
Kedves Tagtársunk ! 

Tájékoztatást ígértünk a neuroszonológiai licencvizsgák meghosszabbításával kapcsolatban.  A 

kérdéssel kapcsolatos rendeletek részletét is mellékeljük, illetve a kérdésben állást foglaltattunk 

grémiumvezetőkkel.  

 

 

A 23/2012-es EMMI rendelet szerint a következő feltételek mellett újítható meg a licenc. 

 

10. § (1) A licenc birtokában végezhető tevékenység gyakorlásának feltétele, hogy a szakorvos a 

licenc bemeneti követelményeként meghatározott szakképesítés tekintetében érvényes működési 

nyilvántartással rendelkezzen. 

 

(2) A licenc birtokában a szakorvos – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – a bemeneti 

követelményként meghatározott szakképesítés működési nyilvántartási időszakához igazodóan, 5 

éves időtartam (a továbbiakban: jogosultsági időszak) keretén belül jogosult a licenc birtokában 

végezhető tevékenységek gyakorlására. 

 

(3) A bemeneti követelményként meghatározott szakképesítés tekintetében folyamatban lévő 

működési nyilvántartási időszak alatt szerzett licenc megújítása első alkalommal a működési 

nyilvántartási időszak lejártakor – a (4) bekezdésben foglaltak teljesítésének igazolása nélkül – 

automatikusan történik. 

 

(4) A jogosultsági időszak lejárta esetére a licenc megújítása 

 

a) [ http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154387.358193#foot36 | 36 ] a licenc megújítására 

irányuló, a működési nyilvántartást vezető szerv részére benyújtott kérelemmel lehetséges, ha a 

licenc jogosultja az adott tevékenységet a jogosultsági időszak alatt legalább három évig, legalább 

havonta, önállóan gyakorolta, és e feltételek fennállását megfelelően igazolja, 

 

b) a) pontban foglalt feltételek hiányában ismételt licenc vizsga letételével lehetséges. 

 

(5) [ http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154387.358193#foot37 | 37 ] 

 

(6) [ http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154387.358193#foot38 | 38 ] A (4) bekezdés a) pontja 

szerinti feltételek fennállása esetén a működési nyilvántartást vezető szerv a licencet megújítja, és a 

megújítás tényét igazolja. 

 

(7) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ismételt licenc vizsgára a 6–9. §-ban foglaltak irányadók. 

 

(Ezen kívül többször esett már szó arról, hogy egyes licenképzésért felelősek egyéb továbbképzés 

elvégzését is javasolják a megújításhoz, de jogszabály változásról még nem tudok.) 

 

A fentiek forrása: 
Dr. Kerékgyártó Csilla 

szak- és továbbképzési szaktanácsadó 

Debreceni Egyetem ÁOK 

Dékáni Hivatal 

Szak-és Továbbképzési Központ 

 

Ennek alapján a tényállás a következő: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154387.358193#foot36
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154387.358193#foot37
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154387.358193#foot38


A melléklet rendelet 3.pontja értelmében első alkalommal - tehát most - a neuroszonológiai 

licencvizsga automatikusan meghosszabbodik, a működési engedély 5 éves periódusának lejártát 

követő meghosszabbításkor.  

A következő 5 éves periódusban lesz aktuális az a továbbképzési kérdés, amit magunk már tavalytól 

feszegetünk, hogy a meghosszabbításnak újabb követelményei lesznek. Felhívjuk a figyelmet 

azonban arra, hogy  legalább 3 év neuroszonológiai gyakorlatot a licencvizsga 

meghosszabbításához igazolni kell. Ennek módja valószínűleg egyezik a neurológiai szakvizsgához 

kapcsolódó működési engedély megadása előtti gyakorlat igazolásával.  

Aki tehát elvégezte az emelt szintű neuroszonológiai továbbképzést, a pontjai az Oftexten 

szerepelnek,de ennek hiánya nem zárja ki a licenc meghosszabbítását.  

Összefoglalva: a licenc meghosszabbítása automatikusan a működési engedéllyel együtt történik, de 

a három év gyakorlatot igazolni kell és vélhetőleg kérni kell, a működési engedély 

meghosszabbításakor a licenc meghosszabbítását.  

A Magyar Neuroszonológiai Társaság Vezetősége továbbra is azon az állásponton van, hogy  a 

licencvizsga meghosszabbításának feltétele a  középtávon ne csak a meglévő gyakorlat, hanem 

legalább egy emelt színű továbbképzés elvégzése is legyen.  

 

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!  

Németh László 

MNSZT elnök 


