Tisztelt kollégák!
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság,
Szakképzés Támogatási Főosztály értesítése alapján tájékoztatásul jelezzük, hogy megjelent a
plasztikai- és égés-sebészet rendszerbevételi eljárást érintő jogszabály módosítás (28/2018.
EMMI rendelet).
2012-ben szerzett plasztikai és égés-sebészet önállósága után talán ezt a második nagyon fontos
szabályozást is sikerült elérni, Dr. Bene Ruzsena elnök asszony és a grémium tagjainak kitartó
munkáját követően. Ez valóban a szakmánk jövője vonatkozásában nagyon lényeges
előrelépés.
A jogszabály az alábbi változásokat tartalmazza:
1. A költségtérítéses képzésben részt vevők (második alap szakképzés is ide tartozik) részére is
rendszerbevételi eljárás keretében lehet bekapcsolódni a szakképzésbe.
2. A költségtérítéses képzés éves keretszámát a grémiumnak meg kell határoznia.
3. A második vagy további alap szakképesítésként plasztikai- és égés-sebészetet megkezdők
esetében a grémiumnak meg kell határozni a rendszerbevételi eljárás során adható pontok
számításának módját (azaz milyen tevékenység és milyen pontértékkel vehető figyelembe az
eljárás során).

Részletesen:

4. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően rendszerbevételi eljárás lefolytatására kerül
sor azon szakorvosok esetében is, akik a plasztikai és égés-sebészet szakképesítést
költségtérítéses képzésben a) első alap szakképesítésként vagy b) második vagy további alap
szakképesítésként kívánják megszerezni. (1b) A tárgyévben a plasztikai és égés-sebészetet
költségtérítéses képzésben megszerzők keretszámát a szakképzési kapacitásokra figyelemmel a plasztikai és égéssebészet országos grémiuma határozza meg, és azt az ÁEEK honlapján
közzéteszi.” 5. § (1) A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:(2) A rendszerbevételi pontszám az első szakképesítés megszerzésére irányuló
rendszerbevételi eljárásban a) az adott szakképzés bemeneti követelményeként meghatározott
szakképzettség megszerzésére irányuló egyetemi képzés során elért tanulmányi eredmények
alapján számított tanulmányi pontok, b) az egyetem által lefolytatott személyes meghallgatás
során elért pontok és c) az 1. melléklet szerint számított többletpontok összege.” (2) A 16/2010.
(IV. 15.) EüM rendelet 4. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:„(4a) A plasztikai
és égés-sebészet szakképesítés esetén a második vagy további alap szakképesítés esetén a
második vagy további alap szakképesítés megszerzésére Jogtár 3. oldal Frissítve: 2018.
szeptember 7. 11:28 Hatály: 2018.IX.1. 2018.IX.1. Magyar joganyagok - 28/2018. (VIII. 29.)
EMMI rendelet - az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi
ágazati képzésekkel összefüggő irányuló rendszerbevételi eljárásban a rendszerbevételi
pontszámot a szakképzés megkezdését megelőzően teljesített szakmai gyakorlat, az elsőként
megszerzett szakvizsga típusa és eredménye, továbbá a tudományos tevékenységért és
nyelvismeretért adható többletpontok és a személyes meghallgatás alapján számított pontérték
adja. A rendszerbevételi eljárás során előnyben részesítendő, aki írásban vállalja, hogy a
szakképzése megszerzését követően legalább a szakképzésének megfelelő ideig, legalább
részmunkaidős foglalkoztatás keretében közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez
plasztikai és égéssebészeti tevékenységet. (4b) A (4a) bekezdés szerinti rendszerbevételi
eljárásban a rendszerbevételi pontok számításának módját, az egyes, a (4a) bekezdésben
meghatározott

szempontokra

adható pontszámok körét a plasztikai és égés-sebészet

szakképzési grémiuma határozza meg, és az ÁEEK honlapján közzéteszi. (4c) A plasztikai és
égés-sebészet szakképesítés rendszerbevételi eljárásában a szakképzésbe lépéshez szükséges
minimálisan elérhető pontszámot a plasztikai és égéssebészet szakképzési grémiuma határozza
meg, és az ÁEEK honlapján közzéteszi.
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