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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2022. (VIII. 25.) NMHH rendelete
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és 
az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló  
20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 27. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 26. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról 
szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosítása

1. §  Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló  
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) és (1a)  bekezdés alkalmazása során az  Elnök azon szolgáltatókat, amelyek a  tisztességtelen piaci 
magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a  továbbiakban: Tpvt.) 15.  §-a szerint 
egy vállalkozáscsoportba tartoznak, egy szolgáltatóként veszi figyelembe, és ha e  szolgáltató egyetemes 
szolgáltatóként történő kijelölése indokolt, az  Elnök a  vállalkozáscsoportba tartozó minden – az  adott számozási 
körzetben legalább 5%-os hozzáférési hálózati lefedettséggel rendelkező – szolgáltatót egyetemes szolgáltatóként 
jelöl ki. A  (2)  bekezdés alkalmazása során az  Elnök azon szolgáltatókat, amelyek a  Tpvt. 15.  §-a szerint  
egy vállalkozáscsoportba tartoznak, egy szolgáltatóként veszi figyelembe, és ha e  szolgáltató egyetemes 
szolgáltatóként történő kijelölése indokolt, az  Elnök a  vállalkozáscsoportba tartozó minden – az  adott számozási 
körzetben a  helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás előfizetőinek száma alapján legalább 1%-os piaci 
részesedéssel rendelkező – szolgáltatót egyetemes szolgáltatóként jelöl ki.”

2. §  Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) és (1a)  bekezdés alkalmazása során az  Elnök azon szolgáltatókat, amelyek a  Tpvt. 15.  §-a szerint  
egy vállalkozáscsoportba tartoznak, egy szolgáltatóként veszi figyelembe, és ha e  szolgáltató egyetemes 
szolgáltatóként történő kijelölése indokolt, az  Elnök a  vállalkozáscsoportba tartozó minden – az  adott számozási 
körzeten kívüli előfizetőket is figyelembe véve összességében legalább 5000 előfizetővel rendelkező – szolgáltatót 
egyetemes szolgáltatóként jelöl ki.”

3. §  Az R. 45. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  6.  § (3)  bekezdése szerinti eljárás során első alkalommal az  Elnök a  vállalkozáscsoportba tartozó minden 
– az  adott számozási körzetben a  helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás előfizetőinek száma alapján 
legalább 1%-os piaci részesedéssel rendelkező – szolgáltatót egyetemes szolgáltatóként jelöl ki.”

4. §  Az R. 15.  § (1a)  bekezdésében a  „körzetben helyhez kötött” szövegrész helyébe a  „körzetben legalább  
1000 előfizetőnek helyhez kötött” szöveg lép.
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2. Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosítása

5. §  Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép, és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Építési engedély iránti kérelem és ugyanezen építési engedély alapján létesített elektronikus hírközlési 
építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem
a) 2022. június 1. napja és 2022. december 31. napja között a 9. § (2) bekezdése vagy a 9. § (3) bekezdése szerint 
nyújtható be;
b) 2023. január 1. napjától a 9. § (3) bekezdése szerint nyújtható be.
(10) Bontási engedély iránti kérelem 2027. december 31. napjáig a 9. § (2) bekezdése alapján nyújtható be, ha
a) a kérelem nem nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat bontására irányul, és
b) a bontandó hálózat vonatozásában a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 
szerinti, a  meglévő elektronikus hírközlő hálózatra, elektronikus hírközlési építményre és kapcsolódó eszközre 
vonatkozó adatszolgáltatás a kérelem benyújtásáig nem történt meg.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Dr. Koltay András s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelete
a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 2. és a 3. alcím, valamint az 1–10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés 
g) pont gh) alpontjában, i) pont ia)–id) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 12/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Szakorvos jelölt ügyeleti ellátásba a választott szakmájának megfelelő szakterületen
a) a  választott szakmában eltöltött legalább 3 hónap gyakorlatot követően, tutora javaslata alapján, szakorvos 
személyes felügyelete mellett vonható be, vagy
b) amennyiben az  ügyeleti feladatellátás megkezdéséhez a  jelölt által választott szakterületen miniszteri 
rendeletben részvizsga előírására került sor, a  részvizsga sikeres teljesítését követően, a  telefonos elérhetőség 
melletti felügyelet vagy behívásos rendszer keretében megvalósított felügyelet mellett is bevonható.
(3) Szakorvos jelölt ügyeleti ellátásba a választott szakmájától eltérő szakterületen
a) legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat teljesítését,
b) legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat teljesítését,
c) legalább 2 hét mentő gyakorlat teljesítését vagy mentőtiszt III. befejezett képzés igazolását és
d) a választott szakmájának megfelelő szakterületen eltöltött legalább 3 hónap gyakorlat igazolását
követően osztható be személyes szakorvosi felügyelet mellett.”

 (2) Az R.1. 12/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az első részvizsga teljesítésére a szakképzés 18. hónapját követően kerül sor, a szakorvosjelölt a szakképzés 
18. hónapjának teljesítését követően, tutora javaslata alapján telefonos elérhetőség melletti felügyelet vagy 
behívásos rendszerben megvalósított felügyelet mellett is bevonható az ügyeleti ellátásba.
(3b) A  bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia, geriátria, reumatológia és szemészet szakképzésben részt vevők 
saját szakmában a (3) bekezdés szerinti elemek teljesítését követően telefonos elérhetőség melletti felügyelet vagy 
behívásos rendszerben megvalósított felügyelet mellett is bevonhatók az ügyeleti ellátásba.”

 (3) Az R.1. 12/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A szakorvos jelölt felügyeletét a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon kell biztosítani a szakképzés teljes 
időtartama alatt az alábbi szervezeti egységekben végzett gyakorlatok idején:
a) az intenzív osztályon a progresszivitás második szintjétől,
b) a traumatológiai osztályon a progresszivitás második szintjétől és
c) a perinatális intenzív centrumokban.
(6) A  szakfogorvos jelöltek szakmai felügyelete ügyeleti ellátás tekintetében a  szakképzés teljes időtartama alatt 
a 10. § (1) bekezdése szerinti bármely módon megvalósítható.”

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló  
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

2. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: R.2.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendszerbevételi eljárást a szakképzés tekintetében illetékes szakképzési grémium folytatja le.”
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3. §  Az R.2. 8/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakorvosjelölt tevékenységét rendszeresen, de legkésőbb az egyes részvizsgákra és a szakvizsgára bocsátást 
megelőzően, írásban és szóban is értékelni kell. Az  értékelést a  szakorvosjelölt felügyeletét ellátó, a  részvizsgát, 
illetve a  szakvizsgát megelőző egyes képzési elemekért felelős tutor végzi a  részvizsgát, valamint a  szakvizsgát 
megelőzően. Az értékelés végzéséért felelős tutor az értékelő vélemény kialakításához szükség esetén konzultálhat 
a szakorvosjelölt felügyeletét ellátó többi tutorral, illetve a grémiumvezetővel is.
(1b) A  jelölt értékelésének módszertanát és az  értékelés alapjául szolgáló dokumentumok körét az  egyetemek 
együttesen határozzák meg, és az OKFŐ a honlapján közzéteszi.”

4. § (1) Az R.2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szakképzés vonatkozásában a  szakképzési grémiumok felsorolását, az  egyes szakképzési grémiumokhoz 
tartozó alap szakképesítéseket, valamint az  egyes szakképzési grémiumok legkisebb létszámát a  4.  melléklet 
tartalmazza. A  ráépített szakképzések esetében önálló szakképzési grémium létrehozásáról vagy az  adott 
szakképesítéshez tartozó feladatoknak valamely alap szakképesítéshez történő rendeléséről az  egyetemek a  helyi 
képzési adottságoknak megfelelően jogosultak dönteni. Az  egyetem köteles valamennyi olyan szakképesítés 
vonatkozásában szakképzési grémium létrehozására, amelyben szakorvosjelölt – az  egyetem koordinálásában – 
szakképzésben vesz részt, kivéve azon szakképzést, ahol országos grémium létrehozására kerül sor.”

 (2) Az R.2. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  plasztikai és égés-sebészet szakképesítések tekintetében országos szakképzési grémium létrehozására 
kerül sor. Az országos szakképzési grémium létrehozásáról az OKFŐ gondoskodik úgy, hogy annak tagjai:
a) az egészségügyi szakmai kollégium plasztikai és égés-sebészet szakképesítéssel rendelkező egy képviselője,
b) valamennyi egyetem egy-egy képviselője,
c) az  egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a  miniszter által meghatározott szakmai szervezet egy 
képviselője és
d) a plasztikai és égés-sebészeti szakképzés vezető rezidense.”

 (3) Az R.2. 9. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos szakképzési grémiumi tagság megszűnik, ha tag)
„d) képviseleti jogosultsága, jogviszonya, tagsága megszűnik az  általa képviselt intézménynél, szervezetnél, vagy 
a delegáló szervezet a tag delegálását visszavonja,”

 (4) Az R.2. 9. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az országos szakképzési grémiumi tagság megszűnik, ha tag)
„e) vezető rezidens a szakképzését befejezi.”

5. § (1) Az R.2. 9/A. § (1) bekezdés d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzési grémium feladata a 4. melléklet szerint hozzá tartozó szakképesítések tekintetében:)
„d) a  jelöltek szakképzési előre haladásának nyomon követése, a  jelöltek képzési tervének meghatározása, 
módosítása,
e) a  jelöltek szakvizsgára bocsátása érdekében a képzési program teljesítésének jóváhagyása, a képzés teljesítését 
szolgáló igazolás kiállítása,
f ) folyamatos kapcsolattartás a képzőhelyekkel és a jelöltek mellé kijelölt tutorokkal és”

 (2) Az R.2. 9/A. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A szakképzési grémium feladata a 4. melléklet szerint hozzá tartozó szakképesítések tekintetében:)
„g) a  szakképzés részvizsgáinak szervezésével és lebonyolításával, valamit a  vizsgáztatással kapcsolatos feladatok 
ellátása.”

