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T,ntwrozraro AZ UJABB nr,s6rnNT MEGSZERBZHET6 roconvosr
nrpr,OvrAldioz XOrOrr SzArxBpzuSnrn6l (mr{sod- 6s tovr{bbi szakvizsgdk)

A k6pz6s elemei 6s felt6telei - az alSbb reszletezett eltdr6sekkel - megegyeznek az els6
szakk6pz6s kovetelm6nyrendszer6vel.

!. K6pz6s id6tartama, akkreditflt k6pz6hely 6s iogviszony:

- a szakk6pz6s id6tartama. az eg6szs6giigyi fels6fokf szakirinyu szakk6pesitds
megszerz6serol sz6l6 2212012. (IX.14.) EMMI rendelet l. sz. mell6klete (tov6bbiakban:
Rendelet) szerint 36 h6nap (beszimititsra e16z6en megszerzett szakvizs ga bizonyitvdny
bemutatSsa esetdn van lehet6sdg)

- a 36 h6napos k6pz6st szakk6pz6he1ly6 min6sftett akkreditdlt rendel6ben, tutor feltigyelete
mellett kell teljesiteni, leealdbb heti 36 6rds munkav6gz6si kdtelezettsdggel j616, eg6szs6gi.igyi
tevdkenys6g v6gz6s6re ir6nyul6 jogviszonyban t<irt6n6 foglalkoztat6sban

- a szakkdpesit6s teljesit6se 6rdek6ben a jel<ilt a szakk6pz6hellyel - az egdszs6giigyi
tev6kenys6g vdgz6s6nek egyes k6rd6seirol sz6l6 2003. 6vi LXXXIV. tiirv6nv 7.8 (2) bekezd6s
a) vaw c)-i) pontia szerinti foglalkoztatfsra irfnyul6 iosviszonvt l6tesft lszabadfoglalkozds
keretdben; tdrsas vdllalkozds tagjakdnt; egdszsdgilg,ti szolgdlati jogviszonyban, rendvddelmi
igazgatdsi szolgdlati jogviszonyban, honvddelmi alkalmazotti jogviszonyban,'
munkaviszonyban; kozszolgdlati jogviszonyban, kormdnyzati szolgdlati jogviszonyban, dllami
szolgdlati jogviszonyban; szolgdlati jogviszonyban; eg,,hdzi szemdlykdnt vagy valldsi egyesillet
valldsos szertartdst hivatdsszeriienvdgzd tagjakdnt; onkdntes segitdkdntl

2. K6pz6s diia:

- a szakk6pz6s teljes idej6re (36 h6nap) a szal<kepz6si dij megdllapitasa a 16212015. (VI.30.)
Korm. rendelet 25. $ (1) bekezd6s6nek felhatalmazdsa alapjdnminden szakirdny
eset6n: 48.000 Ft/h6

- fjabb elsok6nt megszerczhet6 szakkepzest k<ilts6gt6rit6ses finanszirozdsi form6ban lehet
teljesiteni a 16212015. (vI.30.) Korm. rendelet 3.$ (4) bekezddse szerint

{. A k6pz6s elemei:

- els6 tdrzskepzesi 6vben tiirzsk6pz6si tanfolyamokon val6 reszvdtel 6s elektronikus vizsg6k
sikeres teljesit6se

- klinikai wakorlat (minden szakndny esetdn 6 h6nap, kivdve parodontol6gia szakirdny,
amely 3 h6nap) - a gyakorlat a klinik6k fogad6kapacit6s6nak fiiggv6ny6ben a szakk6pzdsi id6n
tril is nyulhat, mely alatt - legal6bb heti 36 6r6s - munkavdgz6s6re ir6nyul6 jogviszonyban kell
6llni
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- a Rendelet 12.$ (2) alapjan,ha az els6 szakkdpesitds megszerz6se 6ta tobb mint 15 6v telt el,
az i$abb els6kdnt megszerezheto szakk6pesitds tekintet6ben a szakk6pz6si gr6mium ddnt a
jel<ilt erre ir6nyul6 k6relm6re, a k6relmet megalapozobizonyitvdny, munk6ltat6iigazolSsvagy
egydb, a dtint6s megalapoztsitra alkalmas dokumentum alapjdn a jelolt kor6bbi
szakkdpesit6s6nek, k6pz6seinek 6s gyakorlatinakfigyelembev6teldvel a k6t szakkepzes azonos
kdpzdsi elemei tekintet6ben az azonos k6pz6si elemek elfogadhat6 sdgirol,

DE FOK Szak- 6s Tov6bbk6pz6si Titk6rs6g (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. II. emelet 202.)

F6lfogadfs:

hdtf6 - csiitortdk: 9.00-15.00 6r6ig p6ntek: 9.00-14.00 6r6ig

Telefonsz6m : 52125 5 -5 I 5 e-mail : defoksztt@,dental.unideb.hu

Debrecen, 2021. oktober 22.

Dr. Varga Istv6n s.k.
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