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Preambulum 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) feladata az eljárás során a 
magyarországi felsőoktatási intézmények általános orvosképzéseihez tartozó külföldi 
klinikai gyakorlóhelyek működésének vizsgálata akkreditációs eljárás keretében. A MAB az 
NCFMEA (National Committee on Foreign Medical Education and Accreditaion, USA) 
standardjai alapján kialakított eljárásban értékeli a klinikai gyakorlóhelyeket.  

A MAB eljárás lefolytatása nélkül, nyilatkozattétel mellett akkreditáltnak tekinti azon klinikai 
gyakorlóhelyeket, amelyek 

a) az Európai Felsőoktatási Térség (European Higher Education Area, EHEA) 
tagállamaiban akkreditált gyakorlóhelyek 

b) akkreditáltak az Amerikai Egyesült Államok (USA) erre feljogosított szerve által (az 
NCFMEA akkreditációs elvárásait teljesítik) 

c) a QS Medicine Ranking 1-300. helyén szereplő egyetemeknek az elvégzendő gyakorlat 
területén akkreditált gyakorlóhelyei, függetlenül attól, hogy a gyakorlóhely és az 
akkreditáló egyetem azonos országban működik-e. 

 

Az eljárás célja 

1. § Az általános orvosképzés külföldi gyakorlóhelyeire vonatkozó akkreditáció rögzített célja 
igazolni, hogy a klinikai gyakorlóhely meghatározott kórházi egységei (pl.: belgyógyászat, sebészet, 
neurológia, pszichiátria, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, stb.) 

(1) a MAB által meghatározott akkreditációs elvárásokat teljesítik, azzal összhangban 
folytatják tevékenységüket, 

(2) minőségbiztosítási rendszerük folyamatosan nyomon követi, értékeli és fenntartja a 
megfelelés körülményeit az akkreditáció hatályának ideje alatt. 

 

Az eljárás menete 

2. § A MAB által korábban nem akkreditált külföldi klinikai gyakorlóhely akkreditációja esetén a 
MAB az alábbiak szerint jár el. 

(1) A magyarországi orvosképző felsőoktatási intézmények előzetesen egyeztetnek arról, hogy 
hol, melyik külföldi klinikai gyakorlóhely vizsgálata történjen meg.  

(2) Az eljárást a későbbiekben kezdeményező orvosképző felsőoktatási intézmény a 
vizsgálandó külföldi klinikai gyakorlóhelynek megküldi a bekérendő dokumentumokat 
(kérdőív, szándéknyilatkozat), melyek kitöltésére kéri meg a gyakorlóhelyet. 

(3) A beérkező dokumentumokat az orvosképző felsőoktatási intézmények képviselői 
(dékánok, valamint az ezzel a feladattal megbízott kari szakértők) elemzik, és döntenek, hogy 
kezdeményezzék-e a klinikai gyakorlóhely akkreditációját a MAB-nál. 
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(4) A külföldi klinikai gyakorlóhellyel kapcsolatot tartó orvosképző felsőoktatási intézmény 
összehangolt látogatási ütemezési terv alapján írásban kezdeményezi a MAB elnökénél a 
klinikai gyakorlóhely akkreditációs eljárásának lefolytatását, és ehhez Látogató Bizottság (LB) 
felállítását. Az eljárást kezdeményező orvosképző felsőoktatási intézmény, írásban tesz 
előzetes javaslatot a LB bizottság elnökére, valamint javaslatot tehet a LB tagjaira is. 

(5) A MAB mindenkori, orvos- és egészségtudományok tudományterületi bizottsága 
véleményezi a külföldi klinikai gyakorlóhely akkreditációs eljárására benyújtott 
kezdeményezést és az LB elnökére tett javaslatot, amelyekkel kapcsolatban szükség esetén 
módosítást javasolhat. A LB elnökéről a MAB Testület dönt határozat formájában. A LB elnöke 
a LB összeállítására kap felkérést. A LB minimum három főből áll. A LB tagjai az orvosképzés 
területén járatos szakemberek, akik lehetnek az orvosképző intézmények Általános 
Orvostudományi Kar dékánjai/dékánhelyettesei, a MAB mindenkori, orvos- és 
egészségtudományok tudományterületi bizottságának tagjai, valamint további magyar és 
külföldi szakértők. Valamennyi tagnak rendelkeznie kell legalább C típusú középfokú 
nyelvvizsgával, valamint alapvető számítástechnikai ismeretekkel (Microsoft Office 
felhasználói szintű ismereteivel, internet böngésző és levelezőrendszer kezelése, online 
megbeszélésre alkalmas felületek – úm. Microsoft Teams kezelése). Előnyt jelent, ha a tagok 
már részt vettek korábban hazai és/vagy külföldi akkreditációs eljárásokban és/vagy 
tapasztalatot szereztek intézményük belső minőségbiztosítási folyamataiban. 

