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Tájékoztató frissen végzett gyógyszerészek számára

KEDVES GYÓGYSZERÉSZDOKTOR NŐ!
KEDVES GYÓGYSZERÉSZDOKTOR ÚR!
Mindenekelőtt a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetői és tagsága nevében is szeretnénk
gratulálni a gyógyszerész diplomád megszerzéséhez, amely mögött hosszú évek kitartó
munkája áll!

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARÁRÓL ÉS RÓLUNK
A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészet szakmai érdekvédelmi és szakmai
önkormányzati szervezete. A Kamara egy híd, amely összeköttetést jelent a gyógyszerészet és
az államigazgatás között. Fontos, hogy a jogos igényeket a politikai döntéshozatal felé
képviseljük, de az is feladatunk, hogy a társadalom gyógyszerészettel kapcsolatos igényeit
meghalljuk, befogadjuk, feldolgozzuk és felkészítsük a gyógyszerészeket a társadalmi
elvárásokra, valamint a mai követelményekhez igazodó helytállásra.
A Kamara céljai közé tartozik, hogy javítsa a gyógyszerészet társadalmi presztízsét, segítse a
gyógyszerészek szakmai fejlődését, és támogassa az alkalmazott gyógyszerészek szakmai
tevékenységét. Ezek mellett igyekszik biztosítani a feltételeket a gyógyszerészi hivatás
gyakorlásához, megerősíteni a gyógyszerészek szakmai szerepkörét mind a közforgalmú,
mind az intézeti gyógyszertárakban, mind pedig a gyógyszeriparban és a gyógyszerészet
egyéb területein.
Mindemellett a Kamara igyekszik különös figyelmet fordítani Rátok, pályakezdő
gyógyszerészekre is. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Ifjúsági Állandó Bizottsága 2020 őszén
alakult. Az új bizottság tagjai fiatal gyógyszerészek a szakma minden területéről és az ország
minden pontjáról. Egyik fő célunk a frissen végzett gyógyszerészek pályakezdésének
támogatása, amely magában foglalja a diploma megszerzését követő kezdeti, kötelező
lépésekkel kapcsolatos tájékoztatást, továbbá a sikeres munkahelyválasztást követően a
szakmai fejlődés segítését.
A következő összefoglaló időrendi sorrendben tartalmazza a végzést követő első lépéseket,
teendőket és szakmai lehetőségeket, amellyel szeretnénk segítséget nyújtani a
pályakezdésben.
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1. ALAPNYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
A diplomaszerzést követően gyógyszerészként automatikusan bekerülsz az egészségügyi
dolgozók alapnyilvántartásába. Az alapnyilvántartásba vételt az Országos Kórházi
Főigazgatóság (OKFŐ) végzi. A végzésről történő értesítés az oklevelet, bizonyítványt kiállító
szervek által hivatalból történik meg az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság felé.
Amennyiben bármilyen problémád vetődne fel az alapnyilvántartásba vétellel kapcsolatban
(pl. elírták a neved), akkor az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
ügyfélszolgálatához tudsz segítségért fordulni az alábbi elérhetőségeken:
− Levelezési cím: 1444 Budapest, Pf.: 270
− Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1/411-1146, 06-1/411-1147
Elérhető: hétfő-csütörtök: 8.30-15.30, péntek: 8:30-13:00
− E-mailes ügyfélszolgálat: omn@okfo.gov.hu
− Személyes ügyfélszolgálat: Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 24. fsz. 010 (porta
mellett)
Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök 8.30-15.30
● Van vele teendőm?
Nincs, az alapnyilvántartásba vétel automatikusan történik meg.
● Értesítenek, ha megtörtént a felvétel?
Nem (csak, ha Te kérvényezed a felvételed). A sikeres felvételt ezen az online felületen
ellenőrizheted: OKFŐ - EFF | Publikus adatbázis (enkk.hu)
Bővebb információ: OKFŐ - Általános tudnivalók (enkk.hu)

2. E-SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY
A névváltoztatást és az elektronikus személyazonosító igazolvány (röviden e-személyi
igazolvány) igénylést a diploma átvételét követően bármikor megteheted, ingyenesen.
Elkészítési ideje kb. 8 munkanap és a (változó) kézbesítési idő.
● Mi szükséges hozzá?