 (3) Az R.2. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképzési grémiumok a szakorvosi alap szakképesítések esetében elnökből és legalább 2 fő tagból állnak. 
A  szakképzési grémiumok összetételét úgy kell kialakítani, hogy a  szakképzési grémium tagjainak legalább 
egyharmada az  egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a  miniszter által meghatározott szakmai 
szervezet által támogatott szakorvos legyen, valamint a  szakképzési grémiumok tagja a  szakirány régiós, ennek 
hiányában országos vezető rezidense.”
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6. §  Az R.2. a következő 6/C. alcímmel egészül ki:
„6/C. A vezető rezidensi rendszer
9/B.  § (1) A  vezető rezidenseket az  OKFŐ a  rezidensek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetek javaslatára 
pályázati úton választja ki legalább 2 éves időtartamra. A  pályázati úton kiválasztott vezető rezidensek névsorát, 
valamint az abban bekövetkező változásokat az OKFŐ megküldi az egyetemek részére.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  háziorvostan szakképzés esetén a  vezető rezidensek kiválasztására 
2 évnél rövidebb időtartamra is sor kerülhet.
(3) A vezető rezidensek kiválasztására a szakorvosi alap szakképesítések tekintetében kerül sor egyetemi régiónként, 
azzal, hogy azon szakmák esetében, amelyeknél országos grémium létrehozására kerül sor, vagy országosan 
egyidejűleg 20 fő vagy annál kevesebb jelölt vesz részt a  szakképzésben, országosan egy vezető rezidens 
kiválasztására kerül sor.
(4) Vezető rezidenssé az  választható, aki szakképzésben legalább egy részvizsgát sikeresen teljesített. A  pályázat 
elbírálása előtt az  OKFŐ elektronikus úton beszerzi az  illetékes grémium véleményét. A  támogató javaslat tételét 
a grémium akkor tagadhatja meg, ha
a) a pályázó szakképzési előmenetelét a vezetői rezidensi feladatok hátráltatnák,
b) a pályázó nem teljesítette határidőben a szakképzés előírt elemeit, vagy
c) a feladatok ellátásában a pályázó előreláthatólag tartósan akadályoztatásra kerülne.
(5) A vezető rezidens megbízatása megszűnik, ha
a) a szakképzését teljesítette,
b) a vezető rezidensi feladatok ellátásában tartósan akadályoztatott, vagy
c) a megbízását visszavonták.
(6) A vezető rezidens feladata
a) az egyetemi régióba tartozó szakorvosjelöltekkel való folyamatos kapcsolattartás,
b) a  szakképzéssel összefüggő ügyekben a  képzőhelyekkel vagy a  szakképzési központokkal való kapcsolattartás 
segítése,
c) a szakképzési grémium munkájában történő részvétel és
d) a grémiumvezető által rábízott feladatok elvégzése.
(7) A  vezető rezidens a  szakképzési grémium munkájában történő részvételért a  szakképzési grémium 
az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott díjazásának 
keretében díjazásra jogosult.”

7. § (1) Az R.2. 10. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  szakorvosjelölt az  első sikeres részvizsgát követően az  általános orvosi képzés kompetenciái körében 
bevonható orvostanhallgatók képzésébe.”

 (2) Az R.2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azon szakorvosjelölt, aki valamely részvizsgát sikeresen teljesítette, tutor koordinálása mellett legfeljebb 
az  általa teljesített részvizsgával vagy részvizsgákkal elsajátított kompetenciák erejéig bevonható olyan 
szakorvosjelöltek képzésébe, akik az adott részvizsgát még nem teljesítették.”

8. § (1) Az R.2. 13. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A jelölt szakvizsgára az NVB-nél jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell
a) a jelentkezési lapot,
b) a 21. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást, valamint
c) legkésőbb a (2a) bekezdésben meghatározott időpontig a 12. § (2) bekezdése szerinti abszolutóriumot.
(2a) A  jelölt a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti abszolutóriumot legkésőbb az  adott szakvizsgának a  12/A.  § szerinti 
vizsganaptárban meghatározott kezdő időpontját megelőző 30 nappal köteles megküldeni az  NVB részére. 
A  (2)  bekezdés szerinti dokumentumoknak az  e  bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén 
az NVB a szakvizsgára jelentkezést elutasíthatja.”

 (2) Az R.2. 13. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az NVB gondoskodik az e rendeletben meghatározottak szerint)
„b) a szakvizsga bizottság tagjainak felkéréséről,
c) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott szakvizsga jegyzőkönyvek elkészítéséről és”
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 (3) Az R.2. 13. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az NVB gondoskodik az e rendeletben meghatározottak szerint)
„d) a sikeres vizsgát követően a szakvizsga bizonyítványok kiállításáról.”

 (4) Az R.2. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  NVB a  jelöltet a  szakvizsga időpontjáról és helyéről a  vizsgát megelőzően legalább tíz munkanappal 
elektronikus úton értesíti.”

9. §  Az R.2. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Sikertelen gyakorlati vizsga esetén az  adott vizsgarész megismétlésére a  jelölt további hat hónap, sikertelen 
elméleti vizsga esetén három hónap gyakorlat után jelentkezhet.”

10. §  Az R.2. 17. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A  szakvizsgáztatásra jogosult személyekről az  NVB tájékoztatja az  egyetemeket a  szakképzés részvizsgáinak 
megszervezése érdekében.”

11. §  Az R.2. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § Az  elméleti és gyakorlati vizsga helyszínét az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 
követelményeiről rendelkező miniszteri rendeletben az egyes szakképesítések tekintetében meghatározott speciális 
előírások figyelembevételével, valamint a grémiumvezető javaslata alapján az NVB határozza meg.”

12. § (1) Az R.2. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jelölt a szakvizsga lebonyolításával kapcsolatban panaszt nyújthat be az NVB-hez a panasz alapjául szolgáló 
körülmény bekövetkezésétől számított öt napon belül. A  panasz ügyében a  panasz benyújtásától számított 
harminc napon belül az OKFŐ főigazgatója jár el. A panasz elbírálásában a szakvizsga bizottság elnöke és tagjai nem 
vehetnek részt, a panasz kivizsgálása során az NVB kérelmére a szakvizsga bizottság elnöke köteles a vizsgán általa 
tapasztaltakat írásban megküldeni az  NVB részére. Az  NVB a  jelölt panaszát és a  szakvizsga bizottság elnökének 
beszámolóját megküldi a grémiumvezetőnek és a szakmai kollégium elnökének szakmai véleményezés céljából.”

 (2) Az R.2. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a (2) bekezdés alapján az OKFŐ főigazgatója azt állapítja meg, hogy a szakvizsga bizottság jogsértően járt el, 
intézkedik a jelölt részére újabb szakvizsga megszervezése iránt. Ilyen esetben a megismételt vizsga díját nem kell 
megfizetni, valamint a 14. § (4) bekezdésében meghatározott gyakorlati időt nem kell letölteni.”

13. § (1) Az R.2. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült szakvizsga bizonyítvány érvénytelenségét az OKFŐ főigazgatója 
határozattal állapítja meg. A határozatnak az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételét követően a szakvizsga 
bizonyítvány a szakképesítésnek megfelelő megnevezés használatára nem jogosít.”

 (2) Az R.2. 20. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a bizonyítványt kiállító NVB megállapítja, hogy a bizonyítvány tartalma valótlan, vagy jogszabályba ütközik, 
az NVB saját hatáskörben a bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A határozatot meg kell küldeni
a) annak a hatóságnak, szervnek, amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a bizonyítványt felhasználta vagy 
fel kívánta használni, és
b) a nyilvántartást vezető szervnek.
(5) A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan 
vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan az NVB adattal nem rendelkezik.
(6) Az NVB a jelölt írásbeli kérésére a 19. § (2) bekezdése szerinti szakvizsga bizonyítványról idegen nyelven, illetve 
a  korábban megszerzett szakvizsga bizonyítványról igazolást állít ki, melynek díja igazolásonként magyar nyelvű 
igazolás esetén 2000 Ft, idegen nyelvű igazolás esetén 5000 Ft. A  szakvizsga bizonyítvány kiállítását megelőzően 
a sikeres szakvizsga letételét tanúsító igazolás iránt benyújtott kérelem díjmentes.”

14. §  Az R.2. 23. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
28/2022. (VIII. 25.) BM rendelettel (a  továbbiakban: BM rendelet) módosított képzési követelmények tekintetében 
nem szükséges új akkreditációs eljárás lefolytatása azon képzési elemekre, amelyekre a  képzőhely az  adott 
szakképesítés vonatkozásában a  BM rendelet hatálybalépését megelőzően akkreditációval rendelkezett. 
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Az akkreditáció az új képzési program azonos képzési elemei tekintetében az akkreditáció érvényességi időpontjáig 
fennáll.
(5) Azon képzési elemekre, amelyekre a  képzőhely az  adott szakképesítés vonatkozásában a  BM rendelet 
hatálybalépését megelőző legalább 1 éven belül érvényes akkreditációval rendelkezett, azonban az  akkreditáció 
lejárt, a  BM rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kezdeményezheti az  akkreditáció megújítását, azzal, 
hogy rezidens leghamarabb az akkreditációs kérelem benyújtását követően foglalkoztatható.
(6) Az  új vagy megváltozott képzési elemek tekintetében a  képzőhelyek az  akkreditációs eljárást a  BM rendelet 
hatálybalépésétől számított 90 napon belül kötelesek kezdeményezni, azzal, hogy az  eljárás lefolytatásáig 
ezen elemek tekintetében a  jelölt képzésének teljesítése az  adott szakma illetékes grémiumának engedélyével 
elfogadható.
(7) A  9/B.  §-ban foglalt vezető rezidenseket az  OKFŐ első alkalommal legkésőbb a  BM rendelet hatálybalépését 
követő kilencvenedik napig választja meg.”

15. §  Az R.2. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § A  9/B.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérően első alkalommal az  választható vezető rezidenssé, aki 
a szakképzésből már legalább huszonnégy hónapot sikeresen teljesített.”