(6) Az egyes látogatandó külföldi klinikai gyakorlóhelyekkel való kapcsolatfelvételt, a 
látogatások megszervezését és lebonyolítását az orvosképző felsőoktatási intézmények 
egymás közötti megállapodás alapján maguk végzik, költségeit közösen viselik.  

(7) Az akkreditációt kezdeményező (külföldi klinikai gyakorlóhellyel kapcsolatot tartó) 
orvosképző felsőoktatási intézmény a LB kiküldését megelőzően tájékoztatja a klinikai 
gyakorlóhelyet arról, hogy hallgatóinak az adott szakmára, gyakorlat típushoz kapcsolódóan 
milyen kompetenciákat kell elsajátítaniuk. Egyeztetnek a gyakorlóhellyel, hogy tudják-e 
vállalni, hogy hallgatóik ezeket a feladatokat intézményükben teljesítsék, illetve 
rendelkeznek-e az ehhez szükséges kapacitással. Amennyiben erre nem minden szakma 
esetében van lehetőség, akkor részleges akkreditációt nyerhet a gyakorlóhely adott 
szakmákra vonatkozóan. 

(8) A LB a látogatást követő 30 napon belül a tapasztaltak alapján jelentést állít össze, 
amelyben értékeli a külföldi klinikai gyakorlóhelyen az akkreditáció (szakmai, személyi és 
tárgyi) feltételeinek (ld. vizsgálati, értékelési szempontok) teljesülését, és javaslatot tesz a 
gyakorlóhely akkreditálhatóságára vonatkozóan.  

(9) A MAB mindenkori, orvos- és egészségtudományok tudományterületi bizottsága a 
jelentést megvitatja, javaslatot fogalmaz meg az akkreditálhatósággal és akkreditációs 
hatállyal kapcsolatban a MAB Testülete számára.  

(10) A MAB Testülete az ügyben határozatot hoz. Erről levélben értesíti az orvosképző 
felsőoktatási intézmények rektorait. 
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(11) A MAB honlapján angol és magyar nyelven közzéteszi azon külföldi klinikai 
gyakorlóhelyek listáját, amelyekkel kapcsolatban pozitív határozatot hozott a fent leírt eljárás 
nyomán. Az orvosképző felsőoktatási intézmények ugyanezt az információt hivatalos 
honlapjukon közzéteszik, valamint az akkreditációs szempontból megfelelő külföldi 
tanulmányi és gyakorlati lehetőségekről szóló tartalmakat honlapjuk magyar és angol 
változatában folyamatosan ellenőrzik, frissítik. 

 

3. § A MAB által korábban már akkreditált, lejárt akkreditációs hatályú külföldi klinikai 
gyakorlóhely esetén a MAB egyszerűsített eljárás keretében jár el az alábbiak szerint. 

(1) Az eljárást kezdeményező orvosképző felsőoktatási intézmény felkéri a külföldi klinikai 
gyakorlóhelyet jelentés összeállítására a MAB számára, melyben nyilatkoznia kell, hogy 

a) a következő akkreditációs időtartamra (öt év) kíván-e hallgatókat fogadni; 
b) történt-e változás az előző akkreditációhoz képest, és amennyiben igen, azt 

részleteiben fejtse ki. 

(2) Az eljárást kezdeményező orvosképző felsőoktatási intézmény megküldi a MAB számára a 
hallgatói visszajelzéseket (a vizsgálatot megelőző öt évre vonatkozó feedback-eket) az adott 
külföldi klinikai gyakorlóhelyen végzett gyakorlati képzésről. 

(3) A MAB mindenkori, orvos- és egészségtudományok tudományterületi bizottsága a 
jelentést és a hallgatói visszajelzéseket megvitatja, javaslatot fogalmaz meg az 
akkreditálhatósággal és akkreditációs hatállyal kapcsolatban a MAB Testülete számára.  

(4) A MAB Testülete határozat formájában dönt a külföldi klinikai gyakorlóhely 
akkreditációjáról és annak hatályáról. Erről levélben értesíti az orvosképző felsőoktatási 
intézmények rektorait. 