− személyazonosító igazolvány
− lakcímkártya
− doktori címet igazoló dokumentum (diploma)

● Hol tudom intézni?
Bármely kormányablakban, kizárólag személyesen. Az időpontfoglalás nem kötelező, de
van rá lehetőséged. Ügyfélkapuval és anélkül is tudsz időpontot foglalni online a Központi
Időpontfoglaló Rendszer - Kormányablak (gov.hu) oldalon, vagy a 1818-as telefonszámon
keresztül.
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● Miért szükséges?
Az e-személyi igazolvány előfeltétel az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe
(EESZT) történő belépéshez. Az EESZT-be történő belépés pedig szükséges például az
elektronikus vény (e-Recept) kezeléshez, azaz gyakorlatilag bármilyen vényköteles
expediáláshoz. Ezen kívül számos más funkciót rejt magában az e-személyi igazolvány,
amelyről részletes tájékoztatót az www.eszemelyi.hu weboldalon olvashatsz.
● Kell aktiválnom?
Igen, miután elkészült az új elektronikus személyazonosító igazolvány, azt aktiválni
szükséges.
● Hol tudom aktiválni?
− okmányirodában
− kormányablak ügyfélszolgálatán
● Milyen kódok tartoznak hozzá?
- Aktiváló PIN-kód, azaz aktiváló adat – 5 számjegyű kód, amit egyszer lehet csak
használni. Ez ahhoz szükséges, hogy beállítsd a 6 számjegyű állandó, saját PIN-kódodat
- Állandó, saját PIN-kód – 6 számjegyű, Te választod a kártya aktiválása során, miután
megadtad az aktiváló PIN-kódot. Ezt írd fel, hogy nehogy elfelejtsd, mert a
továbbiakban ezt fogod használni!

3. GYÓGYSZERÉSZI KAMARAI TAGSÁG
● Mihez szükséges a gyógyszerészi kamarai tagság?
Ahhoz, hogy gyógyszerészként egészségügyi tevékenységet tudj folytatni MGYK tagnak kell
lenned, illetve további előfeltétele az egészségügyi tevékenység végzésének a
tájékoztatónkban is bemutatott működési nyilvántartásba vétel.
● Kinek kötelező és kinek ajánlott?
Kamarai tagnak akkor kötelező lenned, ha közforgalmú gyógyszertárban vagy intézeti
gyógyszertárban helyezkedsz el (a helyettesítő gyógyszerészeknek is kötelező). Más
területen elhelyezkedő gyógyszerésznek csak ajánlott a kamarai tagság.
● Nekem kell kérvényezni a tagfelvételem?
Igen, a Kamarába történő tagfelvételed csak a kérelem benyújtását követően indul el.
● Hol kell kérvényeznem a tagfelvételem?
A Kamara egyik területi szervezeténél. A Kamarának 19 megyei, 1 fővárosi és
1 Kórházi-Klinikai Területi Szervezete van. Ezek elérhetőségét megtalálod az MGYK
honlapján (https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html), illetve az alábbi
táblázatban is láthatóak.
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● Melyik területi szervezetnél kell jelentkeznem?
− Közforgalmú gyógyszertári munkahely esetén a kérelmet a munkahelyed címe szerint
illetékes területi szervezethez kell eljuttatnod (19 megyei és a fővárosi területi
szervezet).
− Intézeti gyógyszertári munkahely esetén a Kórházi-Klinikai Területi Szervezethez kell
eljuttatnod a tagfelvételi kérelmed, függetlenül attól, hogy melyik megyében van.
− Ha nem tervezel egészségügyi tevékenységet folytatni (pl. gyógyszeripar,
nagykereskedelem), akkor a lakcímed szerint illetékes területi szervezetnél kérheted
tagfelvételed a Kamarába.
Amennyiben már szeretnéd elindítani a kamarai tagságod igénylését, de még nem tudod,
hogy hol fogsz dolgozni, javasoljuk, hogy a lakóhelyed szerinti területi szervezethez
jelentkezz! Ezt követően, ha már megvan a munkahelyed és annak címe szerint egy másik
illetékes területi szervezethez tartozol, adatmódosítással igényelned kell átvételedet a
másik területi szervezethez. Bármilyen más esetben, ha adataidban változás történik (pl.
munkahely váltásoddal egy másik területi szervezethez fogsz tartozni, lakcímed
megváltozik, házasságkötést követően változik a neved stb.), hasonlóan be kell jelenteni
a Kamara területi szervezetének, ahol tag vagy.
A szükséges formanyomtatványt itt találod:
Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok - Magyar Gyógyszerészi Kamara (mgyk.hu)
● Hogyan tudom kérni a tagfelvételem?
Lehetőséged van postai úton vagy elektronikusan (ügyfélkapun) benyújtani a
jelentkezésed.
− Az online ügyintézés lépéseit itt találod:
Tájékoztató az e-ügyintézésről - Magyar Gyógyszerészi
Kamara (mgyk.hu)
− A tagfelvételi adatlapot itt találod:
Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok - Magyar Gyógyszerészi Kamara
(mgyk.hu)
Az első tagfelvétel ingyenes, de az időarányos éves kamarai tagdíjat be kell fizetned. Ez a
tagdíj évenként kerül meghatározásra, mértéke a folytatott tevékenységtől függően
változik. A kamarai tagdíj fizetését a munkáltató átvállalhatja. Ehhez a tagdíj-átvállalási
adatlapot itt találod:
https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20220105/tagdijatvallal_2022.doc
● Értesítenek a tagfelvételről?
Igen, a tagfelvételről a területileg illetékes elnökség dönt. A felvételről e-mailben kapsz
értesítést, amelyben tájékoztatnak a kamarai tagsági számodról (T/szám), valamint számlát
küldenek a folyó évi fizetendő tagdíjról. Ezt követően kamarai tagsági igazolványt kapsz
postai úton. Ennek megérkezése több hétig is eltarthat, de a tagságod már aktív és
kérelmezheted a működési nyilvántartásba vételedet.
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● Külföldi munkavállalás esetén is szükséges Magyarországon kamarai tagnak lennem?
Külföldi munkavállalás esetén az uniós országokban kérik a kamarai tagságról az igazolást.
Országonként változó, hogy az adott ország kamarájában kell-e tagdíjat fizetni. Külföldi
munkavállalás ideje alatt Magyarországon jogfenntartói tagdíjat kell fizetni, amely jelenleg
4000 Ft/év.
● Hol kérhetek segítséget?
Ha elakadnál a folyamatban, akkor a hivatal@mgyk.hu vagy az ifjusag@mgyk.hu e-mail
címekre írva kérhetsz segítséget.
Bővebb információ a területi szervezetekről itt található: Területi (Megyei) Szervezetek Magyar Gyógyszerészi Kamara (mgyk.hu)
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Területi szervezet

