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Tisztelt Laborvezető, Kedves Kolléga! 
 
Mint bizonyára eljutott Önökhöz is a hír, hosszú idő után megjelent „A klinikai 
biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 41/2005 (IX. 
22.) EüM rendelet” (ld. melléklet). 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a négy orvostudományi kar konzorciuma „Minőségi 
tudás előállítása és átadása az egészségügyi és orvosképzésben. Válasz a XXI. 
század kihívásaira” címmel HEFOP 3.3.1.-P.-2004-06-0014/1.0 pályázatot nyert el, 
mely lehetőséget nyújt a szakképzési rendszer elindításának támogatására. 
 
A szakképzési rendelet a laboratóriumi diagnosztika egyes területein (hematológia, 
mikrobiológia, klinikai biokémia, immunkémia, molekuláris genetikai diagnosztika, 
hemosztazeológia, stb.) meghatározza a kötelezően elvégzendő szakmai gyakorlatok 
és tanfolyamok időtartamát.  A négy éves szakképzési/szakmai gyakorlati idő 
szakvizsgával zárul. A szakképzés az arra akkreditált képzőhelyeken, a felsőoktatási 
intézmények koordinálásával, és az azok által meghatározott díjtétel szerint, 
térítéses képzés keretében zajlik. A szakképzési rendszerbe való bejelentkezés az 
egészségügyi felsőoktatási intézmények szakképzési titkárságán történik. A 
szakképzéssel kapcsolatos rövid tájékoztatót csatoljuk. 
 
Mielőtt a szakképzési rendszerbe való bejelentkezés és a szakvizsgára való 
felkészülés megindulna, szeretnénk felmérni az ilyen irányú igényeket. Kérjük 
segítségét, hogy a mellékelt kérdőív terjesztésével, környezetében szíveskedjen 
felmérni a szakképzésre jogosult nem egészségügyi (a kémia, biológia tudomány 
vagy laboratóriumi diagnosztika területén egyetemi oklevéllel rendelkező) 
diplomások körében, a fenti szakképzési rendszerbevételre vonatkozó igényt.  
 
A HEFOP program keretében a mellékelt tájékoztatót és kérdőívet kérjük, 
szíveskedjen továbbítani a nem egészségügyi diplomás kollegák részére azzal, hogy 
utóbbit kitöltve, legkésőbb 2006. január 15-ig küldjék vissza a megadott címre. 
Kérjük továbbá, hogy szíveskedjen a szakképzés iránt érdeklődő kollegákat 
tájékoztatni, hogy az egyetemek szakképzési titkárságán (elérhetőség a tájékoztató 
1. mellékletében) részletes információkat kaphatnak a rendszerbevételi eljárásokról, 
és megkezdhetik a szakképzési rendszerbe való bejelentkezéseket. 
 
A szakképzéssel kapcsolatos jelen anyagok és valamennyi friss információ az 
MLDT honlapján elérhetők: www.mldt.hu.  
 
Megköszönve együttműködésüket, tisztelettel: 
 
Szeged, 2006. január 2. 
 
 
Prof. Dr. Horváth Andrea Rita s.k. 
az MLDT elnöke 
HEFOP 3.3.1.-P.-2004-06-0014/1.0  1. számú munkabizottság elnöke 
 
 
Dr. Havass Zoltán s.k.                                                       
c. egyetemi docens                                                                
az MLDT Érdekvédelmi Bizottságának elnöke 
 
 
Mellékletek:  
– Felmérő kérdőív 
– Tájékoztató 



 

 
 

HEFOP/2004/3.3.1. -P.-2004-06-0014/1.0 
 

FELMÉRŐ KÉRDŐÍV 
 

a 41/2005. (IX.22.) EüM rendeletben megjelent klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzésével kapcsolatban 

 
(Lehetőség szerint elektronikusan, vagy kézírás esetén nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) 

A kérdőív az MLDT honlap „Legfrissebb publikus dokumentumaink” c. rovatából letölthető:  
http://www.mldt.hu 

 
Kérjük, hogy a kérdőívet csak a nem egészségügyi (azaz nem orvosi és gyógyszerészi) diplomával 

rendelkező kollegák szíveskedjenek kitölteni! 
 
 

1. Melyik szakképesítést szeretné megszerezni a jövőben? (A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 

klinikai biokémikus 

klinikai mikrobiológus 
 

2. Név:……………………………………………………………...........…………. 
 

3. Születési hely, idő:…………………………………………………………...........………… 
 

4. Alapdiplomá(k) megnevezése és megszerzésének helye? 
 

..................................................................................................................................................... 
 

5. Azon diploma megnevezése és megszerzésének éve, amelyikre az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítést építené: 

 
Diploma megnevezése:……………………….................. 
 
Diploma megszerzésének dátuma:..................................... 
 
6. Egyéb posztgraduális képzés, tanfolyam megnevezése és megszerzésének helye? 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

 
7. Tudományos fokozattal rendelkezik? (A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

 
Igen   Nem 
 
Tudományos fokozat megnevezése: 
 
Tudományos fokozat megszerzésének éve: 
 

      Tudományos disszertációjának címe:....................................................................................... 
 
8. Jelenlegi munkahely neve és címe: 

 
…………………………………………………………………………………………….............. 
 



9. Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén?............................................................................ 
 
10. Előző munkahelye(i): 

 
Munkahely neve és címe Eltöltött idő:  

(év, hónap-tól - év, hónap-ig) 
  

  

  

  

  
 
11. Jelenleg milyen szakterület(ek)en dolgozik? (A megfelelőt kérjük aláhúzni! Több válasz is 

lehetséges.) 
 
klinikai biokémia, immunkémia, molekuláris genetikai diagnosztika, gyógyszerszint meghatározás  

és toxikológia, kromatográfia és tömegspektrometria, hematológia, hemosztazeológia,  

mikrobiológia, egyéb:……………………………………………. 

 
12. A laboratórium alábbi szakterületein mennyi időt töltött? 
 

Szakterület Eltöltött idő: 
(év, hónap-tól - év, hónap-ig) 

Klinikai biokémia  

Immunkémia  

Molekuláris genetikai diagnosztika   

Gyógyszerszint meghatározás és toxikológia  

Kromatográfia és tömegspektrometria  

Hematológia  

Hemosztazeológia  

Mikrobiológia  

Egyéb:  
 
13. Mikor szándékozik a szakképzési rendszerbe belépni? (A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 
Már belépett 2006-ban 2007-ben 2008-ban  
 
14. Melyik egyetemen (vagy orvos és egészségtudományi felsőoktatási intézményben) kíván a 

szakképzési rendszerbe belépni? (A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 
Budapest Debrecen Pécs  Szeged 

 
15. Értesítési cím:………………………………………………….……...................................... 

      Telefon elérhetőség:…………………………………………………..................................... 

      E-mail cím:…………………………………………………………..................................... 

 
A kérdőívet az alábbi címre, 2006. január 15-ig szíveskedjen visszaküldeni: 

Dr. Havass Zoltán c. egyetemi docens 
E-mail: dr.havass.zoltan@erzsebetkorhaz.hu  

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, 6800 Hódmezővásárhely, Imre József. u. 2. 