16. §  Az R.2. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17. §  Az R.2.
a) 3. § (3) és (4) bekezdésében a „60 nappal” szövegrész helyébe a „30 nappal” szöveg,
b) 9. § (6) bekezdésében a „ha tag” szövegrész helyébe a „ha a tag” szöveg,
c) 12. § (2) bekezdésében az „igazolást” szövegrész helyébe az „abszolutóriumot” szöveg,
d) 12. § (3) bekezdésében az „igazolás” szövegrész helyébe az „abszolutórium” szöveg,
e) 14.  § (2)  bekezdésében a „bocsátható elméleti vizsgára” szövegrész helyébe a „kezdheti meg az  elméleti 

vizsgarészt” szöveg,
f ) 14. § (6) bekezdésében az „az egyetem” szövegrész helyébe az „a grémiumvezető” szöveg,
g) 17. § (4) bekezdésében az „az egyetemek” szövegrész helyébe az „a szakképzési grémiumok” szöveg,
h) 21. § (1) bekezdésében a „30 000 Ft” szövegrész helyébe a „40 000 Ft” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az R.2.
a) 6. § (2)–(6) bekezdése,
b) 21. § (5) bekezdés b) pontja és
c) 22. § (2) bekezdése.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló  
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

19. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.3.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) kompetencia: az az ismeretanyag és képesség, amelynek elsajátításával a  jelölt képes lesz az egyes vizsgálatok, 
beavatkozások elvégzésére e  rendeletben meghatározott mértékű önállóság mellett, és amelyek meglétét a  jelölt 
bizottság előtt vizsgával igazolja;”

20. § (1) Az R.3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A háziorvostan szakképzés a 2. mellékletben foglaltaktól eltérően a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11.  § (4), (4c), (5) és (8a)  bekezdése alapján megállapított 
feltételek teljesülése esetén egyéni képzési terv szerint is teljesíthető.”

 (2) Az R.3. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  arc-, állcsont- és szájsebészet szakképesítés megkezdésének feltétele az  általános orvosi és a  fogorvosi 
oklevél együttes megléte.”
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 (3) Az R.3. 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 2. melléklet szerinti klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett szakorvos a klinikai laboratóriumi 
genetika szakorvosa, a 10. melléklet szerint klinikai laboratóriumi genetika szakképesítést szerzett személy a klinikai 
laboratóriumi genetikus cím használatára jogosult.”

21. §  Az R.3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A szakorvosi alap szakképesítések szintekre tagoltak, az egyes szintek között a jelöltek részvizsgát tesznek. 
Amennyiben a  2.  melléklet eltérően nem rendelkezik, a  jelölt az  egyes részvizsgák letételére a  szakképzése során 
a  2.  mellékletben meghatározott sorrendben köteles. A  szakfogorvosi és szakgyógyszerészi alap szakképesítések 
törzsképzési és szakgyakorlati időből állnak.
(2) A  szakorvosi szakképesítések egyes szintjeinek sikeres teljesítésével megszerezhető kompetenciák körét 
a 2. melléklet határozza meg.
(3) A szakorvosi képzés során a kompetenciák elsajátítása az alábbi szinteken történik:
a) I. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi;
b) II. szint: az  adott tevékenységet, beavatkozást a  jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi szupervízió 
mellett végzi; a  szupervízió keretében a  jelölt a  végzett tevékenységről utólag – sürgős esetben haladéktalanul – 
tájékoztatja a szakorvost;
c) III. szint: az  adott tevékenységet, beavatkozást a  jelölt szakorvosi indikációra, szakorvossal történt kötelező, 
előzetes megbeszélés alapján, önállóan végzi;
d) IV. szint: az  adott tevékenységet, beavatkozást a  jelölt szakorvos személyes irányítása alapján, a  szakorvos 
utasítása szerint végzi;
e) V. szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.
(4) A  szakorvosi képzés során az  egyes szintekhez igazodóan a  szakorvos személyes, telefonos vagy egyéb 
elektronikus úton való elérhetőségét a képzőhelynek biztosítani kell.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti részvizsgák szervezése, lebonyolítása és nyilvántartása az  egyetemek feladata. 
Az  egyetemek a  részvizsgák lebonyolítását a  szakképzési grémiumok bevonásával végzik. Az  egyetem 
a  részvizsgákat a  szakképzésben részt vevők számához és a  képzésük teljesítésének üteméhez igazítottan köteles 
megszervezni olyan módon, hogy
a) a c) pont kivételével valamennyi részvizsgát az adott szakmában legalább félévente egy alkalommal meghirdet,
b) a  c)  pont kivételével amennyiben a  képzésben részt vevők alacsony száma az  a)  pont szerinti rendszerességű 
meghirdetést nem indokolja, abban az esetben a részvizsgát úgy szervezi meg, hogy annak letételére a képzésben 
részt vevőnek a részvizsga előfeltételeként meghatározott képzési elemek és követelmények teljesítésétől számított 
legkésőbb hat hónapon belül legyen lehetősége,
c) az  ügyeleti feladatellátás megkezdéséhez előírt részvizsgát úgy kell megszervezni, hogy annak letételére 
a részvizsga előfeltételeinek teljesítésétől számított legkésőbb két hónapon belül legyen lehetősége a jelöltnek.
(6) Az (1) bekezdés szerinti részvizsga letételére a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – amennyiben a 2. melléklet 
ettől eltérően nem rendelkezik – a  szakképzési grémium által kijelölt legalább 2 fős bizottság (a  továbbiakban: 
Részvizsga Bizottság) előtt kerül sor, melynek tagjai közül legalább 1 fő szakképzési grémiumi tag, vagy 1 fő 
a  szakvizsgáztatói névjegyzékben szereplő, a  szakorvosjelölt szakiránya szerinti vizsgáztató, valamint 1 fő a  tutori 
névjegyzékben a szakorvosjelölt szakiránya szerinti tutorként szereplő személy.
(7) A  (12)  bekezdés szerinti második ismétlő részvizsga esetén a  Részvizsga Bizottság tagja a  (6)  bekezdésben 
meghatározottakon túl valamely másik, a  szakorvos képzést folytató egyetem illetékes szakképzési grémiumának 
egy kijelölt tagja, valamint a rezidensek érdekképviseletét ellátó szervezet egy képviselője.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti részvizsga letételére alkalmas, a  jelölt szakiránya szerinti szakképesítésre akkreditált 
képzőhelyek közül a  részvizsga helyszínét a  szakképzési grémium határozza meg a  2.  mellékletben foglaltak 
figyelembevételével.
(9) Az  (1)  bekezdés szerinti részvizsgán az  a  szakorvosjelölt vehet részt, aki a  részvizsga 2.  mellékletben 
meghatározott feltételeinek teljesítését igazolja. Az egyes képzési elemek teljesítése során a szakképzést felügyelő 
tutor az  általa felügyelt időszak tekintetében igazolja, hogy a  szakorvosjelölt az  adott, tutorált szakmaterületen 
a választott szakmájához szükséges ismereteket elsajátította, az előírt számú beavatkozást a szakma gyakorlásához 
megkívánt színvonalon elvégezte. A  tutor köteles tájékoztatni a  szakképzési grémium vezetőjét, amennyiben 
megítélése szerint az előírt gyakorlati idő alatt a szakorvosjelölt nem tudta a megfelelő szakmai színvonalon az előírt 
ismereteket és beavatkozásokat elsajátítani.
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(10) A szakorvosjelölt teljesítményét a részvizsgán a Részvizsga Bizottság háromfokozatú értékeléssel látja el:
a) „kiválóan megfelelt” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán legalább 85%-ot ér el,
b) „megfelelt” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70–84% között teljesít,
c) „nem felelt meg” minősítést kap a jelölt, amennyiben a részvizsgán 70% alatti eredményt ér el.
(11) Amennyiben a részvizsgán a szakorvosjelölt „nem felelt meg” minősítést kap, a részvizsgát meg kell ismételni. 
A  2.  melléklet rendelkezhet úgy, hogy az  ismétlő vizsga az  első részvizsgától eltérő lebonyolítási formában kerül 
biztosításra.
(12) A  részvizsgán első alkalommal kapott „nem felelt meg” minősítést követően a  szakorvosjelölt a  szakképzését 
tovább folytathatja, azonban a  részvizsgát a  Részvizsga Bizottság által meghatározott, de – amennyiben 
a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik egyes szakképesítések esetében – legfeljebb 6 hónapos időtartam elteltével 
meg kell ismételnie. Amennyiben a részvizsga második alkalommal is sikertelen, a Részvizsga Bizottság legfeljebb 
6 hónapnyi időtartamra vonatkozóan, maximum 312 órában meghatározott gyakorlati képzési elem vagy elemek 
(teljes vagy részleges) megismétlését írhatja elő a  szakorvosjelölt részére, amelynek teljesítése a  részvizsga 
megismétlésének feltétele.
(13) A  szakorvosjelölt a  (12)  bekezdés szerint előírt többletgyakorlatot az  elsődleges képzőhelye támogatásával 
a  rendes munkaidőn felül, a  szakképzésének további folytatásával párhuzamosan is pótolhatja a  munkaidőre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával. Amennyiben a többletgyakorlat külső képzőhelyen töltendő le, 
úgy a  külső képzőhely hozzájárulása is szükséges a  többletgyakorlat teljesítéséhez. Az  előírt képzési elem vagy 
elemek teljesítését az elsődleges, illetve a külső képzőhely igazolja.
(14) Amennyiben az  előírt képzési elem vagy elemek megismétlése nem rendes munkaidőn felül történik, úgy 
a szakorvosjelölt a rendes munkaidőn belül ismételheti meg azokat. Ebben az esetben az előírtak megismétlésére 
fordított időtartammal a  szakorvosjelölt szakképzése meghosszabbodik, amely időtartam alatt a  szakképzésével 
kapcsolatban felmerülő költségek viselésére köteles.
(15) Egy részvizsga legfeljebb két alkalommal ismételhető, amennyiben a  szakorvosjelölt egy részvizsgája 
harmadik alkalommal sem sikerül, a  szakképzését támogatott formában az  adott szakirányon nem folytathatja 
tovább, és az  államilag támogatott szakképzésre irányuló jogviszonya a  harmadik sikertelen részvizsga napjával 
megszüntetésre kerül.
(16) Amennyiben a jelölt egy részvizsgát a harmadik alkalommal is sikertelenül teljesített, úgy a Részvizsga Bizottság 
legkésőbb a  harmadik sikertelen részvizsga napját követő 3 napon belül tájékoztatja erről az  Országos Kórház 
Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ).
(17) A  Részvizsga Bizottság döntésével kapcsolatos jogorvoslat szabályait, valamint a  sikeres, illetve sikertelen 
részvizsgákkal kapcsolatos eljárásrendet és az  alkalmazandó dokumentumok körét az  egyetemek egységesen 
szabályzatban határozzák meg, és azt az  OKFŐ a  honlapján közzéteszi. A  jogorvoslati eljárást az  eljárásrendben 
foglaltaknak megfelelően az egyetem folytatja le.
(18) Amennyiben a  szakorvosjelölt a  képzés során egy részvizsgát sikeresen teljesített, az  egyes részvizsgákhoz 
kapcsolódó kompetenciák gyakorlására csak abban az esetben jogosult, amennyiben az adott szakképzésben vesz 
részt, valamint a  szakképzés befejezése és a  szakvizsga letétele közötti időszakban, de legfeljebb a  szakképzése 
befejezésétől számított egy évig. Amennyiben a  szakorvosjelölt szakképzése szünetel, vagy szakképzésre irányuló 
jogviszonya megszüntetésre kerül, a  szakképzéshez kapcsolódó részvizsgákon megszerzett kompetenciák 
gyakorlására a továbbiakban nem jogosult.
(19) A (20) bekezdésben foglalt kivétellel a szakorvosi alap szakképesítések kötelező elemét képezi legalább 2 hónap 
sürgősségi betegellátó osztályon, legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat, valamint legalább 
2 hét időtartamú mentő gyakorlat.
(20) Az  igazságügyi orvostan, a  klinikai laboratóriumi genetika, valamint a  patológia szakképesítéseknek nem 
képezik kötelező elemét a (19) bekezdésben foglalt gyakorlati elemek. A háziorvostan, a szemészet és a megelőző 
orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező elemét a  (19)  bekezdésben foglalt intenzív 
terápiás osztályon töltött gyakorlat. A megelőző orvostan és népegészségtan szakképzésnek nem képezi kötelező 
gyakorlati elemét a (19) bekezdésben foglalt mentő gyakorlat.
(21) A  2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciákat 
az  1a.  melléklet, az  1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során elsajátítható kompetenciákat 
az 1b. melléklet határozza meg.
(22) A  (19)  bekezdés szerinti mentő gyakorlat letétele alól mentesül az  a  szakorvosjelölt, aki mentőtiszt III. szintű 
képzésben vett részt.
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(23) Az  (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a  szakorvosjelölt részére ambuláns 
ellátás részleges önállósággal történő elvégzésére, azzal, hogy a  szakorvosjelölt részére a  szakmai felügyelet 
elérhetőségét biztosítani kell, valamint az  ambuláns lapon a  szakorvosjelölt felügyeletét ellátó szakorvos nevét 
fel kell tüntetni.
(24) Az (1) bekezdés szerinti részvizsga sikeres teljesítése felhatalmazást adhat a szakorvosjelölt részére zárójelentés 
előkészítésére és összeállítására, azonban a  zárójelentés kiadására annak szakorvosi jóváhagyását követően 
kerülhet sor. A zárójelentésen a szakorvos aláírását és orvosi bélyegzőjét fel kell tüntetni.
(25) Az egyes szakorvosi alap szakképesítések során a rész-, illetve szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő 
beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat (a  továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát a  2.  melléklet 
tartalmazza.
(26) A  részvizsgák témaköreit és kérdéseit szakmánként az  egyetemek szakképzési grémiumai közösen 
meghatározzák és valamennyi egyetem honlapján a szakorvosjelöltek számára hozzáférhetővé teszik.
(27) A  szakvizsgák témaköreit az  OKFŐ szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság 
(a továbbiakban: NVB) a honlapján közzéteszi.
(28) Az  egyes szakorvosi ráépített szakképesítések során a  szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő 
beavatkozásokat a miniszter hagyja jóvá, és az OKFŐ a honlapján közzéteszi.”