Hivatal címe

Telefonszám

E-mail cím

Budapest

1074 Budapest, Dob u. 31. fszt. 2.

1/342-2148
30/900-8370

budapest@mgyk.hu

Bács-Kiskun megye

6000 Kecskemét, Rózsavölgyi tér 6.

76/505-034

bacskiskun@mgyk.hu

Baranya megye

7623 Pécs, Semmelweis u. 3.

72/532-750

mgykpecs@t-online.hu

Békés megye

5600 Békéscsaba, Széchényi u. 5 fsz. 3

66/322-620
70/364-7054

bekeskam@hu.inter.net

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3527 Miskolc, Soltész N. K. utca 4. 2/1

30/2278102

borsod@mgyk.hu

Csongrád-Csanád megye

6720 Szeged, Jósika u. 31/a.

62/468-011
30/727-7160

mgykcsm@t-online.hu

Fejér megye

8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10.

30/321-0114

mgyk@fmkamara.tonline.hu

Győr-Moson-Sopron megye

9023 Győr, Szabolcska M. u. 3.

96/336-958

gyor@mgykgyor.tonline.hu

Hajdú-Bihar megye

4028 Debrecen, Böszörményi út 49.

52/530-263

mgykhbm@mgyk.hu

Heves megye

3300 Eger Csákány út 41. I/3.

36/780-658

hevesmgyk@gmail.com

Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok, Mészáros L. út 10.

56/514-842

szolnok@mgyk.hu

Komárom-Esztergom megye

2890 Tata, Május 1. út 21. C 1h 1/2

20/556-4622

mgykkem@gmail.com

Nógrád megye

3100 Salgótarján Tanács u. 2/B.

32/744-848

mgyk.nmsz@gmail.com

Pest megye

1071 Budapest, Dembinszky u. 47. fsz. 2

1/344-4637
20/944-4500

pmgyk@mgyk.hu

Somogy megye

7400 Kaposvár, Nagygát u. 1.

20/9660-735

somogy@mgyk.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 2.

42/414-532

szagyoka@freemail.hu

Tolna megye

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u.
6/C/1. fszt. 1.

