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Szükségessé vált a képzés reformja

2012 ősze óta új rendelet lépett hatályba, így 
2013 februártól már az új képzési rendszer 
szerint zajlik a képzés Pécsett.

A szakképzés reformja szükségessé vált:
• Gyakorlat közelibb szakképzési rendszer 

kell
• Kompetenciák és szakvizsgák 

viszonyulásának előkészítése és egymáshoz 
rendelhetősége.
▫ Előkészület – kompetenciarendezés igénye 

megvan
▫ Állami finanszírozás már/még nincs

• Törekvés az EU konform, kialakulóban 
levő európai egységes szakképzési 
rendszerben is értelmezhető szakirányokat 
kialakítására. (3-as tagozódás)

Összességében hogyan
minősítené a pécsi
szakgyógyszerész képzést

Év Átlag Szórás N

2017 4,5 0,6 20

2016 4,4 0,6 16

2015 4,5 0,5 15

2014 4,3 0,7 16

2013 4,3 0,8 7

2012 3,0 0,9 10

2011 3,3 0,6 19



Visszajelzés a pécsi szakgyógyszerész 

képzésről

2017 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.

új ismeretet adott a 

graduális képzéshez 

képest

85%

(17 fő)

100%

(14 fő)

93,75%

(15 fő)

93,8% 

(15 fő)
85,7 % 0 % 31,6 %

nem ad több 

ismeretet, mint a 

graduális képzés

5%

(1 fő)

0%

(0 fő)

6,25%

(1 fő)

0% (0 

fő)
14,3 % 54,5 % 68,4 %

teljesen fölösleges, 

de biztos, ami 

biztos, egy papírral 

több lesz

10%

(2 fő)

0%

(0 fő)

0%

(0 fő)

6,3% (1 

fő)
0 % 45,5 % 10,5 %

„Az Ön véleménye szerint a szakgyógyszerész képzés…” 



Szakgyógyszerész képzésre vonatkozó 

fontosabb jogszabályok
• Keret rendelkezés: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) 
Korm. rendelet (direkt link)

• Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (direkt link)

▫ alap szakképesítéseket az 5. melléklet,
▫ a ráépített szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza
▫ szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7. melléklet 

tartalmazza 
▫ jelöltek által elsajátítandó készségek (tematika vázlat)

• Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 
szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (direkt link)

▫ Rendszerbevételi eljárás
▫ Szakképző hely minősítése (re-akkreditáció jelenleg folyamatban)
▫ A szakképzés időtartama és teljesítése
▫ Szakvizsga

 A GYEMSZI szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság minden év február 15-éig 
és augusztus 15-éig a GYEMSZI honlapján közzéteszi a következő félévre vonatkozó 
vizsganaptárt.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500162.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200022.EMM&celpara=
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000016.EUM


Mai orientáció témái
1. Pécsi képzési program és tematika
2. Szerződéskötés
3. Leckekönyv, annak vezetése
4. Kik ők? : Tutor, Grémiumvezető, Jelölt
5. Gyakorlati képzőhely akkreditációja
6. Szakképesítések megfeleltethetősége
7. Jelenlét és jelenléti ív
8. Képzési díj, befizetések
9. Számonkérések
10. Szakvizsgára jelentkezés
11. Második szakvizsgára felkészülők tudnivalói
12. Szakdolgozat



1. Program és Tematika

• I. évfolyam = Közös
▫ Tematika: A honlapon elérhető (Kérjük figyelni!)
▫ Elméleti oktatás: Minden utolsó pénteken 

előadások formájában
 9-12 óra
 13-16 óra között

▫ Rókus utcai tömb, II. emelet, 8-as előadó
• II. évfolyam = Már nem mindenkinek közös

▫ Szakképesítésnek megfelelő szemináriumi képzés
▫ Szakintézetek által egyeztetett program alapján és 

helyszínen (Rókus utcai tömb. II. emelet)
• III. évfolyam = Egyéni

▫ Egyéni konzultációk
▫ Szakdolgozatírás
▫ Szakintézetek által egyeztetett program alapján

Kattints ide!

