
2/2020 (04.06.) számú Dékáni Utasítás  

a koronavírus járvány által okozott egészségügyi veszélyhelyzetben végzett önkéntes hallgatói 

munkáról 

 

Preambulum 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK vagy Kar) támogatja az Emberi 

Erőforrások Miniszterének rendelete alapján lehetővé vált hazai önkéntes hallgatói munka végzését, 

valamint egyéb külföldi országokban a helyi rendelkezéseknek megfelelő önkéntes munka végzését, és 

a hallgatók képzésébe az alábbiaknak megfelelően számítja be. 

 

1. § Az utasítás hatálya 

Az utasítás hatálya kiterjed minden a Karral jogviszonyban álló általános orvos szakos hallgatóra, és a 

Karon közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktatóra. 

 

2. § Az utasítás célja 

Az önkéntes hallgatói munka beszámításának célja, hogy a kialakult járványügyi helyzetben a 

betegellátással kapcsolatos gyakorlati képzések esetében lehetőséget biztosítson az átadott tudás és 

az elvégzett munka mennyisége alapján a – tantárgyfelelős szakmai jóváhagyásával és az általa 

meghatározott mértékben –gyakorlatok vagy gyakorlatrészek elfogadására. 

 

3. § Az önkéntes munka gyakorlati képzésbe történő beszámításának menete és feltételei: ÁOSZ 
szigorló év gyakorlatai, Belgyógyászat nyári gyakorlat, Sebészet nyári gyakorlat, Az orvosi 

kommunikáció gyakorlata – nyári gyakorlat, Ápolási ismeretek - gyakorlat és Klinikai szakmai 
blokkgyakorlat esetében 

 
(1) Az önkéntes hallgatói betegellátó munka az illetékes tantárgyfelelős jóvágyásával és általa 

meghatározott mértékben beszámítható: 

 a szakmai szempontból megfelelő tantárgy szakmai gyakorlatába (pl. sebészeti osztályon 

végzett önkéntes munka a sebészeti gyakorlatba), 

 a szakmai szempontból közel álló tantárgy szakmai gyakorlatába (pl. Sürgősségi Betegfelvételi 

Osztályon vagy Koronavírus Ellátó Központban végzett gyakorlat elfogadható például 

belgyógyászat szakmai gyakorlatként), 

 a szakmai profil szempontjából eltérő, de egyes gyakorlati elemekben megfelelő tantárgy 

gyakorlati időszakába. 

(2) Az önkéntes munka gyakorlati időként történő beszámítási módja:  

 A teljes, igazolt gyakorlati óraszám beszámítható, nem szükséges a napi 6 vagy 8 óra vagy a 

heti 30 vagy 40 óra elvégzendő gyakorlati korlát alkalmazása. 

 Az ügyeleti, hétvégi önkéntes munka is beszámítható (a szokásos napi munkaidőn túli 

tevékenység értékes gyakorlati időnek minősül). 

 Készenléti tevékenységből a ténylegesen végzett munka számítható be. 

 Nem csak osztályos tevékenység számítható be, hanem ambuláns területen, járóbetegek 

körében végzett munka is. 



 A tantárgyfelelős döntése alapján és általa meghatározott mértékben részlegesen 

beszámítható klinikai szakmai gyakorlati időként:  

(a) más szakmai területen töltött, de bizonyos gyakorlati elemekben illeszkedő önkéntes 

munka, 

(b) szociális területen végzett önkéntes munka (pl. HÖK-EHÖK által toborzott idős-segítők) az 

előírt óraszám maximum 50%-áig. 

(3) Az önkéntes munka formájában végzett gyakorlat nem mentesít az adott tantárgy vizsgázási 

kötelezettsége alól. 

(4) A szakmai gyakorlat önkéntes munkával történő teljesítésének lehetséges helyszínei: 

 magyarországi egészségügyi és szociális szolgáltató, 

 külföldi egészségügyi és szociális szolgáltató. 