30/356-9651
74/512-369

tolna@mgyk.hu

Vas megye

9700 Szombathely, Aréna u. 5. I/7.

31/783-3237

mgykvas@gmail.com

Veszprém megye

8200 Veszprém, Rózsa u. 34. I. em. 6.

88/406-374

veszprem@mgyk.hu

Zala megye

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 7/a

92/596-234

zmgykamara@t-online.hu

Kórházi-klinikai területi szervezet

1068 Budapest, Dózsa György út 86/b

1/351-9483

korhazi@mgyk.hu
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4. MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
● Nekem kell kérvényeznem a működési nyilvántartásba vételem?
Igen, a működési nyilvántartásba vételed, csak a kérelem benyújtását követően indul el. A
kérelmed elfogadása esetén működési nyilvántartási igazolványt kapsz postán az OKFŐ
Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóságtól, amellyel igazoltan tudsz végezni önálló
egészségügyi tevékenységet (érvényessége 5 év).
● Hogyan tudom kérelmezni a nyilvántartásba vételt?
A kérelem kitöltését végezheted papíralapon vagy elektronikusan is, de mindkét esetben
a kitöltött és aláírt dokumentumokat el kell juttatnod az OKFŐ-hoz. Ezt megteheted postai
úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-es címre vagy személyesen az ügyfélszolgálaton, aminek
nyitvatartásáról az OKFŐ - Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály (enkk.hu) oldalon
tájékozódhatsz, illetve lehetőséged van e-mailben megküldeni az omn@okfo.gov.hu
címre. Az első felvétel díja: 3.000 Ft, amit az OKFŐ számlaszámára (10032000-0036224100000000) történő banki átutalással kell kifizetned. Az átutalás során a közlemény
rovatban fel kell tüntetned a nyilvántartási számodat és a nevedet. Az átutalásról szóló
dokumentumot csatolnod kell a már kitöltött kérelemhez.
● Mi szükséges az első felvételi eljárás megindításához?
− Kitöltött kérelem hivatalos formanyomtatványon.
o Elektronikus Kérelem Formanyomtatvány elérhetősége (online kitöltés, majd
nyomtatás): https://adatlap.enkk.hu
o Papíralapú kitöltéshez használható formanyomtatvány (nyomtatás, majd
kitöltés kézzel):
o https://www.enkk.hu/files/dokumentumtar/orvosok_kerelem_sablon.pdf
− A felvételi díj befizetését igazoló dokumentum.
− Magyar gyógyszerészi kamarai tagság.
A működési igazolvány 5 éves érvényessége alatt folyamatosan kötelező az aktív kamarai
tagság!
A működési nyilvántartásba vétel ügyintézése csak akkor indul meg, amikor e-mailben,
postai vagy személyesen úton eljutott a kitöltött és aláírt formanyomtatvány, valamint a
banki átutalásról szóló dokumentum az OKFŐ-höz.
További információkat a nyilvántartásba vételről az OKFŐ weboldalán találsz.

