
Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 

kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési 

és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 

 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  

ÁLTALÁNOS ORVOS OSZTATLAN SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: általános orvos (Medicine) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles orvosdoktor 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Doctor of Medicine 

Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. med. 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A képzési idő félévekben: 12 félév 

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 360 kredit 

- szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék) 

- diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit 

- szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 18 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 721 

7. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai 

készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk 

alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel), ezen 

tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, 

jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel 

rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba 

bekapcsolódhassanak és ezt követően - sikeres szakvizsga birtokában - választott szakterületükön önálló 

szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. Az orvos 

a) tudása 
- Ismeri az egészséges emberi test felépítését és működését. 

- Ismeri a biológiai molekulák szerkezetét, kölcsönhatásait és reakcióit. 

- Ismeri a sejtek, szövetek és szervek felépítését, szerkezetét és működését. 

- Ismeri a szervek közötti kölcsönhatásokat, az emberi szervezet magas szintű integrált szabályozó 

funkcióit. 

- Ismeri a betegségek általános és részletes leírását, a betegségek kialakulásának okait és 

mechanizmusait, a betegségek által okozott strukturális és funkcionális elváltozásokat, a szomatikus és 

pszichés elváltozások közötti kapcsolatokat és a betegségek látható és mérhető tüneteit, különös 

tekintettel a gyakran előforduló betegségekre. 



- Ismeri a betegségek megállapítására vonatkozó általános eljárásokat, a diagnosztika elveit és 

gyakorlatát, különös tekintettel a gyakran előforduló betegségekre. 

- Ismeri az orvostechnikai berendezések működési elveit, alkalmazási területeit és gyakorlati 

alkalmazásait. 

- Ismeri a legfontosabb klinikai, laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatokat, beleértve a gyakorlati 

alkalmazásokat. 

- Ismeri a betegségek gyógyításának általános és részletes elveit és gyakorlatát, a betegségek 

gyógyítására szolgáló eljárások és beavatkozások lényegét. 

- Ismeri a gyógyító eljárások indikációit, kontraindikációit és kockázatait. 

- Ismeri az alapvető gyógyszeres, műtéttani és fizioterápiás eljárások gyakorlati alkalmazásait. 

- Ismeri az orvostudomány szaknyelvi fogalmait és nevezéktanát. 

- Ismeri a betegségek, illetve a beteg ember és a társadalom összefüggéseit, az egészségre veszélyes 

ártalmakat. 

- Ismeri az egyén és a társadalom egészségvédelmének, egészségfejlesztésének, az egészség 

helyreállításának tudományos alapjait. 

- Ismeri a megelőzés (primer, szekunder és tercier prevenció) elméleti és gyakorlati alapjait, az 

egészségügyi szűrővizsgálatok elvi alapjait, a gyakorlati megvalósítás módszereit és rendszerét. 

- Ismeri az egészségügyi ellátó- és biztosítási rendszer felépítését és működését, az egészségügy 

szervezetét, irányításának és gazdaságának alapjait. 

- Ismeri a rehabilitáció szintjeit és szakaszait. 

- Felhasználói szinten ismeri a korszerű egészségügyi ellátás, kutatás és ismeretszerzés információs 

rendszereit. 

- Ismeri az emberek közötti kapcsolatok legfontosabb törvényszerűségeit. 

- Ismeri az orvosi tevékenység legfontosabb etikai vonatkozásait és jogi szakkérdéseit. 

b) képességei 
- Képes a beteg általános vizsgálatára, anamnézis felvételére, fizikális vizsgálat elvégzésére. 

- Képes a beteg mentális állapotának felmérésére, klinikai értékelésre és döntéshozatalra. 

- Képes a tájékoztatásra és tanácsadásra, a beteg pszichés támogatására. 

- Képes a tünettan értékelésére, vizsgálatok elrendelésére, differenciál-diagnosztika alkalmazására és 

kezelési terv készítésére, továbbá annak egyeztetésére a beteggel és az ápoló személyzettel. 

