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Alapadatok 
 

1. A rendszer elnevezése, rövid elnevezése 
 

- Képzésmenedzsment Rendszer (KMR) 
 

- a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt 
projekt Képzésmenedzsment (KMR) rendszerének fejlesztéseire építve, azt 
megtartva, 

- az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi 
szűrések elnevezésű kiemelt projekt, képzés-és pilotszervezési pillér 
képzési alprojektjének két elemi projekt (vastagbélszűrési képzések elemi 
projekt és a citológiai, mammográfiai, gasztroenterológiai szakasszisztensi 
képzések elemi projekt) adatnyilvántartási és képzésszervezési igényeire 
adaptált, azt informatikai oldalról támogató rendszer. 

 
2. A rendszer felhasználóinak száma  

 
- körülbelül: 7000 fő (különböző jogosultságokkal) 
- Vastagbélszűrés képzések elemi projekt esetén: 3000 továbbképzésre 

jelentkező praxis esetén 5600 fő felhasználó e-learning hozzáféréssel (3000 
fő háziorvos és 2600 fő háziorvosi asszisztens).  

- Citológiai, mammográfiai, gasztroenterológiai szakasszisztensi képzések 
elemi projekt esetén: 400 fő emésztőszervi endoszkópos asszisztens, 300 
fő mammográfiai asszisztens. 

- Képzés koordináció és helpdesk: képzési koordinátor 3 fő, képzésszervező 
2 fő, képzési asszisztens 2 fő, képzési szakmai alprojektvezető 1 fő, képzés- 
és pilotszervezési pillérvezető 1 fő, helpdesk munkatárs(ak) (4+2 hónapra) 

 
    Szerepkörök (jogosultságok) 
- Résztvevő szerepkör: továbbképzésen (e-learning vagy jelenléti képzésen) 

résztvevő felhasználó jogosultságai:  
o továbbképzésre jelentkezési űrlap kitöltése;  
o letölthető dokumentumok elérése; 
o e-learning felületre kapcsolódási lehetőség és e-learning 

rendszerben a tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése; 
o helpdesk képzéskoordinátor, szakmai mentor elérési lehetőség; 
o minden továbbképzésben résztvevőnek releváns felület hozzáférés 

képzési céljainak megfelelően, melyet a regisztráció során választ ki 
 

- Résztvevői jogosultságok képzés típusonként: 
o háziorvosok, háziorvosi asszisztensek, emésztőszervi endoszkópos 

szakasszisztensek: regisztráció, e-learning felület elérése;  
o mammográfiában jártas szakasszisztensek: regisztráció, jelenléti 

(előadás és kiscsoportos tréning) képzés szervezéséhez kapcsolódó 
felület elérése;  
 

- Képzéskoordinátor és helpdesk: a képzésszervezésben és lebonyolításban 
dolgozó, illetve e tevékenységet támogató felhasználók – helpdesk - 
jogosultsága kiterjed minden képzés adminisztrálására, illetve a folyamatos 
irányítására, adatkarbantartására, felhasználó regisztrációk szakmai 
jóváhagyásra. 
 

 Beléptetés hogyan történik? (AD-s felhasználók és/vagy külső felhasználók) 
o Képzésen résztvevő belépése: külső felhasználó 
o Képzéskoordinátor belépése: belső (AD-s) felhasználó 
o Mentor belépése: külső felhasználóként 
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3. Nyilvántartott adatok köre 

 
o továbbképzésen résztvevő felhasználók személyes adatai; 
o továbbképzést szervező képzőhely adatai 
o képzések (e-learning vagy jelenléti képzés) adatai; 
o képzéseken belül csoportok adatai; 
o továbbképzési tananyagok e-learning rendszerben, 

vizsgafeladatokkal; 
o vizsgaeredmények 
o kiállított igazolások adatai: nyilvántartási száma, igazolások 

tértivevényes kiküldésének dátuma, tértivevény visszaérkezésének 
dátuma 

   (Részletesen ld. 10. pontban)  
 

4. Integrált-e valamilyen rendszerrel (pl.: iktató, vagy más rendszer) 
 

A rendszer integrált az alábbi rendszerekkel: 
- Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK, háziorvos, 

háziorvosi asszisztens, endoszkópos, mammográfiás asszisztensi szerepkör 
autentikációja történhet ENKK-ból; igazolás kiállításához szükséges adatok 
lekérdezéséhez) 

- A rendszerből kiküldött levél feladójának e-mail címe: 
kepzes.efop181@oth.antsz.hu legyen 

 
5. Interfészek  
 

Küld-e adatot (adatállományt) valamely más rendszer számára online, gép-gép 
kapcsolaton keresztül vagy generált állományt (csv, pdf, excel, stb.) manuálisan 
(e-mail stb.) 

