
2000. 01. 01-től a szakorvosképzést szabályozó rendeletek: 

 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 

- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett 

központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, 

- az egészségügyi miniszternek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és 

továbbképzésről szóló 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelete, 

- a 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelet módosításáról kiadott 36/1999. (VIII. 13.) Eü.M 

rendelet, 

- a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus 

szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) Eü.M. rendelet, 

- a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályairól szóló 36/2001. (X.27.) 

Eü.M. rendelet 
- az 52/2003 (IV.09) Korm. rendelet a finanszírozott képzésben részt vevők körének  

kibővítéséről 

- a 45/2003 (VIII.06.) ESZCSM rendelet az új szakképzési tematikákról 

- a 18/2003 (IV.24.) ESZCSM rendelet a 10 évnél régebben végzettek szakképzéséről 

- 18/2005 (V.19.) Eü.M. rendelet a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel 

szabályainak módosításáról 

- 42/2007 (IX.19.) Eü.M. rendelet a 66/1999 (XII.25.) Eü.M. rendelet módosításáról 

- 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés 

részletes szabályairól 

- 217/2010. Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről  szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról 

- 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról 

- 72/2011 Korm. Rend. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 

szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról 

- 22//2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 

megszerzéséről 

- 14/2014. (III.10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek 

az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosítása 

- 162/2015. (VI.30) kormányrendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

     rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal 

szakorvosok 

     támogatásáról 

- 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelete az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 

rendeleteknek  az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 

  



Kötelező folyamatos szakmai továbbképzést szabályozó rendelet: 

 

- Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos 

továbbképzéséről rendelkező 73/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. 

- a 73/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosítása a 4/2002 (II.20) EüM rendelet 

- 4/2002 (II.20) EüM rendelet 

- 52/2003 (VIII).22) ESZCSM rendelet 

- 52/2003 (VIII).22) ESZCSM rendelet módosításáról kiadott 51/2006 (XII.28.) Eü.M. 

rendelet 
- 45/2007 (III.20.) kormányrendelet az egészségügyi dolgozók alap és működési 

nyilvántartásának vezetéséről 

- 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 

egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről  

- 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet szerinti módosításai az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 

folyamatos továbbképzéséről.  

 

A szakképzési akkreditációt szabályozó rendelet: 
 

- a 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelet módosításáról kiadott 36/1999. (VIII. 13.) Eü.M 

rendelet 18/2003 (IV.21.) ESZCSM rendelet 

- 55/2003 ESZCSM rendelet 

- 45/2003 ESZCSM rendelet 
- 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés 

részletes szabályairól 

- 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 

rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő 

módosításáról  

- Az emberi erőforrások minisztere 2/2013.(I.2) EMMI rendelete egyes egészségügyi 

tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi 

Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet 

mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról 

 