22. §  Az R.3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendő tevékenységeket a jelölt részére kiállított, 
az  egyetem által, a  grémium javaslatára figyelemmel meghatározott formátumú, elektronikus vagy papíralapú 
munkanaplóban kell rögzíteni.”

23. §  Az R.3. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egy szakorvosjelölt a szakképzésben egyidejűleg egy – a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben legfeljebb két – 
szakma vonatkozásában vehet részt.”

24. § (1) Az R.3. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  jelölt az  első alap szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként 
megszerezhető alap szakképesítést szerezni, a  két szakképzés azonos képzési elemeit az  újabb elsőként 
megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni, azzal, hogy az  így alkalmazott beszámítás miatti 
mentesítés az  újabb elsőként választott szakképzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési idejének 
legfeljebb a fele időtartamára terjedhet ki.
(1a) Amennyiben a  szakorvosjelölt az  első szakorvosi alap szakképesítése megszerzését követően egy másik 
szakképzésben kíván részt venni, a  második szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az  (1)  bekezdéstől eltérő 
képzési elemek esetén a 2. melléklet rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdésben foglalt beszámítás nem alkalmazható.”

 (2) Az R.3. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában lévő jelöltnek a külföldi szolgálatban eltöltött 
idejéből – az egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakképzési idejébe beszámítható.”

 (3) Az R.3. 12. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  külföldön letöltött gyakorlati időből a  szakképzésbe legfeljebb 1 év beszámítható. A  gyakorlati idő 
beszámításáról az egyetem dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:
a) a gyakorlati idő olyan képző intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a  szakképző hellyé minősítés tekintetében 
meghatározott feltételeknek,
b) a  képzés tartalma, tematikája és az  elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethető meg a  hazai 
képzési követelményeknek.
(7) Az  egyetem a  külföldön töltött gyakorlati időből további legfeljebb 1 év beszámítását engedélyezheti 
a  (6)  bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a  jelölt a  szakképzésnek megfelelő 
szakmaterületen kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez.
(8) A  nappali tagozaton történő doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az  egyetem döntésétől 
függően – a  képzés e  rendeletben meghatározott képzési idejének egyötöde, de legfeljebb egy év erejéig 
beszámítható. Az  egyetem a  doktori tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is 
engedélyezheti, ha a jelölt a szakképzésének megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.”
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 (4) Az R.3. 12. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (12) és (13) bekezdés szerinti beszámítás során rendelkezni kell arról, hogy mely képzési elemek javára, mely 
gyakorlatok időtartamának terhére történik a beszámítás.
(14) Az  egyetem intézményi szabályzatban határozza meg a  (12) és (13)  bekezdés szerinti döntésekre, hatáskörre 
rendelkező szervét, a döntésekkel kapcsolatos eljárásrendet és a jogorvoslat szabályait.
(15) A szakképzés megkezdése előtt az egészségügy ágazati irányítását végző kormányzati igazgatási szervnél vagy 
az egészségügyi szolgáltató irányítási-igazgatási területén teljesített gyakorlati idő – az egyetem döntése alapján – 
a szakképzésbe beszámítható.”

25. § (1) Az R.3. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
28/2022. (VIII. 25.) BM rendeletben (a  továbbiakban: BM rendelet) foglaltakat első alkalommal a  szakképzésüket 
a  BM  rendelet hatálybalépését követően megkezdőkre vagy azt követően szakot váltókra kell alkalmazni. 
A  szakképzését a  BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdő szakorvosjelölt a  2.  mellékletben szereplő 
részvizsgák letételére jogosult, amennyiben az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora 
által igazoltan elvégezte.”

 (2) Az R.3. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  a  szakorvosjelölt, aki az  általános orvosi képesítését 2023. június 30. előtt szerezte meg, és a  graduális 
képzés során a  BM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, az  egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 
rendeleteknek az  egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2018.  (VIII.  29.) 
EMMI  rendelet (a  továbbiakban: R.3.) rendelkezéseiben szereplő törzsképzési tanfolyam ismereteit, 
a transzfuziológiai tanfolyamot, valamint legalább egy hónap sürgősségi ismereteket nem teljesítette, a szakképzése 
megkezdését követően a  2.  melléklet szerinti képzési program időtartama alatt, az  abban meghatározott 
követelményeken túlmenően köteles 1 hónap sürgősségi betegellátó gyakorlatot, 2 hét transzfuziológiai 
tanfolyamot, valamint 1 hét – távoktatás keretében is biztosítható – a  korábbi törzsképzési tanfolyam ismereteit 
magába foglaló elméleti tanfolyamot valamely, az  illetékes grémium által meghatározott képzési elem terhére 
teljesíteni.”

 (3) Az R.3. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakképzésüket a  BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdők az  R.3. rendelkezései szerint 
fejezik be, kivéve a (2) bekezdésben foglalt szakváltás esetét és az (5) bekezdésben foglaltakat.”

 (4) Az R.3. 13. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  BM rendelet hatálybalépése időpontjában a  szakorvosjelölt az  R.3. szerinti szakképzésében 
három évnél rövidebb időt teljesített, és az adott szakképesítés vonatkozásában a BM rendelet szerinti valamennyi 
képzési elem és követelmény – ideértve az  egyes részvizsgákat is – maradéktalanul teljesíthető a  szakképzésre 
az  R.3.-ban előírt rövidebb vagy ugyanakkora időtartam alatt, a  szakképzést a  BM rendelet szerint fejezheti be 
a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti szakorvosjelölt a  BM rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül, a  képzését 
koordináló egyetemen írásban nyilatkozhat, hogy képzését a BM rendelet szerint kívánja befejezni.
(7) A  klinikai laboratóriumi genetika szakképesítés esetében 2023. március 31-ig a  szakképzés teljesítése nélkül 
jogosult a  szakvizsga letételére az  adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy 
abban az esetben, ha már rendelkezik molekuláris biológus diagnosztikus vagy molekuláris genetikai diagnosztikus 
szakképesítéssel, vagy az adott szakterületen az MTA doktora. A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési 
program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai 
gyakorlattal rendelkezik.
(8) A  BM rendelettel megállapított 12.  § (6)–(8)  bekezdésében foglaltakat az  R.3. hatálybalépését követően 
benyújtott beszámítási kérelmekre kell alkalmazni.
(9) A  BM rendelet hatálybalépését megelőzően általános orvosi oklevéllel megszerezhető mozgásszervi 
rehabilitáció, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás megnevezésű 
szakképesítések megfeleltethetők az e rendelet szerinti rehabilitációs medicina szakképesítésnek.”