(5) A MAB honlapján angol és magyar nyelven közzéteszi azon külföldi klinikai gyakorlóhelyek 
listáját, amelyekkel kapcsolatban pozitív határozatot hozott. Az orvosképző felsőoktatási 
intézmények ugyanezt az információt hivatalos honlapjukon közzéteszik, valamint az 
akkreditációs szempontból megfelelő külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetőségekről szóló 
tartalmakat honlapjuk magyar és angol változatában folyamatosan ellenőrzik, frissítik. 

 

Értékelési szempontok 

4. § Akkreditációs kritériumok; vizsgálati, értékelési szempontok és szakmai elvárások a külföldi 
klinikai gyakorlóhelyek minőséghitelesítési eljárásában, és az értékelés: 

(1) A klinikai gyakorlóhelyként akkreditáltatni kívánt intézmény (kórház, klinika, intézet) 
kiválasztásánál az alábbi szempontok érvényesüljenek: 

a) a gyakorlóhely olyan országban működjön, ahol van akkreditált orvosképzés; 
b) az orvosképzés akkreditációját lehetőleg olyan szervezet végezze, amelyik 

rendelkezik WFME vagy NCFMEA általi minősítéssel; 
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c) a választott klinikai gyakorlóhely legyen lehetőleg egy, az adott országban akkreditált 
orvosképző intézmény elismert gyakorlóhelye;  

d) olyan országban/intézményekben, ahol a fenti a)-c) feltételek nem teljesülnek, ott az 
akkreditációs vizsgálat fokozott alapossággal végzendő.  

(2) A vizsgálandó intézmény (kórház, klinika, intézet) dokumentáltan szolgáltasson adatokat 
a kért módon: 

a) a kapcsolattartó magyar orvosképző felsőoktatási intézmény által küldött adatlap (ld. 
a mellékelt angol nyelvű összeállítás Questionnaire részét) kitöltésével, és 

b) nyilatkoznia kell arról, hogy a küldött szakmai, szakterületi elvárások (ld. a mellékelt 
angol nyelvű összeállítás „Academic requirements és List of competence required” 
részeit) ismeretében összeállított gyakorlati képzési program végrehajtására 
lehetőséget nyújt.  

(3) Elvárt tartalmi és személyi feltételek: 

a) a szervezeti egység/osztály vezetőjének, valamint munkatársainak legyen jártassága 
orvostanhallgatók képzésében, legyen rezidens programjuk; 

b) a szervezeti egység/osztály vezetője nagy gyakorlattal bíró, az adott ország 
felsőoktatásában elismert szakorvos legyen; 

c) legyen legalább három szakorvos és elegendő orvos az adott 
gyakorlóhelyen/osztályon ahhoz, hogy az oktatásra jusson idő.  

(4) Elvárt tárgyi feltételek: 

a) a küldött szakmai, szakterületi elvárások (Ld. a mellékelt angol nyelvű összeállítás 
„Academic requirements és List of competence required” részeit) teljesítését a kor 
színvonalán lehetővé tevő infrastruktúra - az adott szakterületi sajátosságok 
figyelembe vételével; 

b) egyéb (a kétoldalú szerződésekben részletezett), a gyakorlati képzésre elfogadott 
hallgatók számára a feladataik, munkájuk biztonságos elvégzését biztosító 
adottságok, szolgáltatások. 

(5) A fenti 1-4. pontokban megadott elvárások teljesülésének vizsgálata, értékelése történik 
meg a vizsgált intézménytől kapott dokumentáció, valamint az erre a feladatra felkért LB 
helyszíni látogatása során tapasztaltak alapján. 

(6) A vizsgált és végül klinikai gyakorlóhelyként megfelelőnek talált intézmény minősítésében 
külön megadandók az akkreditációs elvárásokat teljesítő, intézményen belüli egységek, 
amelyek az akkreditált gyakorlóhelyi minősítés alapjául szolgáltak. Oktatókórházként 
akkreditálható egy gyakorlóhely, ha az egységek legalább egyharmada a vonatkozó 
akkreditációs elvárásokat teljesíti. 

 



 

7 
 

Az eljárás eredménye 

5. § Az akkreditációról és annak hatályáról a MAB Testület határozat formájában dönt.  

(1) Az akkreditáció hatálya legfeljebb öt év lehet, de a MAB Testület ennél rövidebb 
időtartamot is megjelölhet.  

(2) A MAB Testület az akkreditáció időtartam alatti követő (monitor) eljárás beiktatását is 
előírhatja. A követő eljárás időpontját a MAB Testület határozza meg.  

(3) A MAB Testület által elfogadott jelentés, benne az akkreditáció hatálya és a követő eljárás 
időpontja, végül felkerül a MAB honlapjára. 