Előadások innen tölthetőek le
- Előadást követően frissül

- kód: „belephet”+”tárgyév”
Pl.: „belephet2018”

Egyetem = elméleti képzés

Gyógyszertár = gyakorlati képzés

http://gytsz.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=367&nyelv=hun


A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet által 

meghatározott elsajátítandó készségek

(egy példaként kiemelt tematika vázlat)

• Ehhez igazítottuk a képzési tematikánkat
• Pl. „Gyógyszerészi gondozás alap szakképesítés”  esetén

▫ 1.2.1. Képzési idő: 36 hónap

▫ 1.2.2. Képzési program:

▫ 1.2.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely 
idő alatt elméleti képzés a következő területeken:

▫ a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú 
gyógyszertárakban,

▫ b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,

▫ c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,

▫ d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,

▫ e) jogi alapismeretek,

▫ f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,

▫ g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,

▫ h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,

▫ i) vezetési alapismeretek.

▫ 1.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: -



Rendelet által meghatározott elsajátítandó 

készségek (tematika vázlat folyt.) 

• Gyógyszerészi gondozás alap szakképesítés 
▫ 1.2.1. Képzési idő: 36 hónap

▫ 1.2.2. Képzési program:

▫ 1.2.2.2. 24 hónap szakgyakorlati képzés: gondozási tevékenységet végző közforgalmú gyógyszertárban, tutor
irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:

▫ a) a gyógyszerészi gondozás jogi vonatkozásai,

▫ b) farmakoterápia menedzsment,

▫ c) multidiszciplináris farmakológia (a belgyógyászat, geriátria, csecsemő-gyermekgyógyászat, reumatológia, 
neurológia-pszichiátria, urológia, bőrgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, hematológia-
onkológia, infektológia-immunológia területén),

▫ d) gyógyszeres terápiák klinikai szempontú menedzselése,

▫ e) gondozási tevékenységek a meglévő protokolloknak megfelelően,

▫ f) betegek egészség-státuszának felmérése,

▫ g) gyógyszeres kezelési tervek elkészítése,

▫ h) a prevencióval összefüggő, edukációs ismeretek,

▫ i) a farmakoterápia menedzsment dokumentálása,

▫ j) gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok (vércukor, koleszterin meghatározás, 
csontsűrűség vizsgálat, a bőr típusának és hidratáltságának meghatározása stb.),

▫ k) műszerek és módszerek kalibrálása, validálása,

▫ l) kommunikációs ismeretek.

▫ 1.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: -



2. Szerződéskötés
• Itt a helyszínen (8:00-9:00), valamint
• A PTE ÁOK Szak és Továbbképző 

Központban
▫ ÁOK főépület 3. emelet, Szigeti út 12.
▫ Munkáltatóval kötött szerződés bemutatása
▫ Leckekönyv átvétele
▫ Szerződéskötés  + Aláírás személyesen

Potos Rita
szakképzési főelőadó
Telefon: 72/512-681; 

35520
Szak- és Továbbképző 

Központ

rita.potos@aok.pte.hu

Apropó: 
TANULMÁNYI 
SZERZŐDÉS

Javasolt 
munkáltatóval 

egyeztetni.
Megállapodás 
alapján lehet:
- Képzési díj 

átvállalása
- Képzési 

napokra 
szabadnap

- Kötelezettség
gel is jár…



3. Leckekönyv
• A gyakorlati képzési idő nyilvántartása

▫ Munkahely adatai
▫ Munkaviszony kezdete 

• Elméleti képzés teljesítése
▫ Számonkérések eredményeit Mi vezetjük bele

• A gyakorlati képzés teljesítését a munkahelyen a 
Tutor igazolja

• Képzési idő szüneteltetését vezetni kell pl.
▫ GYES / GYED
▫ Táppénz

• A szakvizsgára bocsátás (abszolutórium) egyik 
feltétele az előírt gyakorlati képzési idő teljesítése 
(pl. 36 hónap) 

Minden változtatást (pl. munkahely váltás, Tutor
személyi változás, szüneteltetés, stb a 

gyogyszereszeti.int@pte.hu kérjük jelezni!