26. §  Az R.3. 15. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az OKFŐ a 8. § (17) bekezdése szerinti, az egyetemek által egységesen meghatározott részvizsgával kapcsolatos 
eljárásrendet és jogorvoslati szabályokat legkésőbb 2022. október 31-ig a honlapján közzéteszi.
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(3) A  részvizsgák témaköreit és kérdéseit az  egyetemek legkésőbb 2022. október 31-ig határozzák meg, és 
honlapjukon a jelöltek számára hozzáférhetővé teszik.
(4) A  BM rendelettel megállapított bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia szakképesítés megfeleltethető 
a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdhető bőrgyógyászat szakképesítésnek.”

27. § (1) Az R.3. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R.3. a 3. melléklet szerinti 1a. melléklettel egészül ki.
 (3) Az R.3. a 4. melléklet szerinti 1b. melléklettel egészül ki.
 (4) Az R.3. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (5) Az R.3. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R.3. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R.3. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (8) Az R.3. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (9) Az R.3. 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

28. §  Az R.3.
a) 9. § (2) bekezdésében a „gyakorlati leckekönyv” szövegrész helyébe a „munkanapló” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdésében a „gyakorlati leckekönyvben” szövegrész helyébe a „munkanaplóban” szöveg,
c) 10. §-ában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központnak a szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáért felelős szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság” szövegrész helyébe az „NVB-nek” 
szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja” szövegrész helyébe az „egyetem” 
szöveg,

e) 15.  § (1)  bekezdésében az „egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az  egészségügyi ágazati 
képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: R.3.)” 
szövegrész helyébe az „R.3.” szöveg,

f ) 17. § c) pontjában a „8. cikk” szövegrész helyébe a „7. cikk” szöveg
lép.

29. §  Hatályát veszti az R.3.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 12. § (10) bekezdése,
c) 14. § (2) bekezdése,
d) 3. melléklet 3/B. pontja.

4. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A  20.  § (2)  bekezdése, a  27.  § (8) és (9)  bekezdése, valamint a  9. és a  10.  melléklet 2024. szeptember 1-jén 

lép hatályba.

31. §  E rendelet 3. alcíme
a) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 25. cikk (1)–(3a) bekezdésének és 28. cikk (1)–(4) bekezdésének,
b) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. és 22. pontjának,

c) a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i  
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez
„4. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez

A támogatott szakképzés szakképzési grémiumai

A B

1. Grémium

Minimum létszám  

– elnökön felül –  

egyetemenként

2. Aneszteziológia és intenzív terápia 2

3. Arc-, állcsont- és szájsebészet 2

4. Belgyógyászat 2

5. Belgyógyászati angiológia 2

6. Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia 2

7. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 2

8. Érsebészet 2

9. Foglalkozás-orvostan 2

10. Fül-orr-gégegyógyászat 2

11. Gasztroenterológia 2

12. Geriátria 2

13. Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2

14. Gyermeksebészet 2

15. Háziorvostan 2

16. Hematológia 2

17. Idegsebészet 2

18. Igazságügyi orvostan 2

19. Infektológia 2

20. Kardiológia 2

21. Klinikai genetika 2

22. Klinikai laboratóriumi genetika 2

23. Klinikai onkológia 2

24. Megelőző orvostan és népegészségtan 2

25. Mellkassebészet 2

26. Nefrológia 2

27. Neurológia 2

28. Nukleáris medicina 2

29. Ortopédia és traumatológia 2

30. Orvosi laboratóriumi diagnosztika 2

31. Orvosi mikrobiológia 2

32. Oxyológia és sürgősségi orvostan 2

33. Patológia 2

34. Plasztikai és égés-sebészet országos 

35. Pszichiátria 2

36. Radiológia 2

37. Rehabilitációs medicina 2

38. Reumatológia 2

39. Sebészet 2

40. Sugárterápia 2



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 139. szám 5941

41. Szemészet 2

42. Szívsebészet 2

43. Szülészet-nőgyógyászat 2

44. Transzfuziológia 2

45. Tüdőgyógyászat 2

46. Urológia 2

47. Szakfogorvos 2

48. Szakgyógyszerész 2

49. Szakpszichológus 2
”

2. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez

 1. Az R.3. 1. melléklet 1. Szakorvosi alap szakképesítések pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Szakorvosi alap szakképesítések 

 A B C

1. Szakképzés megnevezése Képzési idő Részvizsgák száma

2. Aneszteziológia és intenzív terápia 60 hó 2

3. Arc-, állcsont- és szájsebészet 70 hó –

4. Belgyógyászat 60 hó 2

5. Belgyógyászati angiológia 54 hó 2

6. Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia 60 hó 2

7. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 52 hó 2

8. Érsebészet 68 hó 2

9. Foglalkozás-orvostan 48 hó 1

10. Fül-orr-gégegyógyászat 60 hó 2

11. Gasztroenterológia 60 hó 1

12. Geriátria 58 hó 2

13. Gyermek- és ifjúságpszichiátria 56 hó 3

14. Gyermeksebészet 72 hó 3

15. Háziorvostan 36 hó 1

16. Hematológia 48 hó 2

17. Idegsebészet 72 hó 2

18. Igazságügyi orvostan 54 hó 3

19. Infektológia 55 hó 3

20. Kardiológia 60 hó 2 

21. Klinikai genetika 48 hó 1

22. Klinikai laboratóriumi genetika 48 hó 1

23. Klinikai onkológia 60 hó 2

24. Megelőző orvostan és népegészségtan 48 hó 5

25. Mellkassebészet 60 hó 2

26. Nefrológia 60 hó 2

27. Neurológia 54 hó 1

28. Nukleáris medicina 57 hó 1
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29. Ortopédia és traumatológia 72 hó 2

30. Orvosi laboratóriumi diagnosztika 54 hó 2

31. Orvosi mikrobiológia 55 hó 1

32. Oxyológia és sürgősségi orvostan 60 hó 2

33. Patológia 60 hó 3

34. Plasztikai és égés-sebészet 70 hó 2

35. Pszichiátria 59 hó 2

36. Radiológia 59 hó 1

37. Rehabilitációs medicina 52 hó 2

38. Reumatológia 60 hó 2

39. Sebészet 72 hó 4

40. Sugárterápia 58 hó 2

41. Szemészet 48 hó 2

42. Szívsebészet 72 hó 2

43. Szülészet-nőgyógyászat 53 hó 2

44. Transzfuziológia 36 hó 1

45. Tüdőgyógyászat 58 hó 2

46. Urológia 60 hó 5
”

 2. Az R.3. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 24a. sorral egészül ki:

(A B C

1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő)

24a. 
Honvéd-, katasztrófa- és 
rendvédelem-orvostan

aneszteziológia és intenzív terápia, 
belgyógyászat, foglalkozás-orvostan, 
háziorvostan, igazságügyi orvostan, infektológia, 
megelőző orvostan és népegészségtan, 
neurológia, ortopédia és traumatológia, 
oxyológia és sürgősségi orvostan, plasztikai 
és égés-sebészet, sebészet, szívsebészet, 
repülőorvostan, urológia

(36–72) + 24 hó

 3. Az R.3. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 46a. sorral egészül ki:

(A B C

1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő)

46a. Repülőorvostan

aneszteziológia és intenzív terápia, 
belgyógyászat, foglalkozás-orvostan,  
fül-orr-gégegyógyászat, háziorvostan, 
honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-
orvostan, kardiológia neurológia, ortopédia és 
traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, 
szemészet, tüdőgyógyászat

(36–72) + 24 hó
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 4. Az R.3. 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések

 A B C

1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő

2. 1. Alap szakképesítések

3. 1.1. Klinikai biokémia
Kémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika, 
okleveles biotechnológus, klinikai laboratóriumi 
kutató (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

4. 1.2. Klinikai mikrobiológia Biológia (egyetemi végzettség vagy MSc) 48 hó

5. 1.3. Klinikai sugárfizika
Fizikus, fizikatanár, villamosmérnök, 
egészségügyi mérnök (egyetemi végzettség 
vagy MSc)

48 hó

6.
1.4. Klinikai laboratóriumi 
genetika

Biológia, molekuláris biológia, laboratóriumi 
diagnosztika, biomérnök, okleveles 
biotechnológus, vegyész, klinikai laboratóriumi 
kutató (egyetemi végzettség vagy MSc) és 
orvostudományi területen szerzett PhD-fokozat

48 hó

7. 2. Ráépített szakképesítések

8.
2.1. Molekuláris biológiai 
diagnosztika

klinikai mikrobiológia, klinikai biokémia 24 hó

”

3. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez
„1a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon, valamint 2 hét mentőszolgálatnál töltött gyakorlat során 
megszerezhető kompetenciák

A B C D

1. Kompetencia megnevezése

Szintezés Elvégzett 

tevékenység, 

beavatkozás 

megnevezése, 

száma

Egyetemi 

klinikán kívül, 

akkreditált 

képzőhelyen is 

elvégezhető

I. II. III. IV. V.

2.
Sürgősségi rendszerismeret (alapelvek, krízis 
menedzsment alapjai)

x – –

3. Strukturált kommunikáció x 10 igen

4. Triázs x 20 igen

5. Fókuszált betegvizsgálat x 10 igen

6. Diagnosztikus terv készítése x 10 igen

7. Terápiás terv készítése x 10 igen

8. Dokumentáció vezetése x 20 igen

9. Betegátadás x 20 igen

10. ABCD stabilitás felmérése x 20 igen

11. Eszköznélküli légútbiztosítás x 5 igen

12. Eszközös légútbiztosítás x 3 igen

13. Vénás út biztosítása perifériás vénakanüllel x 10 igen
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14. Vénás vérgázminta vétele x 10

15. Artériás vérgázminta vétele x 5 igen

16.
Intrahospitális betegtranszport/
betegfelügyelet

x 5 igen

17. EKG értékelése x 10 igen

18. Vérgáz értékelése x 10 igen

19. Fájdalomcsillapítás x 20 igen

20. Folyadékterápia megtervezése x 20 igen

21. Sebellátás x 20 igen

22. CPR x 1 igen

23.
Defibrillátor használatának ismerete, legalább 
skill laborban gyakorlása

x 3 igen

24. Helyszín biztonságosságának felmérése x 10 OMSZ

25.
Mentőegységek ismerete (kompetencia, 
felszereltség)

x 5 OMSZ

26. OMSZ protokollok ismerete x – OMSZ

27. Helyszíni fájdalomcsillapítás x 2 OMSZ

28. Helyszíni kommunikáció betegekkel x 10 OMSZ

29. Helyszíni kommunikáció hozzátartozókkal x 5 OMSZ

30. Monitorizálás (nem invazív) x 30 igen

31. Monitorizálás (invazív) x 2 igen

32. Laboratóriumi leletek értékelése x – –
”

4. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez
„1b. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat során megszerezhető kompetenciák

A B C D

1. Kompetencia megnevezése

Szintezés Elvégzett 

tevékenység, 

beavatkozás 

megnevezése, 

száma

Egyetemi 

klinikán kívül, 

akkreditált 

képzőhelyen is 

elvégezhető

I. II. III. IV. V.

2.
Oxigenizáció, a légzési-keringési rendszer 
összefoglalása

x

3. Légzési és keringési elégtelenségek x

4.
A légútbiztosítás alapjai. A nehéz légút és 
menedzselése

x

5. Oxigénterápia x

6.
A gépi lélegeztetés alapjai, görbék, nyomások, 
lélegeztetési módok, alapvető beállítások

x

7.
Homeosztázis, millieu interieur, sav-bázis 
szabályozás. Vérgáz vizsgálatok elemzése

x

8.
Folyadékterek, folyadékterápia, infúziós 
oldatok típusai, indikációi

x

9. Életet veszélyeztető Ionzavarok és kezelésük x
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10. A mesterséges táplálás alapjai x

11.