(5) A gyakorlati idő igazolásának módja:  

 Az önkéntes munka szervezeti egységének vezetője igazolja a hallgató számára az önkéntes 

tevékenység elvégzését, a beosztás és a jelenléti ív alapján, a jelen utasításhoz mellékelt 

dokumentum kitöltésével, majd szkennelt formában a hallgató számára megküldésével.  

 Ezt követően a hallgató ezt kiegészíti az egyes tantárgyakba, gyakorlatokba beszámíttatni 

kívánt óraszám(ok), az összes önkéntes munkával töltött óraszám, pontos feltüntetésével és 

saját aláírásával. 

 Az önkéntes tevékenység igazolt óraszáma a hallgató által felosztható több klinikai szakmai 

gyakorlat között, de a tervezett felosztást fel kell tüntetnie a teljes óraszámot igazoló 

dokumentumon.  

 Szigorló éves, vagy nyári gyakorlatok esetében a hallgatónak az "Igazolás szigorló évi szakmai 

gyakorlatról", vagy a „Teljesítésigazolás nyári szakmai gyakorlatról” nyomtatványhoz 

szükséges mellékelnie a hiánytalanul kitöltött „Igazolás önkéntes munkáról” dokumentumot, 

melyen az önkéntes munkát a vezető orvos vagy intézményvezető igazolja (aláírásával, 

pecsétjével ellátva). Ezt követően a hallgatónak kell feltöltenie mindkét dokumentumot a 

Neptun Külső Gyakorlatok felületre, vagy megküldeni a Tanulmányi Hivatal számára 

elektronikusan. 

 A tantárgyfelelős a megadott óraszámok és önkéntes munkában végzett teljesítmény alapján 

teljes egészében vagy részben elfogadhatja az elvégzett munka óraszámát klinikai szakmai 

gyakorlatként.  

 A tantárgyfelelős elektronikus úton tájékoztatja a hallgatót az elfogadott óraszámról, és a 

további követelményekről.  

(6) Szakmai gyakorlat részeként értékelhető egyéb teljesítések: 

 Hallgatók számára a tantárgyfelelős vagy oktató által meghirdetett konzultációk, gyakorlati 

demonstrációk, esetmegbeszélések. 

 Gyakorlati témájú beadandó munkák (pl. esetismertetések készítése, diagnosztikus és terápiás 

tervek felállítása, differenciáldiagnosztikai értékelés, gyakorlati ismereteket, készségeket 

ellenőrző feladatok megoldása, kórtörténeti összefoglalók készítése, készségszintű gyakorlást 

biztosító dokumentált teljesítések). 

  



 Az egyéb teljesítések igazolására jogosult személyek: 
(a) PTE ÁOK oktató, 
(b) Oktatókórházi oktató, 
(c) Az önkéntes munkát vezető orvos. 
 

Az egyéb teljesítéseket a tantárgyfelelős fogadja el az önkéntes munkáról szóló igazolás és a hallgató 

"Igazolás szigorló évi szakmai gyakorlatról" nyomtatványon vagy ahhoz mellékelt levélben szereplő 

kérése alapján. 

(7) Az önkéntes hallgatói munka beszámítható gyakorlati típusú tanulmányi teljesítésként a klinikai 

szakmai gyakorlatokon túlmenően, az illetékes tantárgyfelelős vagy technikai kredit felelős döntése 

alapján a következőkbe: 

(a) szakmai szempontból megfelelő vagy részben megfelelő kötelező tantárgyak gyakorlati 

óraszámába, 

(b) szakmai szempontból megfelelő vagy részben megfelelő választható tantárgyak óraszámába 

(pl. Belgyógyászat klinikai gyakorlati készségfejlesztés, Belgyógyászat ügyeleti kurzus), 

(c) Klinikai szakmai blokkgyakorlatba, 

(d) hallgatói ápolási tevékenységbe (Ápolási munka 1-2), 

(e) ápolási ismeretek gyakorlatba, 

(f) önkéntes hallgatói gyakorlatba. 

 

4. § Hatályba léptető rendelkezés 

Jelen utasítás 2020. április 6-án lép hatályba. 

 

Pécs, 2020. április 6. 

 

      Dr. Nyitrai Miklós 

         dékán     

  

       

 

 


