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Az akkreditáció és annak igazolására vonatkozó szabályok 

- útmutató hallgatók számára- 

 

1. Az EU-n, USA-n, Norvégián, Kanadán, Svájcon és Izlandon belüli kórházak esetében:  

 

a. Egyetemi klinikák: az egyetemek, orvosi karok klinikái és osztályai további akkreditációs igazolás nélkül 

elfogadhatók. Ezek a kórházak nem szerepelnek a honlapon található akkreditált kórházak listáján, mivel az 

összes egyetemi klinika összegyűjtése ezen országok esetében szükségtelenül hosszú és átláthatatlan listát 

eredményezne, és ezek a klinikák e nélkül is megfelelőek. Ez a szabály érvényes az ERASMUS szerződéses 

kórházakra is.  

 

b. Oktatókórházi/ gyakorlókórházi osztályok: az egyetemekkel / egyetemi klinikákkal graduális orvosképzésre 

szerződésben álló oktatókórházak / osztályok akkreditációs igazolást igényelnek. Ezt az igazolást a kórházzal 

szerződésben álló egyetemtől / egyetemi klinikától, vagy a kórházat akkreditáló szervtől fogadhatjuk el.  

 

Miket kell tartalmaznia az akkreditációs igazolásnak?  

- az igazolást kiállító egyetem vagy akkreditáló szerv fejléces papírja  

- az igazolásnak egyértelműen ki kell mondania, hogy nevezett kórház velük szerződésben álló oktatókórház 

(amennyiben annak csak bizonyos osztályait akkreditálták, úgy az oktató osztályokat kérjük felsorolni)  

- felelős pozíciójú személy hiteles aláírása (dékán, tanulmányi hivatalvezető, tanulmányi felelős, akkreditációs 

bizottság vezetője, stb.)  

- az egyetem vagy kiállító szerv pecsétje VAGY az egyetem vagy külső akkreditáló szerv és a kórház között 

létrejött szerződés másolata.  

 

Fontos! Mind a nyári gyakorlatok (Ápolástan, Belgyógyászat, Sebészet), mind a klinikai szakmai 

blokkgyakorlatok (elektív tárgy), mind pedig a szigorló éves gyakorlatok kizárólag a fent említett 

kórházakban / osztályokon tölthetők le. Szociális otthonok, ápolási otthonok nem fogadhatók el ezen 

gyakorlatok esetében. A családorvosok esetében akkreditációs igazolás megléte nem szükséges, azonban 

kérjük figyelembe venni, hogy amennyiben elsőéves vagy szigorló éves családorvostani gyakorlatát nem az 

Alapellátási Intézet által kijelölt orvosnál kívánja tölteni, a befogadó-és elengedő nyilatkozat a megfelelő 

aláírásokkal ellátva szükséges.  

 

2. Az EU-n, USA-n, Norvégián, Kanadán, Izlandon és Svájcon kívüli kórházak esetében:  

 

Ezen országok esetében kizárólag a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által akkreditált 

kórházak fogadhatók el. Amennyiben az Ön által kiválasztott kórház nem szerepel ezen listán, úgy itt 

teljesített gyakorlata érvénytelen, akkor is, ha egyetemi klinikáról van szó. A MAB listát szintén megtekintheti 

a Tanulmányi Hivatal honlapján, valamint a MAB honlapján.  

A kórházak MAB általi akkreditációja hosszú, soklépcsős folyamat, mely megkívánja a négy magyar orvosi kar 

és a MAB együttműködését, valamint helyszíni bizottsági látogatást. Részletesebb információért forduljon a 

Tanulmányi Hivatalhoz.  

Fontos! Amennyiben gyakorlatát olyan klinikán / kórházban / osztályon kezdi meg, mely a fenti kritériumoknak 

nem felel meg és akkreditációs státusza még nem, gyakorlata fogadható el, amíg a kórház/osztály 

akkreditációja nem tisztázódik. Abban az esetben, ha az akkreditációt nem sikerül igazolnia, gyakorlata 

érvénytelen és tanulmányaiba nem számítható be. 
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