- Képes a tünetek és azok súlyosságának felismerésére és felmérésére, megfelelő vizsgálatok 

elrendelésére és az eredmények értelmezésére. 

- Képes kommunikálni haldokló beteggel és családtagjaival. 

- Képes krónikus betegek menedzselésére. 

- Képes a sürgősségi esetek azonnali alapszintű ellátására, elsősegélynyújtásra és az újraélesztésre. 

- Képes sürgősségi esetek felismerésére és felmérésére. 

- Képes a mindenkori orvosszakmai irányelveknek megfelelő alapszintű újraélesztés (BLS) 

alkalmazására. 

- Képes a mindenkori orvosszakmai irányelveknek megfelelő emeltszintű újraélesztés (ALS) 

alkalmazására. 

- Képes a traumák elsődleges ellátására a mindenkori orvosszakmai irányelveknek megfelelően. 

- Képes gyógyszerek pontos és érthető rendelésére. 

- Képes a klinikai igényeknek megfelelő gyógyszerek és terápiák alkalmazására. 

- Képes az alkalmazott terápia értékelésére, a lehetséges előnyök és kockázatok mérlegelésére. 

- Képes a fájdalom és szenvedés enyhítésére. 

- Képes klinikai gyakorlati beavatkozások elvégzésére. 

- Képes vérnyomásmérésre. 

- Képes vénapunkcióra és kanülálásra. 

- Képes intravénás infúziós terápia alkalmazására. 

- Képes szubkután, intramuszkuláris és intravénás injekció beadására. 

- Képes oxigén terápia alkalmazására. 

- Képes betegirányításra és a megfelelő betegelhelyezés megszervezésére. 

- Képes alapvető sebellátásra. 

- Képes transzfúzió elvégzésére. 

- Képes húgyúti katéterezésre. 



- Képes vizeletvizsgálatra. 

- Képes elektrokardiogram készítésére és értékelésére. 

- Képes alapszintű légzésfunkciós vizsgálatok elvégzésére és értékelésére. 

- Idegen nyelvi környezetben képes szakmai tudása kommunikálására. 

- Felismeri a betegséggel összefüggésben előforduló stressz állapotokat. 

- Felismeri azt alkohol- és drogfogyasztást, illetve függőséget. 

c) attitűdje 
- Hatékonyan kommunikál orvosi környezetben. 

- Betegekkel, munkatársakkal, hozzátartozókkal, fogyatékkal élő emberekkel való kommunikálás, 

illetve rossz hírek közlése során érzelmi intelligenciával és empátiával viselkedik. 

- Hatékonyan kommunikál beleegyezési nyilatkozat kérése esetén és írásbeli kommunikáció során, 

beleértve a kórlapok, orvosi leletek és zárójelentések dokumentálását. 

- Érzelmi intelligenciával, empátiával és hatékonyan kommunikál személyesen, telefonon és tolmács 

segítségével. 

- Megfelelően kezeli az agressziót. 

- Érzékeny a beteg pszichés és szociális állapota iránt, felméri és értékeli a betegséget befolyásoló 

pszichés és szociális tényezőket. 

- Elkötelezett a tudományos elvek és a bizonyítékokon (evidenciákon) alapuló orvoslás iránt. 

- A tudományos bizonyítékokat preferálja az orvosi gyakorlatban. 

- Körültekintően gyűjti össze a szakmai érveket, bizonyítékokat, döntési szempontokat. 

- Kritikusan értékeli a rendelkezésre álló szakirodalmat. 

- Etikusan és jogszerűen jár el orvosi helyzetekben, a személyes és orvosi adatokat bizalmasan, 

titoktartással kezeli. 

- Az informáláson alapuló beleegyezési nyilatkozatokat megszerzi és dokumentálja. 

