendelkezik
érvényes működési nyilvántartással).
A működési nyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti.
Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás csak az Ügyfél kérelmére indul.
Amennyiben a kérelem teljes, hiánytalan és az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta,
kiállításra kerül részére a működési nyilvántartási igazolvány(kártya), amely igazolja az önálló
egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultságot.
A kérelem az alábbiak vonatkozásában nyújtható be (eljárástípusok):
- Működési nyilvántartásba történő első felvétel
- Működési nyilvántartás megújítása
- Új szakképesítés felvétele a működési nyilvántartásba
- Működési nyilvántartás meghosszabbítása
- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba
- Működési nyilvántartásból való törlés
- Adatváltozás bejelentése
- Felügyelet melletti munkavégzés bejelentése
- Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje
KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY
PAPÍR ALAPÚ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY
A www.enkk.hu honlapon (lásd Nyomtatványok almenüpont) megtalálható a papír alapú
kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.
Kérelem formanyomtatványt az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF)
ügyfélszolgálatán is igényelhet ügyfélfogadási időben.
ELEKTRONIKUS ÚTON KITÖLTHETŐ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY
A https://adatlap.enkk.hu címen
megtalálható
az elektronikus
kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.
Az Ügyfélnek az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van
lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.
Mindkét esetben szükséges:
- A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes
ügyfélszolgálaton történő leadása (e-mailben történő megküldése nem lehetséges).
- A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás
nem fogadható el.
AZ ELJÁRÁS DÍJA (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK)
A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni.
Az eljárási díj befizethető:
a) Banki átutalással az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára:
10032000- 01490576-00000000
b) rózsaszínű csekken a Magyar Postán, valamint
c) az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán igényelhető sárga csekken.
A befizetés bármely formájáról szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.
(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás, illetve a befizetett csekk feladóvevényének másolata
fogadható el.)
Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:
- Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000 Ft
- Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft
- Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 1.000 Ft
- Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000 Ft
- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000 Ft
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- Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000 Ft
- Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje: 3.000 Ft
- Adatváltozás bejelentése + új működési nyilvántartási igazolvány: 1.000 Ft
[Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben azonban az adatváltozásra tekintettel az
Ügyfél új működési nyilvántartási igazolványt (kártyát) igényel, akkor szükséges a
meghatározott eljárási díj befizetése.]
MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARAI TAGSÁG
A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.
Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes
kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság
igazolását.
A kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak: www.meszk.hu.
Az aktív kamarai tagság az öt éves érvényes működési nyilvántartási ciklus alatt folyamatosan
kötelező, a kamarai tagdíjról a kamaránál tájékozódhat.
A BÜNTETLEN ELŐÉLETRE VONATKOZÓ ADATIGÉNYLÉS
Az Ügyfélnek erre vonatkozó kötelezettsége nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni
a kérelemhez.
Az ÁEEK EFF az első felvételkor/újrafelvételkor ellenőrzi, és az érvényes működési nyilvántartással
rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt
lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében bármikor ellenőrizheti a büntetlen előéletre vonatkozó
adatokat. Ehhez az eljáráshoz az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával hozzájárulását adja.
PONTIGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul és
általában 5 évig tart.(Vannak kivételek, pl. a működési nyilvántartás meghosszabbítása esetén.)
Az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultsághoz az egészségügyi
szakdolgozónak továbbképzési kötelezettséget kell teljesítenie(kivéve a mentesülés eseteit).
A továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal
jelentkezhet. Alapnyilvántartási számát megtekintheti a http://kereso.enkk.hu oldalon, az
„egészségügyi szakdolgozók” címszó alatti keresőben.
Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt
(továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül150
továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:
- gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),
- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),
- szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).
A továbbképzések pontigazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem
formanyomtatványhoz csatolva.
Amennyiben Ön speciális szakképesítéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy már a továbbképzési
ciklus elején kezdje meg az elméleti pontok gyűjtését tekintettel arra, hogy egyes szakképesítések
esetében ritkábban indul kötelező elméleti továbbképzés.
GYAKORLATI PONTOK
Az egészségügyi
szakdolgozónak a
továbbképzési időszak gyakorlati
részének
teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének
(szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie, erre tekintettel kapja meg gyakorlati
továbbképzési pontjait. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.
Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet
mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így
teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.
Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési
nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos
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szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért
a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.
Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi
államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos feladatkörét ellátó helyettes államtitkár, illetve az
illetékes járási hivatal) igazolja.
KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS
A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének
(szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A
továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre
kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális
eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).
A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített
tudásszint felmérő esetén - 30 továbbképzési pontot ér.
Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.
SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS
A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati
pontok számától.
A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján
(www.enkk.hu).
„8 ÉVES SZABÁLY”
Az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és
az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy
honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges
továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a nyilvántartásba, így
annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás
megújításához szükséges.
A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi
szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni,
annak továbbképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben, mivel az Ügyfél továbbképzési
ciklussal nem rendelkezik, továbbképzésre az alapnyilvántartási számával jelentkezhet.
MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL
A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése
alól:
- Az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.
- A továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb
szakképesítést. Az ő esetében az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás
megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő
továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás
első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés
megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.
A működési nyilvántartás megújítására vonatkozó kérelmet azonban ezekben az esetekben
is be kell küldeni.
III. Elérhetőségek - szakdolgozó
Központi elérhetőség
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 270.
Honlap:www.enkk.hu)
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Ügyfélszolgálat
Elektronikus ügyintézés
E-mail: omn@aeek.hu
Telefonos ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-1/411-1146; 06-1/411-1147
Elérhető: hétfő-csütörtök: 8.30-15.30; péntek: 8.30-13.00
Személyes ügyfélszolgálat
Helyszín: Budapest VIII. ker. Horánszky u. 24. Földszint Tölgy terem (porta mellett)
Elérhető: hétfő-csütörtök: 8.30-15.30; péntek: 8.30-13.00
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