5. A PONTIGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
● Miért szükséges továbbképzési pontokat gyűjtenem?
A gyógyszerészek kompetenciáinak fejlesztése és naprakészen tartása érdekében
jogszabályban előírt folyamatos szakmai továbbképzési kötelezettség áll fenn, amely a
működési nyilvántartásba vételt követően válik esedékessé. A pontigazolási rendszerben 5
évenként legalább 250 pontot szükséges összegyűjtened.
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● Melyik egyetemen tudok továbbképzésre jelentkezni?
A végzést követően ki kell választanod bármelyik gyógyszerészképzést folytató, hazai
egyetem szak- és továbbképzési központját (kari csoportját), ők lesznek, akik a gyűjtött
pontjaid összesítik ciklusonként (pontigazolás). A bejelentkezés a gyoftex nyilvántartásban
való megjelenést eredményezi, a továbképzettek számára regisztráció szükséges a
portálon
(https://gyoftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./FRAME_main.php).
Ettől függetlenül az évek során bármelyik gyógyszerésztudományi kar által szervezett
továbbképzéseken részt vehetsz (pl. a kötelező szinten tartó továbbképzéseket csak az
egyetemek szervezhetik). Részletesebb információkat a kiválasztott kar szak- és
továbbképzési központjától (csoportjától) kaphatsz.
● Hogyan kell összegyűjtenem a 250 pontot?
A 250 pont két részre oszlik: gyakorlati (min. 60, max. 100) és elméleti pontok (min. 150,
max. 190).
A gyakorlati pontokat az egyetemek a munkaviszonyban töltött idő alapján írják jóvá.
Évente 20 ilyen pont megszerzésére van lehetőséged, azaz egy ciklus alatt összesen 100
gyakorlati pontot tudsz szerezni. Ebből minimum 60 pont összegyűjtésére van szükséged
ahhoz, hogy sikeresen zárj egy ciklust. Az elvégzett gyakorlat igazolására a munkáltatói
igazolásod alkalmas, amelyet a kiválasztott továbbképző egyetem részére kell majd
eljuttatnod a pontigazolás kiállításához.
Az elméleti pontokból 50 pontot a kötelező szintentartó továbbképzés biztosít (egy
ciklusban egy ingyenes). A fennmaradó pontok megszerzése során fontos szem előtt
tartanod, hogy az egyes kategóriákban maximálisan elérhető pontok száma szabályozott,
illetve a pontszerzés üteme szakképesítésenként nem haladhatja meg a maximum 100
pont/év mennyiséget.
A szabadon választható továbbképzések, pontszerző online/offline szakmai kurzusok
keretén belül további pontok gyűjthetőek. Szakképesítéhez kapcsolódó továbbképzésért
szakma szerinti elméleti pontszám íródik jóvá, amelyből ciklusonként minimum 25
szükséges. Lehetőséged van szakképesítéshez nem kapcsolódó tanfolyamokon is részt
venni, amelynél a kapott pontszám az egyéb elméleti pontok besorolást kapja. Szintén
ebbe a kategóriába tartoznak a kongresszusi részvételek, munkahelyi / utóakkreditált
képzések és egyedi teljesítések.
● Miért érdemes regisztrálni a GYOFTEX portálon?
Mert
− online is jelentkezhetsz a tanfolyamokra (ha ezt a szervező engedélyezi);
− rögzíthetsz és továbbíthatsz a továbbképző egyetem felé egyéni továbbképzést;
− megnézheted a továbbképzési ciklus során jóváhagyott pontjaid számát;
− tájékoztatást kaphatsz arról, hogy a továbbképzési ciklus eredményes teljesítéséhez
még mennyi és milyen pontot kell szerezned;
− megtekintheted és kinyomtathatod a pontszám tájékoztatót!
Bővebb információ: GYOFTEX portál
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● Mentesülhetek a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól?
Igen, ha a folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt (5 éves ismétlődő ciklus) új
szakképesítést szerzel. Ezzel azonos, ha végzés után közvetlenül megkezded a
szakgyógyszerész-képzést és így a 3 év alatt elvégzett szakképzés mentesít az első 5 éves
továbbképzési ciklus egyéb pontgyűjtése alól. Ennek igazolását és a szakvizsga
bizonyítvány szkennelt képét a működési nyilvántartásba szintén fel kell töltened
(https://adatlap.enkk.hu).

6. SZAKGYÓGYSZERÉSZ-KÉPZÉS
● Mit érdemes röviden tudnom a szakképzésről?
A szakképzés jelenleg 3 szakirányon, 12 alapszakon és 7 ráépített szakon folytatható, főleg
önköltséges formában, amelynek költségét a munkáltató átvállalhatja (elérhető limitált
számú kórházi-klinikai rezidensi és egyéb szakképesítések esetében egyetemi utánpótlás
hely). A meghirdetett szakirányok, szakképesítések további részletei a kiválasztott egyetem
gyógyszerésztudományi karán működő szak- és továbbképzésért felelős csoportjának
honlapján érhetőek el.
A szakképzés pontos szabályozásáról az alábbi rendeletben olvashatsz:
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről
Fontos tudnod, hogy 2025-től a közforgalmú és a kórházi gyógyszertár vezetése újra
szakgyógyszerészi kompetencia, azaz 2025-től csak megfelelő szakgyógyszerészi címmel
szerezhető személyi jog! A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 61. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakgyógyszerészi
szakképesítésnek
- közforgalmú gyógyszertár vezetése esetén (személyi jog) a gyógyszertár üzemeltetés,
vezetés szakképesítés;
- intézeti gyógyszertár vezetése esetén a kórházi, klinikai szakgyógyszerészet
szakterületen szerzett szakképesítés feleltethető meg.
● Mennyi a szakképzési idő?
Az esetek többségében ez egyszerűen megfogalmazva 3 év. Részletesebben tárgyalva, a
felsőfokú szakirányú szakképzés teljes időtartama alap-szakképesítéstől függően 36, illetve
egyes szakképesítések esetén 48, 58 vagy 60 hónap (lásd klinikai laboratóriumi
szakgyógyszerészet). A képzés a szakterületre általánosan jellemző és szükséges
ismeretanyagról szóló előadás jellegű képzésből álló törzsképzési időre (12-24 hó),
valamint ezt követően a választott alap-szakképesítésnek megfelelő speciális elméleti
képzést felölelő szakgyakorlati időre (24-36 hó) tagolódik. A képzések tematikája elérhető
az egyetemek honlapján. A nagymértékű azonosság ellenére a képzés megszervezésében
lehetnek eltérések. Pontos információkért érdemes a gyógyszerésztudományi karok szakés továbbképzési igazgatóságaival, grémiumaival felvenni a kapcsolatot.
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További fontos információ, hogy a szakgyakorlati időt csak és kizárólag a szakképesítésnek
megfelelő akkreditációval rendelkező szakgyakorlati helyen (munkahelyen) lehet eltölteni
(csak az itt töltött szakgyakorlati idő kerül elfogadásra, ami szükséges a szakvizsga
megszerzéséhez). A szakgyakorlati hely akkreditációja jelenleg csak akkor lehetséges, ha az
ott dolgozó gyógyszerészek valamelyike (mint oktató gyógyszerész) a teljesítendő
szakképesítésnek / a kívánt akkreditációnak megfelelő szakvizsgával rendelkezik.
A szakképző helyekről itt tájékozódhatsz:
https://gyoftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?Xmnclk=394&pg=./oftex/LI
ST_AkkrPatika.php
Bővebb információ a szak- és továbbképzésről:
DE GYTK: https://pharm.unideb.hu/hu/szakkepzes
PTE GYTK: https://gytk.pte.hu/hu/menupont/10038
SE GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/posztgradualis-kepzes/
SZTE GYTK: http://www.pharm.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/szakgyogyszereszkepzes