Farmakológiai alapismeretek: A keringésre, 
légzésre, veseműködésre ható gyógyszerek 
összefoglalása. Szedatívumok. Izomrelaxáció 
(RSI). Perfúzorok alkalmazása és standard 
perfúzor dózisok

x

12. Perioperatív és tumoros fájdalom terápiája x

13.
Infekciókontroll intenzív osztályos és műtői 
környezetben

x

”

5. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez*

* A BM rendelet 5. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_139_28BM_5_melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen 
része jelen Magyar Közlöny 5945/1–5945/220. oldalait képezi.

6. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez

 1. Az R.3. 3. melléklete a következő 15/A. ponttal egészül ki: 
„15/A. HONVÉD-, KATASZTRÓFA- ÉS RENDVÉDELEM-ORVOSTAN 
1. Képzés belépési feltétele:
Aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, foglalkozás-orvostan, háziorvostan, igazságügyi orvostan, 
infektológia, megelőző orvostan és népegészségtan, neurológia, orthopédia és traumatológia, oxyológia és 
sürgősségi orvostan, plasztikai és égés-sebészet, sebészet, szívsebészet, urológia szakvizsga.
2. Képzési idő: (36–72) + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
3.1. 3 hónap sürgősségi gyakorlat, benne:
a) MSTR;
b) START (osztályozás);
c) SAVE;
d) Damage Controll Surgery alapelvek;
e) Ellátásszervezés.
3.2. 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat:
életmentő és életfenntartó beavatkozások
3.3. 7 × 12 óra mentőgyakorlat (2 hét)
3.4. 1 hónap Traumatológia osztályon töltött gyakorlat:
a) Különleges és speciális sérülések ellátása;
b) Polytraumatizált sérült;
c) Ellátásszervezés.
3.5. 5 hónap Egészségügyi Haderővédelmi (Védelem-egészségügyi) gyakorlat, benne:
a) Egészségügyi felderítés;
b) Kiképzések egészségügyi biztosítása;
c) CBRN felkészítés;
d) Katonai, rendvédelmi Közegészségügy és Járványügy;
e) Speciális hon- és rendvédelmi egészségnevelés;
f ) Egészségügyi logisztika.
3.6. 2 hónap Foglalkozás egészségügyi gyakorlat hon- és rendvédelmi szerveknél, benne 
foglalkozási betegségek, fokozott expozíció, kockázatértékelés, kémiai biztonság témakörök a gyakorlat folyamán, 
a betegségek/balesetek szolgálati kötelmekkel való összefüggésének vizsgálat elsajátításához
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3.7. 1 hét Képalkotó modalitások (FAST, eFAST, RUSH, ACES) ultrahang diagnosztika 
3.8. 3 hónap Rendvédelem gyakorlat
3.8.1. 1 hónap rendőrségi szerv (fogdaegészségügy is);
3.8.2. 1 hónap büntetés-végrehajtási szerv;
3.8.3. 1 hónap Katasztrófavédelem
3.9. 2 hónap Alkalmassági, felülvizsgálati vizsgálatok gyakorlat a hon- és rendvédelmi szerveknél
3.10. 5 hónap Katona egészségügyi tervezési, szervezési és végrehajtási (Csapat) gyakorlat:
a) Katona-egészségügy története;
b) Alapvető katonai harcászati és hadműveleti ismeretek;
c) Támadó-, védelmi és különleges műveletek egészségügyi biztosítása;
d) Aktuális missziók egészségügyi biztosítása, akár személyes részvétellel.
3.11. 1 hónap rendvédelmi gyakorlat a terrorizmust elhárító szervnél.
3.12. 1 hét Repülés élettani és alkalmassági ismeretek, gyakorlat.
4. A szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei, szakmaspecifikus kompetenciái 
4.1. Akut életmentő eljárások és technikák készségszintű alkalmazása;
4.2. Sérült kimentés és kiürítés speciális formái;
4.3. Tömeges események, rendezvények és nem fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos egészségügyi biztosítása 
tervezése és végrehajtása.”

 2. Az R.3. 3. melléklete a következő 29/A. ponttal egészül ki: 
„29/A. REPÜLŐORVOSTAN 
1. Képzés belépési feltétele:
Belgyógyászat, háziorvostan, foglalkozás-orvostan, tüdőgyógyászat, neurológia, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, 
kardiológia, ortopédia és traumatológia, aneszteziológia és intenzív terapia, oxyológia és sürgősségi orvostan 
szakvizsga.  
2. Képzési idő: (36–72) + 24 hónap ráépített képzés
3. Képzési program:
3.1. 1 hónap törzsképzési tanfolyam (vagy belgyógyászati típusú törzsgyakorlat)  
3.2. 6 hónap sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne:
3.2.1. 2 hónap sürgősségi gyakorlat
3.2.2. 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat
3.2.3. 1 hónap mentős gyakorlat
3.2.4. 2 × 1 hét reanimációs elméleti és gyakorlati ismeretek vagy Európai Resuscitatiós Társaság által akkreditált 
ALS tanfolyam sikeres elvégzése
3.2.5. 1 hónap kutató-mentő, illetve mentőhelikopter szolgálat 
3.2.6. 2 hét MEDEVAC elméleti (szervezési) és gyakorlati szempontjai, 
Intenzív transzport alapjai. 
3.3. 4 hónap speciális repülőorvosi funkcionális diagnosztikai vizsgálatok: 
3.3.1. 2 hónap magasság-élettani vizsgálatok
3.3.2. 2 hónap terhelés-élettani vizsgálatok
3.4. 6 hónap repülőorvosi klinikai vizsgálatok, benne: 
3.4.1. 2 hónap belgyógyászat
3.4.2. 1 hónap sebészet, antropometriai és radiológiai vizsgálatok 
3.4.3. 1 hónap ideggyógyászat és pszichiátria
3.4.4. 1 hónap fül-orr-gégegyógyászat
3.4.5. 1 hónap szemészet
3.4.6. 1 hónap fogászat
3.5. 3 hónap speciális repülőorvosi pszichológiai vizsgálatok
3.6. 3 hónap szakgyakorlati képzés: 3 hónap repülőtéri orvosi szolgálat vagy MH Egészségügyi Központ 
Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló, Funkcionális 
Diagnosztikai és Fizikai Alkalmasságvizsgáló és Magasságélettani Osztályán, részvétel kutatási feladatokban vagy 
légi betegszállításban szerzett jártasság.
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3.7. 1 hónap civil repülőorvosi vizsgálatok, jogszabályismeret (EASA Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
Rendelete alapján, EMPIC nyilvántartási, jelentési és dokumentációs rendszer felhasználói szintű ismerete). 
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei, szakmaspecifikus kompetenciái: Repülő- és űrorvostan élettani alapjainak 
és gyakorlatának alkalmazása.”

7. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez

 1. Az R.3. 10. melléklet 1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK alcím 1.1. KLINIKAI BIOKÉMIA pont 1.1.1. alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(KLINIKAI BIOKÉMIA)
„1.1.1. Képzés belépési feltétele: egyetemi vagy mesterképzési szakon
a) a kémia tudomány területén megszerzett,
b) a biológia tudomány területén megszerzett,
c) a laboratóriumi diagnosztika területén megszerzett, 
d) okleveles biotechnológus vagy
e) klinikai laboratóriumi kutató
szakképzettség.”

 2. Az R.3. 10. melléklet 1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK alcím a következő 1.4. ponttal egészül ki:
„1.4. KLINIKAI LABORATÓRIUMI GENETIKA
1.4.1. Képzés belépési feltétele:
a) egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett
aa) biológus
ab) laboratóriumi diagnosztikus 
ac) molekuláris biológus
ad) okleveles biotechnológus
ae) vegyész
af ) klinikai laboratóriumi kutató
szakképzettség és
b) elméleti orvostudományi területen megszerzett PhD-fokozat.
1.4.2. Képzési idő: 48 hónap
1.4.3. Képzési program:
a) 6 hónap klinikai genetikai tanácsadás, mely magában foglalja az etikai és jogi ismeretek elsajátítását,
b) 1 hónap általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat,
c) 12 hónap citogenetikai laboratóriumi gyakorlat, benne 
– 2 hónap prenatális kromoszóma vizsgálat,
– 4 hónap postnatális kromoszóma vizsgálat,
– 2 hónap FISH,
– 4 hónap array CGH,
d) 15 hónap genetikai/genomikai betegségek molekuláris genetikai diagnosztikája:
– 5 hónap Sanger szekvenálás,
– 2 hónap MLPA,
– 8 hónap NGS technikák,
e) 3 hónap komplex betegségek diagnosztikája,
f ) 1 hónap farmakogenetika, mutáció specifikus terápia,
g) 4 hónap bioinformatika, genetikai adatbázisok az interneten és nemzetközi hálózatok, regiszterek,
h) 6 hónap tumorgenetika, öröklött tumorhajlam genetikai diagnosztikája.
1.4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:
–”
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8. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez
„12. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Egyes képesítések megfeleltethetősége

A B

1.