Folyamatos vezetését kérjük félévente!
- munkahelyen: félév aláírása januárban és 

júniusban
- Gyógyszerészeti Intézetben: januárban és 

júniusban is.

PTE Gytár.

mailto:gyogyszereszeti.int@pte.hu


4. Tutor és Grémiumvezető személye

• Az egyetemi elméleti képzés és a Szakgyógyszerész-képzési 
Grémium
▫ Grémiumvezető: A legfőbb szakmai vezető, aki az adott 

szakmaterület vezetője az egyetem elismert szaktekintélye. (Prof. 
Dr. Botz Lajos)

• A munkavégzéssel eltöltött szakmai gyakorlat és a Tutor
▫ Tutor: A tényleges képzési hely szakirányú végzettséggel 

rendelkező szakembere, aki folyamatosan felügyeli a hozzá 
beosztott Jelölt munkáját, és állandó konzultálási lehetőséget 
biztosít számára.

▫ Tutor a jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési 
elemeknek megfelelő szakvizsgával és legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet, aki:
 támogatott képzés esetén az elsődleges vagy a külső képzőhely 

által foglalkoztatott és az ENKK által vezetett tutori névjegyzékben 
szerepel;

 költségtérítéses képzés esetén a munkáltató vagy külső képzőhely 
által foglalkoztatott és a képzőhely vezetője kijelölésre kerül.



5. Gyógyszertár akkreditáció és űrlapok
• Az akkreditációs pályázati nyomtatvány szakgyógyszerész képzésekhez ÁEEK 

EEFF weboldalán található meg.
• A linkről letöltött dokumentum 2 eredeti példányát, kitöltve, aláírva és 

lepecsételve postai úton a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központba (7624 
Pécs, Szigeti út 12. III. emelet) kell eljuttatni.

• 2 példány + Gyógyszertárvezetői igazolás (személyi & tárgyi feltételeknek 
megfelel) + Szak és Továbbképző Központba kell küldeni

• Mire akkreditálható a képzőhely (munkahely)?
▫ Konkrét alap-szakképesítés(ek)re, azon belül is:
▫ Teljes képzésre (A szint)

 Teljes képzésre akkreditálható képzőhely: A szakképzés egész 
időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelő képzőhely 
az lehet csak, ahol a szakképzést végző oktató az adott szakterületen 
legalább  5 éve megszerzett érvényes szakképesítéssel rendelkezik. 
Amennyiben a fenti feltételnek a képzőhely nem felel meg,  kérjük a 
részképzésre kérje a képzőhely akkreditációját. 

▫ Részképzésre (B szint)

 Részképzésre akkreditált képzőhely: A szakképzés  egyes elemeinek 
teljesítésére megfelelő képzőhely. A fennmaradó szakirányú képzési 
program oktatása a felsőoktatási intézmény által kijelölt és a 
leckekönyvben is rögzített más szakképző hellyé minősített képzőhelyen 
történik. További feltételekről a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 3. 
melléklete rendelkezik.

40 óra 
akkreditált 

helyen
&

Szakirányú 
továbbképz

és
&

Társtutor

(lecke-
könyvben)

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyomtatvanyok/koordinacios-foosztaly


6. Szakképesítések megfeleltethetősége

• Miért lehet ez fontos?

▫ Tutor megválasztása a képzőhelyen

▫ Akkreditácó során – Milyen szakirányra 
akkreditálható a munkahely

• Rendelet megfeleltethetőségi táblázata (7. melléklet) 

▫ Sajnos nem teljes, a régebben (1999 előtt) megszerzett 
szakképesítéseket pl. nem vesz figyelembe, de az 
újakat sem (pl. Gyógyszerészi gondozás)

• Kérdéses esetekben a PTE GyTK belső használatú 
megfeleltetési táblázata nyújt támpontot



A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. sz. 

melléklete szerinti megszerzett 

szakgyógyszerészi szakképesítések

A 22/2012 EMMI rendelet szerint megszerezhető szakképesítések a fő szakirányok 

megjelölésével

Gyógyszertechnológia
Ipari szakgyógyszerészet - Gyógyszertechnológia

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet - Gyógyszerkészítés

Gyógyszerellenőrzés Ipari szakgyógyszerészet - Gyógyszerellenőrzés

Gyógyszerhatástan
Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet - Farmakológia, farmakoterápia

