COVID OKTATÁS ÉS PONTELSZÁMOLÁS
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A továbbképzés szervezése, koordinációja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
hatáskörébe tartozik.
A COVID továbbképzésre kizárólag egy ún. távoktatási portálon keresztül lehet jelentkezni, amelynek
működtetése

az

ÁEEK

EFF

hatáskörébe

tartozik.

A

távoktatási

portál

elérése:

https://tavoktatas.aeek.hu/.
A továbbképzést - regisztrációt követően - orvosok és szakdolgozók is elvégezhetik.
A regisztrációval, az oldal használatával, a továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekkel az EMMI által
üzemeltetett helpdeskhez lehet fordulni a következő e-mail címen: covidoktatas@emmi.gov.hu
A továbbképzés meghatározott ideig, 2020.12.31-éig szervezhető.
2020.06.18-tól, a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépésére
tekintettel az EMMI a https://tavoktatas.aeek.hu/ portálon elérhető továbbképzésekre történő
jelentkezés lehetőségét IDEIGLENESEN FELFÜGGESZTETTE. A 2020.06.18-át megelőzően regisztrált
résztvevők számára változatlanul elérhető a felület, illetve a kapcsolódó gyakorlatok az ÉV VÉGÉIG
TELJESÍTHETŐK.

A továbbképzés elméleti és gyakorlati részből áll.
Az egészségügyi szakdolgozók az elméleti vizsga teljesítését követően, a távoktatási portálon
generált tanúsítványt kapnak, a gyakorlati vizsga teljesítését követően pedig pontigazolást a
gyakorló hely oktatójától.
Az orvosok tanúsítványt kapnak a továbbképzés (elmélet és gyakorlat) sikeres teljesítéséről.

PONTELSZÁMOLÁS
Az orvosok pontjai az OFTEX oldalon kerülnek rögzítésre; továbbképzési pontszám elszámolásukkal
kapcsolatosan azon egyetem szak- és továbbképzési központjánál érdeklődhetnek, ahova
továbbképzésre bejelentkeztek.
A szakdolgozók továbbképzési pontigazolását a gyakorló hely adja ki. A COVID továbbképzésen
szerzett továbbképzési pontok rögzítését és elszámolását az ÁEEK Nyilvántartási és Továbbképzési
Főosztálya végzi.
Az elméleti és a – távoktatási portálon közzétett gyakorlati helyen - gyakorlati vizsgát egyaránt
teljesítő személyek esetében a továbbképzési pontoknak az egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában történő rögzítésére azt követően kerül sor, amikor a szakdolgozó az elméleti és
gyakorlati vizsgát is teljesítette. Havonta egy alkalommal, minden hónap 15. napját követően kerül
feltöltésre az előző hónapban sikeresen végzettek továbbképzés teljesítése, tehát nem közvetlenül
a gyakorlati vizsga után kerül rögzítésre a pontszám.

Azon szakdolgozók, akik csak a továbbképzés elméleti részét teljesítik , a nyilvántartási ciklusuk
megújítása alkalmából egyedileg kérelmezhetik a 10 szabadon választható elméleti pontjuk
beszámítását.
A pontok a nyilvántartásba történt rögzítést követően a https://kereso.enkk.hu oldalon, a megfelelő
adatokkal történt belépést követően a „Tételes pontszám jelentések” rovatban tekinthetők meg.
Az elméleti és gyakorlati továbbképzést is teljesítő szakdolgozói pontelszámolás automatikusan
történik, az ügyfeleknek nem szükséges megküldeniük a pontigazolást, csak akkor, ha azonosítási
probléma miatt a teljesítést a rendszer nem tudta jóváírni a nyilvántartás rendszerében.
A COVID elméleti + gyakorlati továbbképzésen szerzett továbbképzési pontok egyedi, az Ügyfél
által papír alapon történő igazolására ugyanis csak akkor van szükség, ha a továbbképzéssel
kapcsolatos adminisztráció során az adatok tévesen kerültek rögzítésre, és ezért az Ügyfél - a
COVID oktatás elektronikus felületén található adatai alapján - nem azonosítható, nem köthető
össze a működési nyilvántartásban szereplő adataival.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az elméleti + gyakorlati COVID továbbképzésnek a
pontnyilvántartásban való rögzítésekor minden, az elméleti és gyakorlati továbbképzést is teljesítő
szakdolgozónak 30 pont kerül feltüntetésre, mivel a teljesítés automatikus rögzítése során nincs
lehetőségünk az Ügyfél egyedi körülményeinek vizsgálatára.
Az egészségügyi szakdolgozók tényleges pontelszámolása – köztük a COVID oktatáson szerzett
pontokéra is - a ciklus zárásakor, a működési nyilvántartás megújításakor történik meg az alábbiak
szerint:
-

Kötelező elméleti továbbképzés, 30 pont : sikeres elméleti és gyakorlati vizsga
esetén az 1, 2, 3, 11 szakmacsoportba tartozó szakdolgozónak, akinek a
folyamatban lévő továbbképzési ciklusára még nincs teljesített kötelező elméleti
továbbképzése;

-

Szabadon választható elméleti továbbképzés, 30 pont : sikeres elméleti és
gyakorlati vizsga esetén az 1, 2, 3, 11 szakmacsoportok valamelyikébe tartozó
szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési ciklusában már van
teljesített kötelező elméleti továbbképzése;

-

Szabadon választható elméleti továbbképzés, 20 pont : sikeres elméleti és
gyakorlati vizsga esetén az 1, 2, 3, 11-es szakmacsoporton kívül bármely más
szakmacsoportba tartozó szakdolgozónak;

-

Szabadon

választható

elméleti továbbképzés,

10

pont :

bármilyen

szakmacsoporthoz tartozó szakdolgozó esetén, aki sikeresen teljesítette az
elméleti vizsgát, de a továbbképzés gyakorlati részét nem teljesítette. Ennek
elszámolását működési nyilvántartása megújításakor kell kérnie.
FONTOS! A ténylegesen figyelembe vehető pontszámot minden esetben a nyilvántartási ügyintéző
állapítja meg a kérelem feldolgozása során a fenti szempontok alapján.