7. ELHELYEZKEDÉS A MUNKAERŐPIACON
● Mi szükséges a közforgalmú/intézeti gyógyszerellátásban történő elhelyezkedéshez?
− alapnyilvántartási szám,
− kamarai tagság,
− működési engedély szám,
− elektronikus személyazonosító igazolvány.
Ezek nélkül csak felügyelet mellett tudsz dolgozni, amennyiben az egyik gyógyszerész
kollegád kitölt és aláír egy felelősség átvállalási nyilatkozatot, amelynek munkád során
mindig nálad kell lennie. Ez a dokumentum az alábbi linken keresztül tölthető le:
https://www.enkk.hu/files/2o21/felugyelet_melletti_210208.pdf
● Hivatalos gyógyszertár-kereső, amely hasznos lehet az ideális munkahely megtalálása
során:
https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso
● Gyógyszerészt kereső közforgalmú gyógyszertárak hirdetései a Kamara honlapján:
https://www.mgyk.hu/20160609allas.html
● Kórházi-klinikai gyógyszerészi területen az egészségügyi szolgálati jogviszony keretén
belül két státuszban alkalmazhatnak:
− rezidensi (országos) státusz:
o Munkáltató: Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és a kórház, ahol dolgozol
o Gyakorlati hely: kórház, ahol dolgozol
o Szakképzés költsége: államilag finanszírozott (ingyenes)
o Kötelezettségek: egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglaltak, szakvizsga
után további 3 év munkaviszony állami egészségügyi szférában
o A státuszok számáról az OKFŐ dönt.
MGYK Ifjúsági Állandó Bizottság
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− gyógyszerészi (kórházi) státusz:
o Munkáltató: kórház, ahol dolgozol
o Gyakorlati hely: kórház, ahol dolgozol
o Szakképzés költsége: költségtérítéses (havi 20-25 000 forint)
o Kötelezettségek: egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglaltak
o A státuszok számáról a kórház vezetése dönt.
A két státusz között lehetséges az átjárhatóság a gyógyszerészi státuszból léphetsz
rezidensi státuszba, amennyiben az Intézeti Gyógyszertár kap rezidensi helyet. Így a
rezidensi státusz birtokában akár másodévesként is megpályázhatod a Than Károly
ösztöndíjat (lásd később).
Kórházi-klinikai rezidensek esetében az OKFŐ-vel szükséges szerződést kötnie a
jelentkezőnek, amelyet egy szándéknyilatkozat előz meg. Ez az első lépés, és ezt
legkorábban az alapnyilvántartási szám kiadásakor tudja a jelölt elkezdeni intézni a
választott munkahely HR osztályán.
Az
OKFŐ
honlapján
elérhető
publikus
státuszok
itt
érhetőek
el
https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/uresallashelyek
FONTOS: a kórházak nem kötelesek közölni, ezért nem csak annyi hely lehet amennyit a
táblázatban láttok.
Than Károly ösztöndíj: amennyiben rezidensként vettek fel és az első szakképesítésed
szerzed, van lehetőséged megpályázni a Than Károly ösztöndíjat. A sikeres pályázattal havi
100 000 Ft pénzügyi juttatást kapsz a pályázat benyújtásától kezdve a szakképzésed végéig.
A pályázati határidő rendszerint január 31.
További információkat a már lezárult, 2022-es pályázatról ezen a linken találsz:
https://rezidens.enkk.hu/docs/than.pdf
A rezidensképzésről további információkat itt találsz:
https://enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/altalanostudnivalok/szakkep-juli1-utan
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról az alábbi
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000100.tv.