A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről 

és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és  

a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló  

9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet szerint megszerezhető képesítés

E rendelet szerint megszerezhető szakképesítés

2. Humángenetika Klinikai genetika

3. Neurofiziológia Klinikai neurofiziológia

4. Neuroradiológia Neuroradiológia

5. Neuropatológia Neuropatológia

6. Neonatológia Neonatológia

7. Pszichoterápia Pszichoterápia

8. Rehabilitáció Rehabilitációs medicina
”

9. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez 

Az R.3. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
 

(A B C

1. Szakképzés megnevezése Képzési idő Részvizsgák száma)

3. Arc-, állcsont- és szájsebészet 48 hó 1



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 139. szám 5949

10. melléklet a 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez 

Az R.3. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET 
SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE 

 
 

1. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI 
  
1.1. A szakképesítés megnevezése: Arc-, állcsont- és szájsebész 
1.2. A szakképzés időtartama: 48 hónap  
1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1 db 
 

2.  A SZAKKÉPZÉSI  PROGRAM RÉSZLETEZÉSE 
 
2.1. Sürgősségi gyakorlat: 12 hét 
2.1.1. Mentő gyakorlat: 2 hét 
2.1.2. 1 db készségfejlesztő manuális tanfolyam: Sebészeti skill képzés 2 hét   
2.1.3. Összesen: 4 hónap 
 
2.2.Traumatológia gyakorlat: 1 hónap szakképzés 1-24 hónapja között 
2.2.1. Fül-orr-gégészet gyakorlat: 1 hónap szakképzés 1-24 hónapja között 
2.2.2. Plasztikai sebészet gyakorlat: 2 hónap szakképzés 24-48 hónapja között 
2.2.3. Összesen: 4 hónap 
 
2.3. Szakmai részképzések akkreditált képzőhelyen   
2.3.1. Dentoalveolaris sebészet: 6 hónap 
2.3.2. Maxillofacialis traumatológia: 10 hónap 
2.3.3. Craniofacialis sebészet: 10 hónap 
2.3.4. Fej-nyaki onkológiai sebészet: 14 hónap     
2.3.5. Összesen: 40 hónap   
 

3. BEMENETI FELTÉTELEK ÉS A RÉSZVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI 
 
Bemeneti feltételek:  
Az általános orvosi diploma megszerzését követően az általános fogorvosi másoddiploma megszerzése.  
 
3.1. Az ügyeleti ellátásba integrálhatóság leírása  
3.1.1. A sürgősségi és mentős gyakorlatok valamint a szakmaspecifikus sürgősségi kórképek ellátásának 
elsajátítása után, a szakorvosjelölt a maxillofacialis ügyeleti ellátásba integrálható. 
Tutor véleménye az ügyeletbe való integrálhatóságról szükséges. 
 
3.2. A részvizsga leírása  
A szakképzés első részében (1-24 hónap) előnyben részesítendők a Dentoalveolaris- és preprotetika sebészet és 
Maxillofacialis traumatológia főcsoportok beavatkozásai, hogy a képzés 2. évét lezáró részvizsgával a 
szakorvosjelölt a megszerzett gyakorlatával a szakképzés második részében ezeket önállóan vagy magasabb 
kompetenciával végezhesse.  
3.2.1. A részvizsgára bocsátás feltétele az alábbi képzési elemek teljesítése: 
A részvizsga megkezdésének feltétele a szakképzőhelyen kívül teljesítendő szakmaspecifikus gyakorlatok mellett 
a Traumatológia és Fül-orr-gégészet gyakorlatok teljesítése.  
3.2.2. A részvizsgára szervezésére vonatkozó speciális szempontok 
A szakorvosjelölt a szakképzés 2 évének végén szóbeli vizsgát tesz a szakmaspecifikus tantárgyakból a 
Részvizsga Bizottság előtt, az alábbi témakörökből: 

- Dentolaveolaris sebészeti ismeretek 
- Preprotetikai sebészeti, implantológiai ismeretek 
- Maxillofacialis traumatológia ismeretek 
- Orthognath sebészeti alapismeretek 
- Onkológiai-, rekonstrukciós sebészeti alapismeretek 

Tutor véleménye a részvizsgára bocsáthatóságról szükséges. 
3.2.3. A vizsga sikeres teljesítése előfeltétele a gyakorlati képzés folytatásának. A sikeres részvizsga után a 
szakorvosjelölt az alábbiakban meghatározott beavatkozásokat emelt kompetenciaszintjének megfelelően 
végezheti, illetve folytathatja az 5.1. pontban meghatározott műtéti katalógusának teljesítését.  
3.2.4. A részvizsgával rendelkező által ellátható feladatok (kompetenciák): A részvizsgát sikeresen teljesítő 
szakorvosjelölt az alábbi Főcsoport táblázatokban részletezett beavatkozásokat a meghatározott 
kompetenciaszinten végezheti. 
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3.2.4.1. Dentoalveolaris és preprotetikai sebészet főcsoport: 6 hónap 
 A B C D 

1. Kompetencia megnevezése 
Szintezés 

Elvégzett 
tevékenység, 
beavatkozás 

megnevezése, 
száma 

Akkreditált 
képzőhelyen 

is 
elvégezhető 

 
I. II. III. IV. V. Asszisztálás Műtét 

2. Fog- és foggyökér eltávolítás  
(feltárás nélkül) x     0 150 X 

3. Impaktált vagy retineált fog eltávolítás 
(feltárással)   x   30 50 X 

4. Foggyökér rezekció  
(egy gyökerű fog esetén)  x    10 10 X 

5. Foggyökér rezekció  
(több gyökerű fog esetén)   x   0 0 X 

6. Exodontia Összesen* 40 210 - 

7. Cystectomia    x  5 5 X 

8. Cystostomia  x    5 5 X 

9. Sinus aperta zárás   x   5 5 X 

10. Arcüreg endoszkópos beavatkozás    x  2 0 X 

11. Dentoalveolaris sebészet Összesen* 17 15 - 

12. Nyálmirigy intraoralis műtétei  x    2 2 X 

13. Lágyrészkorrekciók (vest.plast, 
frenulectomia, Z-plastica)   x   5 3 X 

14. Oralis lágyrészsebészet Összesen* 7 5 - 

15. Intraoralis incisio és drainage x     5 10 X 

16. Extraoralis incisio és drainage   x   10 10 X 

17. Fej-nyaki gyulladások kezelése Összesen* 15 20 - 

18. Csontaugmentáció    x  10 4 X 

19. Sinus elevatio    x  5 2 X 

20. Dentalis implantáció    x  10 4 X 

21. Preprotetika, implantológia Összesen* 25 10 - 

22. Összesített elemszám a főcsoportban                            104                 260 
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3.2.4.2. Maxillofacialis traumatológia főcsoport: 10 hónap 
 A B C D 

1. Kompetencia 
megnevezése 

Szintezés 
Elvégzett tevékenység, 

beavatkozás 
megnevezése, száma 

Akkreditált 
képzőhelyen 
elvégezhető 

 
I. II. III. IV. V. Asszisztálás Műtét 

2. Arc lágyrészsérüléseinek 
ellátása   x   10 5 X 

3. Intraoralis lágyrészsérülés 
ellátása   x   5 5 X 

4. IMF felhelyezése (dentalis 
sín, IMF csavarok) x     5 5 X 

5. Minor traumatológia Összesen* 20 15 - 

6. Lateralis arcközéptörések 
ellátása   x   10 5 X 

7. Centralis arcközéptörések 
ellátása    x  5 5 X 

8. Mandibulatörések - ORIF   x   5 3 X 

9. Orbitatörések ellátása    x  5 2 X 

10. Major traumatológia I. Összesen* 25 20 - 

11. Kombinált, többszörös törés 
ellátása    x  5 0 X 

12. Panfacialis sérülések 
ellátása     x 3 0 X 

13. Major traumatológia II.      8 0 - 

14. Összesített elemszám a főcsoportban                         53                   35 

 
3.2.4.3. Craniofacialis sebészet főcsoport: 10 hónap 

 A B C D 

1. 
 Kompetencia megnevezése 

Szintezés 
Elvégzett 

tevékenység, 
beavatkozás 

megnevezése, száma 

Akkreditált 
képzőhelyen 
elvégezhető 

 
I. II. III. IV. V. Asszisztálás Műtét 

2. Ajakplastica     x 5 0 X 

3. Szájpadzárás, garatplastica     x 3 0 X 

4. Secunder osteoplastica     x 5 0 X 

5. Hasadéksebészet Összesen* 13 0 - 
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6. Dysgnathiák sebészete    x  10 3 X 

7. Osteodistractio     x 2 0 X 

8. Csontformáló műtétek    x  10 5 X 

9. Ortognath sebészet Összesen* 22 8 - 

10. Összesített elemszám a főcsoportban                             35                   8 

 
3.2.4.4. Tumor- és fej-nyaki lágyrész sebészet főcsoport: 14 hónap 

 A B C D 

1. Kompetencia 
megnevezése 

Szintezés 
Elvégzett tevékenység, 

beavatkozás 
megnevezése, száma 

Akkreditált 
képzőhelyen 
elvégezhető 

 
I. II. III. IV. V. Asszisztálás Műtét 

2. Szájüregi lágyrészek 
jóindulatú elváltozásai   x   5 5 X 

3. Szájüregi lágyrészek 
praecancerosisai   x   5 3 X 

4. Szájüregi lágyrészek 
malignus elváltozásai    x  10 5 X 

5. Ajakdaganatok műtéti 
ellátása    x  5 2 X 

6. Praecancerosis Összesen* 25 15 - 

7. Intraoralis osteotomia + 
minilemezelés    x  5 5 X 

8. Állcsont rezekció 
(partialis)    x  5 3 X 

9. 
Állcsont rezekció 
(segmentalis) + 
rekonstrukciós lemez 

   x  5 2 X 

10. Osteotomia Összesen* 15 10 - 

11. Lokális szövetpótlás    x  10 5 X 

12. Regionális lebenyes 
pótlás (PMMC, LD)     x 5 0 - 

13. Szabadlebenyes pótlás 
(RFFP, ALT, FFP)     x 5 0 - 

14. Onkorekonstrukció Összesen* 20 5 - 

15. Nyaki nyirokcsomó 
biopszia (SLNB)    x  5 3 X 
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16. Szelektív nyaki 
disszekció    x  10 2 X 

