
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye
a továbbképzési időszak lezárásának rendjéről

1. lépés: A jogszabály által előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.

Belépés után a portál kezdőlapján – ha Ön rendelkezik szakképesítéssel, és azt az egyetem
ügyintézőjével beíratta a portálra – az alábbihoz hasonló pontösszesítést láthat:

 

A táblázat alatt látható „Pontszám tájékoztató” linkre kattintva a részletes tájékoztatót is
megnyithatja, melyben éves bontásban jelennek meg az elszámolt teljesítések.

Az  elszámoláshoz  felhasznált  teljesítések  részletesen  az  alábbi  menüpont  segítségével
jeleníthetők meg (szakképesítéssel nem rendelkezők számára csak ez a lista érhető el): 

A fenti menüpontra kattintva az alábbihoz hasonló lista jelenik meg:



2. lépés: A gyakorlati pontok megszerzése a munkaviszony igazolásával történik.

A  munkaviszonyát  igazoló  dokumentumo(ka)t  szíveskedjen  beszkennelni  és  a  Pdf
formátumban elkészült fájl(oka)t a portálon az alábbi menüpontba feltölteni:

Ha nincs technikai  lehetősége a dokumentumok szkennelésére,  azok eredeti  példányait
csatolja az egyetem részére postai úton küldendő cikluszárási kérelméhez.

3.  lépés: Továbbképző  egyetemének megkeresése  a továbbképzési  időszak lezárása  az
erről szóló teljesítési igazolás kiállítása végett.

E-mailben: gabriel.edina@pharma.semmelweis-univ.hu

Postai úton: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Csoport
1428 Budapest, Pf. 2.

Személyes  ügyintézés  a  1092  Bp.,  Hőgyes  Endre  u.  7-9.  alatti  telephelyen,  kizárólag
ügyfélfogadási időben lehetséges (Hétfőn, szerdán és csütörtökön: 13-15 óráig, kedden:
11.30-13.30 óráig, pénteken: 9-12 óráig).

A zárási kérelemhez az alábbiak szükségesek:

- a működési nyilvántartási szám, személyes adatok és e-mail elérhetőség,
- amennyiben  elektronikus  feltöltésre  nem  volt  módja,  a  gyakorlati  pontok

bejegyzéséhez  a  gyógyszerészi  tevékenység  végzését  (munkaviszonyát)  igazoló
dokumentumok (munkáltatói igazolások).

A  ciklus  lezárásával  kapcsolatban  felmerülő  hiányosságok  esetén  az  egyetem
elektronikusan tájékoztatja és hiánypótlásra hívja fel Önt. 

A leggyakrabban felmerülő problémák:

- elméleti vagy gyakorlati pontszámok hiánya,
- a pontszámok minőségének meg nem felelőssége (kötelező szinten tartó, szakma 

szerinti pontszámok aránya).

Tájékoztatjuk,  hogy 2014. október  1-jétől  a papír alapú igazolás  kiadása megszűnt,
mert az igazolások elektronikus úton kerülnek kiadásra és továbbításra.



A továbbképzési ciklus lezárásáról a GYOFTEX portál e-mailben automatikusan értesítést
küld.  Az  értesítés  mellékleteként  pdf  formátumban  a  kiadott  teljesítés  igazolást  is
megtekintheti.  Zárás  során pontszámai  archiválódnak,  a pontösszesítő táblázat  tartalma
pedig  törlődik,  ezért  ne  ijedjen  meg,  ha  a  portálon  azt  látja,  hogy  eddigi  teljesítései
„eltűntek”.

Tájékoztatjuk,  hogy  a  zárás  során  a  következő  ciklusra  átvitt,  bármely kategóriában
megszerzett  max.  50  többletpont az  egyéb  elméleti (szakvizsgához/szakmai  szerinti
pontszámokhoz  be  nem  sorolható)  pontszám  kategóriában  kerül  beszámításra.  Az
átvitelkor  a  tanfolyami  pontszámok  meg  nem bonthatók,  tehát  csak  különálló  többlet
pontszámot keletkeztető tanfolyamok vehetők figyelembe.

4. lépés: A működési nyilvántartás megújítási kérelem benyújtása

Az  orvosok,  fogorvosok,  gyógyszerészek,  klinikai  szakpszichológusok  működési
nyilvántartását  az Állami Egészségügyi  Ellátó Központ  (továbbiakban:  ÁEEK) Emberi
Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága vezeti. 

A működési  nyilvántartás  időtartama  öt  év,  amely  a  nyilvántartott  személy  kérelmére
újabb  ötéves  periódusra  megújítható.  A nyilvántartásba  vételről  (vagy  a  nyilvántartás
megújításáról) szóló határozat tartalmazza a lejárat napját, mely dátum előtt legkésőbb 30
nappal  kell  benyújtani  a  megújítás  iránti  kérelmet,  az  ÁEEK  Emberi  Erőforrás
Fejlesztési Főigazgatósághoz. 

Az  űrlap  elektronikus  kitöltésére  a  http://adatlap.enkk.hu oldalon  van  lehetőség.  Itt
azonosítás  után  a  program  segítségével  töltheti  ki  az  űrlapot,  majd  a  kérelmet
kinyomtathatja.  Maga az  adatbevitel  nem jelenti  a  kérelem benyújtását!  A kitöltött  és
kinyomtatott  kérelmet  kell  aláírnia,  és  az  ÁEEK  címére  postán  eljuttatnia.  A weblap
belépő felülete az alábbi képen látható:

Ha a kézi kitöltést választja, az erre szolgáló űrlapot a  http://enkk.hu weblapról töltheti
le. A bal oldalon látható függőleges menüben a Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
(működési  kártya,  továbbképzési  programok)  /  Orvosok,  fogorvosok,  gyógyszerészek,
klinikai végzettségűek / Működési nyilvántartás megújítása menüpontokra kattintva éri el a
letöltési lehetőséget. Ezt a következő kép is szemlélteti:



A  nyilvántartás  megújításának  az  ÁEEK-nál történő  kérelmezésekor  a  kérelem
formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplők alapján szíveskedjen eljárni!

A korábbi időszakoktól eltérően a kérelemhez már nem kell teljesítés igazolást csatolnia,
mert  ahhoz a GYOFTEX portálon  az  ÁEEK munkatársai  elektronikusan  hozzáférnek.
Fontos azonban, hogy a teljesítés igazolás a ciklus zárásakor keletkezik, tehát kiállításának
a megújítási kérelem benyújtását megelőzően meg kell történnie!

Postacím: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
1444 Budapest, Pf.: 270.

Budapest, 2019. szeptember 1.

         Szak- és Továbbképzési Csoport