linken

tájékozódhattok:

További információ kórházi álláslehetőségekről:
https://okfo.gov.hu/korhazak-allashirdetesei
https://kozigallas.gov.hu/pages/login.aspx
● Mi szükséges az ipari gyógyszerészetben történő elhelyezkedéshez?
A fentiek közül csak az alapnyilvántartási szám. Szükséges továbbá minden munkahely
esetében:
− tüdőszűrés,
− foglalkozás egészségügyi kiskönyv, amelyet a foglalkozás egészségügyi orvos ad neked
és tölt ki.
MGYK Ifjúsági Állandó Bizottság

12

Tájékoztató frissen végzett gyógyszerészek számára

● Meddig érvényes a diákigazolványom?
A diákigazolványod 2022. október 31-ig érvényes.
● Mikortól kell fizetnem magam után a társadalombiztosítási (TB) járulékot, ha még nincs
munkahelyem?
A TB járulékod rendezve van 2022. október 31-ig, ez 45 nap „türelmi idő”-vel hosszabbodik,
így orvosi ellátásra jogosult vagy 2022. december 15-ig.
A diplomaszerzést követően a táppénz jogosultság 365 napos, mértéke: 50%. 2 éves
folyamatos munkavégzést követően mértéke: 60%-ra nő.
Bővebb információ: http://www.neak.gov.hu/
● A pályakezdők részére jár-e álláskeresési járadék?
A pályakezdők munkanélküli segélye évekkel ezelőtt megszűnt. Az álláskeresési járadékra
való jogosultság feltétele, hogy a munkavállaló az igényléstől visszamenőlegesen az elmúlt
három évben minimum 360 napot dolgozzon.
DE: az álláskeresőként regisztrált pályakezdők sok más támogatást, juttatást igénybe
vehetnek (képzési támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, munkatapasztalatszerzés
támogatása stb.).