- Etikusan és jogszerűen jár el a halál beálltának megállapításánál, szükség esetén kórboncolást 

kezdeményez. 

- Betartja és alkalmazza a hatályos jogszabályokat. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséggel viselkedik sürgősségi helyzetekben, felismeri az életveszéllyel járó, orvosi 

beavatkozást igénylő helyzeteket. 

- Önállóan elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. 

- A beteg vagy sérült egészségügyi ellátórendszerbe kerüléséhez szükséges lépéseket megteszi. 

- Hatékonyan és felelősséggel működik az egészségügyi ellátórendszerben, biztonságos betegellátást 

nyújt, a szakmai szabályai szerint jár el, a fertőzések terjedését megelőző intézkedéseket alkalmazza. 

- Az egészségfejlesztés iránt egyéni és lakossági szinten is elkötelezett. 

- Felelős döntéseket hoz saját hivatásával kapcsolatban, felismeri saját egészségügyi szükségleteit és 

meggyőződik arról, hogy a saját egészségügyi állapota nem befolyásolja szakmai feladatai ellátását. 

- Vállalja szaktovábbképzésben a praktizáláshoz szükséges, a szakmai szabályozásnak megfelelő 

képesítés megszerzését, szakmai értékelést nyújt és fogad el. 

- Szakmai fejlődésével kapcsolatban tudatos döntéseket hoz. 

8. A mesterképzés jellemzői 

8.1. Szakmai jellemzők 
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 136-188 kredit, amelyből alapozó ismeretek 92-124 kredit, 

előkészítő klinikai ismeretek 44-64 kredit: 

- természettudományi alapismeretek (orvosi fizika, biofizika, biostatisztika, informatika, 

méréstechnikai ismeretek, orvosi kémia, biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, molekuláris 

genetika); 

- orvostudományi alapismeretek [anatómia, szövet- és fejlődéstan, orvosi élettan, orvosi szaknyelv és 

terminológia, patológia, patofiziológia, klinikai fiziológia, mikrobiológia, az immunológia alapjai, 

klinikai propedeutika (belgyógyászati és sebészeti propedeutika, műtéttani alapismeretek), klinikai 

biokémia, klinikai laboratóriumi diagnosztika, orvosi képalkotó eljárások, orvosi elsősegélynyújtás, 

megelőző orvostan és népegészségtan, orvosi gyógyszertan]; 



- magatartástudományi alapismeretek (orvosi etika, orvosi pszichológia, orvosi kommunikáció, 

szociológia, szociálpszichológia); 

- klinikai szakmai ismeretek 138-186 kredit: [belgyógyászat (kardiológia, gasztroenterológia, 

hematológia, klinikai endokrinológia, anyagcserebetegségek, nefrológia, klinikai immunológia, 

pulmonológia), gyermekgyógyászat, sebészet (általános, transzplantációs, gyermek-, ideg-, szív-, ér-), 

traumatológia, aneszteziológia és intenzív terápia, szülészet-nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, 

farmakoterápia, fül-orr-gégegyógyászat, infektológia - fertőző betegségek, klinikai genetika, klinikai 

onkológia, ortopédia, oxyológia, sürgősségi orvoslás, bőrgyógyászat, radiológia, szemészet, urológia, 

fogászat és szájsebészet, családorvostan, igazságügyi orvostan]. 

8.2. Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez a magyar nyelvű képzésben angol nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél, az idegen nyelvű képzésben pedig magyar nyelvből egyetemi záróvizsga szükséges. 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 
A szakmai gyakorlat magában foglalja a nyári gyakorlatokat (ápolástan, belgyógyászat, sebészet) 

valamint a szigorló éves tematikus szakmai gyakorlatokat: belgyógyászat, sebészet, 

gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, ideggyógyászat, elmegyógyászat. Az intézmény tanterve 

további kötelező gyakorlatot is előírhat. A szakmai gyakorlatok időtartamát és követelményeit a szak 

tanterve határozza meg. 

 