Ipari szakgyógyszerészet - Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

Gyógyszerkémia Ipari szakgyógyszerészet - Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

Társadalom-gyógyszerészet Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet - Gyógyszerügyi szakigazgatás

Farmakognózia és fitoterápia

Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet - Fitoterápia

Ipari szakgyógyszerészet - Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása,

farmakognózia

Klinikai laboratóriumi diagnosztika Kórházi-klinkai szakgyógyszerészet - Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet - Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet - Gyógyszerügyi szakigazgatás

Radiogyógyszerészet Ipari szakgyógyszerészet - Radiogyógyszerészet

Minőségbiztosítás

(2003-tól alapszakirány) 
Ipari szakgyógyszerészet - Minőségbiztosítás

Kórházi gyógyszerészet
Kórházi-klinkai szakgyógyszerészet - Kórházi-klinkai szakgyógyszerészet

Klinikai gyógyszerészet



7. Jelenlét és jelenléti ív

• Jelenlét:
▫ A szakgyógyszerészképzés első évének teljesítménye 

abban az esetben elfogadott, amennyiben a Jelölt a 
szakképzési órák időtartamának legalább 75%-án 
igazoltan részt vett.

▫ Két jelenléti ív/nap: délelőtt + délután
▫ Minden képzési napon feedback. Ezzel segíthetitek a 

képzés fejlesztését!

• Aktivitás:
▫ A szakgyakorlati képzés során a félév elfogadásának 

feltétele, hogy a beadandó feladatok legalább 75%-a 
elfogadott.

75%
szabály



8. Képzési díj, befizetések
• A képzés díjat csak a képzési időszakokban kell fizetni

▫ Tehát az első félévben szeptember - január, míg a második félévben február –
június hónapokra fizetendő az alábbiak szerint:

▫ Törzsképzési időszakban havonta 20.000 Ft (öt alkalommal a félévben), vagy 
félévente egy összegben 80.000 Ft az első képzési hónap során;

▫ Elméleti szakgyakorlati képzés időszakában a képzési díj félévente egy 
összegben 50.000 Ft fizetendő.

• A szakgyakorlati idő alatt zajló időszakos elméleti képzést a félévenként 
fizetendő képzési díj fedezi. Az egyetemi képzési időszak során a 
szakgyógyszerész képzés díj befizetésének minden hónap 5-ig 
eleget kell tenni.

• Kérjük a képzési díjak pontos fizetését!
▫ a képzési díjak elmaradása esetén fizetési felszólítást küld az egyetem
▫ három hónap elmaradás automatikus kizárást vonhat maga után

• Az átutaláskor
▫ A 10024003-00282716-01110009 számlaszámra kell fizetni.
▫ A közlemény mezőben feltüntetendő:

 a képzésben részvevő hallgató neve,
 a képzési időszak adatai,
 a pénzügyi pénzügyi központ száma: 163210

pl. "Példa István, 163210"

Bizonylatot kérjük 
megőrizni, befizetést 

dokumentálni!



9. Számonkérések

Itt várható
számonkérés



10. Szakvizsgára jelentkezés

• A szakvizsgára történő jelentkezés és a szükséges 
dokumentumok beérkezési határidejét a ENKK 
honlapján teszi közzé.
▫ Őszi vizsgaidőszakra – tavasszal (márc-ápr)

▫ Tavaszi vizsgaidőszakra – ősszel (szept)

• Benyújtandó dokumentumok:
▫ Jelentkezési lap (2 példányban)

▫ A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás

▫ A személyi igazolvány fénymásolata

▫ A diploma fénymásolata

▫ Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)

• Feltétele az Abszolutórium
▫ opponált szakdolgozatot követően állítja ki az SzTK

• Szakvizsgaidőpontot a Nemzeti Vizsgabizottság küldi ki
▫ (tehát nem a képzőhely, nem mi)



11. „Második vagy újabb” szakvizsga esetén

• A szakképzés időtartama a követelményeknek megfelelően 
minimum három év, amit a jelölt a választott szaknak 
megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölt el.
▫ A tájkoztató a honlapon is elérhető itt a legalsó 

dokumentumoknál.