17. Komprehenzív nyaki 
disszekció     x 5 0 X 

18. Nyaki disszekció Összesen* 20 5 - 

19. 
Jóindulatú 
bőrelváltozás 
kimetszése 

  x   5 5 X 

20. 
Rosszindulatú 
bőrelváltozás 
kimetszése 

  x   5 5 X 

21. Plasztikai bőrsebészeti 
rekonstrukció    x  10 3 X 

22. Bőrsebészet Összesen* 20 13 - 

23. Nagy nyálmirigy 
sebészet    x  10 5 X 

24. Nyálmirigysebészet Összesen* 10 5 - 

25. Tracheotomia   x   10 5 X 

26. Tracheotomia Összesen* 10 5 - 

27. Vérzés ellátása - 
ligatura    x  5 0 X 

28. Vérzéscsillapítás Összesen* 5 0 - 

29. Összesített elemszám a főcsoportban                 125                 58 

*: az adott blokkban szerepeltetett összesített esetszám az irányadó, blokkon belüli helyettesíthetőség lehetséges 
 

4. A SZAKVIZSGA LEÍRÁSA 
 
4.1. A szakvizsga megnevezése: Arc-, állcsont- és szájsebészet  
 
4.2. A szakvizsgára bocsátás feltételei: 
A szakképzés második részében (25-48 hónap) előnyben részesítendők a Craniofacialis sebészet és Tumor- és 
fej-nyaki lágyrészsebészet főcsoportok beavatkozásai, hogy a képzést lezáró szakvizsgával a szakorvosjelölt a 
megszerzett gyakorlatának köszönhetően a szakképzést követően ezeket a beavatkozásokat teljes kompetenciával 
végezhesse.  
 

4.3. A szakképzés ideje alatt a szakorvosjelöltnek az alábbi műtéti számokat kell igazoltan (egységes műtéti 
katalógus) teljesítenie a szakvizsgára bocsátás gyakorlati előfeltételeként:  

 

 A B C D 

1. Főcsoport Alcsoport Asszisztálás Műtét 

2. Dentoalveolaris-, preprotetikai sebészet 5 104 260 

3. Maxillofacialis traumatológia 3 53 33 
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4. Craniofacialis sebészet 2 35 8 

5. Tumor- és fej-nyaki lágyrészsebészet 8 125 58 

6. Összesen 18 317 359 

 
4.4. A szakvizsgára bocsátás további előfeltételei: 
a) a részvizsga sikeres teljesítése; 
b) a külsős szakmai gyakorlatok (4 hónap) teljesítése és a gyakorlati aláírások megszerzése; 
c) a szakképzési gyakorlati idő (40 hónap) és a szakmaspecifikus műtéti számok teljesítése, azzal, hogy a 
szakvizsga időpontjára teljesítendő az 5.1. pontban foglalt műtéti katalógus; 
d) a szakképzési idő alatti kötelező továbbképzéseken és kongresszusokon való részvétel. 
 
4.5. A szakvizsga megszervezésére vonatkozó speciális szabályok 
Tárgyi feltételei: a III. progresszivitási szintű arc-, állcsont- és szájsebészeti ellátáshoz szükséges 
minimumfeltételek megléte. 
 
4.6. A szakvizsgával rendelkező által ellátható kompetenciák, feladatok:  
A 3.2.4.1-3.2.4.4. pontban foglalt táblázat elemeinek ellátása I. kompetencia szint szerint. 
 
4.7. A szakvizsga feladatai: 
4.7.1. Gyakorlati vizsgafeladat – eredeti munkakörnyezetben 
a) a vizsgafeladat súlyaránya: (50) %; 
b) a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 4 nap; 
c) a vizsga helyszíne: A grémium által kijelölt szakvizsga központ egyetemi klinika; 
d) a vizsgafeladat értékelésének szempontjai: Önálló betegfelvétel, diagnosztikus és terápiás terv, beleértve a 
differenciáldiagnosztikát is. Kompetenciának megfelelő sebészi beavatkozások felügyelet alatti elvégzése az adott 
vizsgahely specifikumainak megfelelően. 
4.7.2. Szóbeli vizsgafeladat  
a) a vizsgafeladat súlyaránya: (50) %; 
b) a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: (60) perc; 
c) a vizsgafeladat értékelésének szempontjai: az arc-, állcsont- és szájsebészeti betegségek tünettanának, 
differenciáldiagnosztikájának, diagnosztikájának és terápiájának számonkérése. 

 
5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
5.1. A főcsoportokon belüli alcsoportok műtétei az értékelésnél egymással ekvivalensek, így egymással 
helyettesíthetőek. A műtéti katalógus ellenőrzésekor az alcsoportok műtéti számai kell, hogy megfeleljenek az 
elvárt műtéti számoknak: 

Műtéti katalógus 
 

 A B C D 

1. Csoportnév Tumor- és fej-nyaki lágyrészsebészet Asszisztálás Önálló 
műtét 

2. Precancerosis 

Szájüregi lágyrészek jóindulatú 
elváltozásai 10 10 

Szájüregi lágyrészek praecancerosus 
elváltozásai 5 5 

Szájüregi lágyrészek malignus 
elváltozásai 15 7 

Ajakdaganatok műtéti ellátása 10 5 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 40 27 

3. Osteotomia 
Intraoralis osteotomia + minilemez 5 5 

Állcsont rezekció (partialis) 10 5 
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Állcsont rezekció (segmentalis) + 
rekonstrukciós lemez 10 3 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 25 13 

4. Onkorekonstrukció 

Helyi (lokoregionális) szövetpótlás 10 5 

Myocutan lebenyes pótlás (PMMC, LD) 5 0 

Szabadlebenyes pótlás (RFFP, ALT, 
FFP) 5 0 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 20 5 

5. Nyaki disszekció 

Nyaki nyirokcsomó biopszia (SLNB) 10 5 

SND (level I-III, II-IV+/-IV), 15 3 

mRND (level I-V) 5 0 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 30 8 

6. Bőrsebészet 

Jóindulatú bőrelváltozás kimetszése 10 10 

Rosszindulatú bőrelváltozás kimetszése 10 8 

Plasztikai bőrsebészeti rekonstrukció 8 2 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 28 20 

7. Nyálmirigysebészet Nagy nyálmirigy sebészet 13 4 

8. Tracheotomia Tracheotomia 10 8 

9. Vérzéscsillapítás Vérzés ellátása - ligatura 5 0 

10. Craniofacialis sebészet 

11. Hasadéksebészet 

Ajakplastica 5 0 

Osteoplastica 5 0 

Szájpadzárás, garatplastica 3 0 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 13 0 

12. Orthognath sebészet 

Dysgnathiák sebészi kezelése 
(osteotomiák) 10 3 

Osteodistractio 2 0 

Csontformáló műtétek 10 5 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 22 8 

13. Maxillofacialis traumatológia 

14. Minor traumatológia 
Arc lágyrészsérüléseinek ellátása 10 8 

Intraoralis lágyrészsérülés ellátása 5 5 
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IMF felhelyezése (dentalis sín,  
IMF csavarok) 10 10 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 25 23 

15. Major traumatológia I. 

ORIF - lateralis arcközéptörések +/- zárt 
repositio 10 8 

ORIF - centralis arcközéptörések +/- zárt 
repositio 10 5 

ORIF - mandibulatörések (corpus, 
angulus, condylus) 10 5 

Orbitatörések ellátása (lemez, titánháló, 
PDS fólia) 5 2 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 35 20 

16. Major traumatológia II. 

Kombinált, többszörös törés ellátása 5 3 

Panfacialis sérülések ellátása 3 0 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 8 3 

17. Dentoalveolaris sebészet 

18. Exodontia 

Fog- és foggyökér eltávolítás (feltárás 
nélkül) 0 150 

Impaktált/retineált fog eltávolítás 
(feltárással) 35 65 

Foggyökér rezekció (egy gyökerű fog 
esetén) 10 10 

Foggyökér rezekció (több gyökerű fog 
esetén) 0 0 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 45 245 

19. Dentoalveolaris 
sebészet 

Cystectomia 10 10 

Cystostomia 5 5 

Sinus aperta zárás 5 5 

Arcüreg endoszkópos beavatkozás 2 0 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 22 20 

20. Intraoralis 
lágyrészsebészet 

Nyálmirigy intraoralis műtétei 2 3 

Lágyrészkorrekciók (vest.plast, 
frenulectomia, Z-plastica) 5 5 

Helyettesíthetőség - össz elemszám 7 8 

21. Preprotetika, 
implantológia Csontaugmentációs műtétek 10 4 
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Sinus elevatio 5 2 

Dentalis implantatio 8 8 

Helyettesíthetőség - összelemszám 23 14 

22. Fej-nyaki gyulladások 
kezelése 

Intraoralis incisio et drainage 10 10 

Extraoralis incisio et drainage 15 10 

Helyettesíthetőség - összelemszám 20 25 

23. Főcsoport Alcsoport Assziszt szám Műtét 
szám 

24. Tumor- és fej-nyaki 
lágyrészsebészet 8 171 85 

25. Craniofacialis sebészet 2 35 8 

26. Maxillofacialis 
traumatológia 3 68 46 

27. Dentoalveolaris 
sebészet 5 122 307 

28. Összesen 18 396 446 
” 
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

A technológiai és ipari miniszter 16/2022. (VIII. 25.) TIM rendelete
a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló  
10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet módosításáról

A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 9.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  különleges földgázkészletről, valamint a  létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.)  
TIM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulás mértéke
a) 2022. október 1-je és 2022. december 31-e között 726,42 Ft/MWh,
b) 2023. január 1-je és 2023. március 31-e között 537,74 Ft/MWh.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter

A technológiai és ipari miniszter 17/2022. (VIII. 25.) TIM rendelete
az országos közlekedésszervező kijelöléséről

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 49.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 21. § (1a) bekezdése alapján 
a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény szerinti Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet látja el 
az Sztv.-ben – az Sztv. 4/A. alcímében foglaltak kivételével – az országos közlekedésszervező részére meghatározott 
feladatokat.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter


	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2022. (VIII. 25.) NMHH rendelete
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