8. AZ EESZT-BE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS AZ EESZT HASZNÁLAT FELTÉTELEI
8.1. EESZT vizsga
Az EESZT vizsgához látogass el a https://e-egeszsegugy.gov.hu/felhasznaloi-kepzes oldalra, itt
olvashatsz a felhasználói képzésről részletesen, majd az EESZT vizsgához kattints a megjelölt
linkre (https://kepzes.office.eeszt.gov.hu).
● Mi kell a bejelentkezéshez?
− működési nyilvántartási szám,
− születési dátum.
Bejelentkezést követően megtalálsz minden tananyagot a felületen, ami szükséges a
vizsgához. A tanfolyam teszttel zárul!
8.2. Aktivitás az EESZT-ben: E-személyi aktiválása EESZT ágazati portálon keresztül és
gyógyszerészi jogosultság hozzárendelése a kártyához
Ez a folyamat kizárólag olyan helyen lehetséges, ahol rendelkezésre áll kártyaolvasó, például
a gyógyszertárban.
Látogass el a https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal oldalra, majd a jobb felső sarokban
kattints a bejelentkezésre! Add meg a felhasználóneved (G-t követően a működési
nyilvántartási számod) és kattints az aktiválásra!
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● Mire lesz szükségem?
− Az e-személyi igazolványod PIN-kódjára, az okmányirodában generált saját 6
számjegyű kódodra.
− A rendszer esetleg kérheti a CAN számodat, amit az e-személyi igazolványodon a
fénykép mellett találsz.
Amennyiben ezen folyamatot megelőzően szeretnének egy adott gyógyszertárban
gyógyszerészi jogosultságot adni neked, akkor a rendszer inaktív felhasználót fog jelezni.
Először végezzétek el az ágazati aktiválást, majd utána kérj gyógyszerészi felhasználói jogot
az adott gyógyszertárban (munkahelyeden). Ezt a folyamatot a kijelölt személy tudja
elvégezni a gyógyszertárban.
Mindezek után, a hétköznapi munka során már nagyon egyszerűen, a gyógyszertári
szoftveren keresztül be tudsz lépni az EESZT-be, a patikai szoftverhez tartozó egyedi
azonosítód és az e-személyi igazolványod segítségével (ennek 6 számjegyű PIN-kódjával);
azaz egy kétlépcsős azonosítási rendszeren keresztül.
8.3. Aktivitás az EESZT-ben: TOKEN igénylése, ha valaki nem jogosult elektronikus
személyazonosító igazolványra
Ha valaki nem jogosult e-személyi igazolványra, akkor a bejelentkezés TOKEN segítségével
történik az EESZT-be.
● Ki igényelhet TOKEN-t?
− Olyan természetes személy, aki jogszabály alapján nem rendelkezhet magyar hatóság
által kiállított tárolóelemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal
(e-személyi).
− Olyan természetes személy, aki az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásban
olyan csatlakozott adatkezelő alatt van nyilvántartva, ahol az e-személyi használata
technikai okokból nem biztosított és számára az EESZT működtetője a TOKEN
használatát engedélyezte.
További információkat és a TOKEN igénylő lapot az alábbi weboldal 11-es és 12-es
pontjában találod:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/igenylolapok-tajekoztato-anyagok1
● Hogyan igényelhetek TOKEN-t?
A TOKEN igénylését kizárólag a gyógyszertár tudja intézni.
● Mik a teendők?
− Jelezd a gyógyszertárban, hogy nincs jogosultságod e-személyi igénylésére, és kérd
őket, hogy igényeljenek számodra TOKEN-t!
− Amikor személyesen átveszed az elkészült TOKEN-t, aktiválnod kell azt! Az ehhez
szükséges információkkal az átvételkor ellátnak majd.
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8.4. A MobilTOKEN alkalmazásról röviden
Az EESZT MobilTOKEN célja a már meglévő többfaktoros EESZT autentikációs lehetőségek
mellé egy kényelmesebb alternatíva biztosítása (pl. helyettesítheti a gyógyszertári EESZT
bejelentkezéshez szükséges e-személyi használatot). Ez egy mobilalkalmazás, amelynek
letöltésével lehetőség nyílik a már aktív ágazati felhasználók számára mindössze egy, a
személyükhöz regisztrált mobilkészüléken generálható, egyszer használható jelszó
megadásával bejelentkezni az EESZT-be (pl. nagyon jól jön a patikában akkor, ha véletlenül
otthon hagyod az e-személyidet). Az EESZT MobilTOKEN alkalmazás használatának
előfeltételei:
− Android alapú, Google Play áruházhoz történő hozzáféréssel vagy iOS alapú, App Store
áruházhoz történő hozzáféréssel rendelkező eszköz (mobiltelefon vagy tablet);
− az EESZT MobilTOKEN alkalmazás letöltése erre a kiválasztott eszközre, valamint az
eszköz EESZT-s regisztrációja során élő internetkapcsolat a mobileszközön is;
− az EESZT ágazati portálján aktivált e-személyi igazolvány, mert a mobileszköz
személyes regisztrálásához ennek segítségével tudsz belépni az EESZT ágazati portálra
(gyakorlatilag a patikában lehetséges a MobilTOKEN beállítása).
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Csatlakozz a Kamara aktív közösségeihez, munkacsoportjaihoz!
Szeretettel várunk Téged, ha kedvet érzel ahhoz, hogy bekapcsolódj a Magyar Gyógyszerészi
Kamara munkájába és aktív részese legyél a közösségünknek!
Csatlakozz Magyar Gyógyszerészi Kamara zárt Facebook csoportjához, ahol értesülhetsz a
szakmával kapcsolatos legfontosabb hírekről és feltehet a kérdéseidet!
https://www.facebook.com/groups/718657469025796
(A csatlakozáshoz szükséges lépéseket a csoport leírásában találod.)

Tegyünk együtt a gyógyszerészet fejlődéséért!
Sikeres és zökkenőmentes szakmai pályakezdést kívánunk!
Ha bármi kérdésed van vagy hibát találsz a tájékoztatóban, írj nekünk az ifjusag@mgyk.hu
e-mail címre, igyekszünk mindenben a segítségedre lenni!
Budapest, 2022.06.25.

Dr. Hankó Zoltán
Magyar Gyógyszerészi Kamara
elnök

Dr. Szilvay András
MGYK Ifjúsági Állandó Bizottság
elnök

A tájékoztató elkészítésében köszönjük a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi
Gyógyszerészeti Szervezet Ifjúsági Bizottságának közreműködését.
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