▫ A dokumentumokat a Szak- és Továbbképző Központba (7624 
Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. Emelet) kérjük eljuttatni.

• A benyújtott dokumentumok alapján a PTE ÁOK 
Szakgyógyszerészképzésének Grémiumvezetője dönt a 
szakgyakorlati időről a teljesítendő képzési elemekről, a 
számonkérésekről és javaslatot tesz a képzési díjakra 
vonatkozóan.
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http://gytsz.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=125&nyelv=hun


A. eset Korábban teljesített képzési elemek 

elfogadásának kérelmezése:

• Amennyiben a szakgyógyszerész jelölt az első szakképesítés 
megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként 
megszerezhető (nem ráépített) alap-szakképesítést szerezni, a 
két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként 
megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek tekinthető.. 
2012. év szeptemberétől a szakgyógyszerész képzés módosult, 
melynek következtében a képzési elemek megfeleltethetőségét 
minden esetben mérlegelni szükséges.  A képzési 
program egyes részeinek elfogadásához a jelöltnek írásos 
kérelmet kell benyújtania, melyben tételes felsorolással 
igazolja a korábban teljesített és az új szakképzésnél 
beszámításra kért képzési elemeket. Az elfogadási kérelmet a 
PTE ÁOK Szakgyógyszerészképzés Grémiumvezetője vizsgálja 
meg, és dönt a képzési periódus elfogadásáról, a döntésről a 
kérelmezőt írásban értesíti. A kérelmet nyomtatott formában 
a Szak- és Továbbképző Központba (7624 Pécs, Szigeti út 12. 
elméleti tömb III. Emelet) kérjük eljuttatni. 



B. eset Gyakorlati idő beszámításának 

kérelmezése

• A szakképesítés megkezdése előtt – akkreditált szakképzőhelyen -
letöltött gyakorlati időből, vagy nappali tagozaton végzett PhD 
tanulmányokból - az egyetem döntésétől függően - legfeljebb egy év 
a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az egyetem a PhD 
tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő 
beszámítását is engedélyezheti, amennyiben a jelölt a 
szakképesítésnek megfelelő kiemelkedő tudományos tevékenységet 
igazol. A gyakorlati beszámíthatóvá tételéhez a jelölt írásos 
kérelmet, és annak mellékleteként egyedi szakképzési 
munkatervet nyújt be, amely felsorolja a tényleges gyakorlati idő 
során teljesítendő (jogszabály által meghatározott) szakmai 
gyakorlati elemeket és felkészülési tervet. A kérelmezett képzési 
időszakra vonatkozó felkészülési tervben a jelölt bemutatja a 
gyakorlati képzéséért felelős mentorral és tutorral egyeztetett egyedi 
munkatervét. A beszámítási kérelmet és munkatervet nyomtatott 
formában a Szak- és Továbbképző Központba (7624 Pécs, Szigeti út 
12. elméleti tömb III. Emelet) kérjük eljuttatni. Az egy év szakmai 
gyakorlat beszámítását, valamint a benyújtott egyedi szakképzési 
tervet a PTE ÁOK Szakgyógyszerészképzés Grémiumvezetője hagyja 
jóvá.



12. Szakdolgozat

• A jelölt a szakdolgozatot az adott 
szakképesítésért felelős szakintézetben 
kijelölt oktató segítségével készíti a szakgyakorlati 
időszak folyamán. (általában utolsó évben)

• A szakgyógyszerész szakdolgozat leadási határideje a 
képzésért felelős szakintézetben a 
szakvizsgaidőszakot megelőző második hónap első 
napja. (ez általában szeptember 1.)

• Olvassuk el az útmutatást!

▫ A szakgyógyszerészi szakdolgozat elkészítésével 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

http://www.aok.pte.hu/docs/gyogyegy/file/Szakgyogyszeresz szakdolgozatiras segedlet PTE AOK.pdf


Köszönöm a figyelmet!