- Adatlekérdezés: a képzéskoordináció lekérdezhet adatokat  
o Excel export: statisztika készítéséhez, folyamatellenőrzési funkció 
o PDF: tananyagok letölthetősége  
o Űrlapok letöltése/feltöltése: word/PDF formátumban  
o E-mail küldése: lsd. „Adatküldés gyakorisága” résznél 

 
- Adatküldés: a projektben végzett szűrések komplex nyilvántartó és 

menedzsmenttámogató rendszerének - háziorvosok 2-3 alapadatával 
(például: körpecsét szám, képzés elvégzésének időpontja, azaz mikortól 
folytathat szűrési tevékenységet; az igazolás nyilvántartási száma stb.) 

 
Adatküldés gyakorisága (online és manuális) 
 

- Automatizált e-mail: regisztrációt követően regisztráció megerősítéseként; 
tanfolyam elvégzését követően sikeres/sikertelen eredményt közlő 
vizsgaértesítés; hiányzó dokumentum beküldése esetén hiánypótlásra 
felkérés; hírlevél (amennyiben regisztráláskor erre igényt tart a 
felhasználó). 

- Manuális e-mail: képzéskoordinátor jogosultsága a manuális e-mail küldés 
(minden résztvevő egyszerre, de egyének és bizonyos csoportok is 
kaphassanak külön e-mailt). 
 
 

Fogad-e adatot valamely más rendszertől online, gép-gép kapcsolaton keresztül 
vagy generált állományt (csv, pdf, excel, stb.), manuális betöltéssel 
 

- Adat/fájlküldési lehetőség, e-mail küldési lehetőség rendszeren belül (a 
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rendszerből küldött email-ek tartalma visszakereshető legyen). 
 

Adatfogadás gyakorisága (online és manuális) 
 
 

6. Migráció (van-e előzmény rendszer, excel, stb. amiből a rendszer éles 
indításához szükséges előzmény adatok betölthetők) 
 
Nem releváns. 

 
Részletes adatok 

 
7. Űrlapok (bejelentő/módosító/törlő) 
- képzés létrehozása/módosítása/törlése 
- képzési csoport létrehozása/módosítása/törlése 
- felhasználó adatmódosítás/törlés 
- új felhasználó létrehozása 
- képzőhely rögzítés/módosítás/törlés 
- igazolás létrehozása/módosítása/törlése 
- tértivevényes kiküldés létrehozása/módosítása/törlése 

  
Letöltendő dokumentumok (szerepkörönként különbözőek): 
 

- továbbképzésre jelentkezéskor kinyomtatandó, kitöltendő jelentkezési lap 
és képzési tájékoztató, valamint a képzési feltételeket elfogadó nyilatkozat 

- igazolás formátum (ENKK és OFTEX OFTEX felé küldendő, maghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően) 

- jelenléti ív (jelenléti képzés esetére) 
- vizsgaeredményeket összesítő lap 
- továbbképzést értékelő résztvevői értékelőlap 
- oktatói értékelőlap (jelenléti képzés esetén) – FONTOS: a kitöltött 

dokumentum is legyen látható (pld. PDF formátumban)  
- Akkreditációs tanúsítvány 
- célcsoport kérdőív lsd. 12. pont  

 
 

8. Folyamatok, amennyiben releváns (tevékenységek, állapotok) 
 
- törzsadatok feltöltése a felületre, űrlapok kitöltése (képzések) 
- letölthető dokumentumok elérhetővé tétele a bejelentkezők számára 

(jelentkezési lap képzési tájékoztatóval + nyilatkozat, akkreditációs 
tanúsítvány) 

- képzésszervezéssel kapcsolatos dokumentumok letöltése/feltöltése 
(igazolás, jelenléti ív, vizsgaeredményeket összesítő lap, résztvevői 
értékelőlapok, sablonok) 
 
 

Igazolás kiállításával, nyilvántartásával kapcsolatos folyamatok: 
 

- sorszámgenerálás az általunk kiállított igazolásokhoz; 
- az igazolás átadás módjának és időpontjának nyilvántartása (képzés 

helyszínén vagy tértivevény alapján). Időpont esetében legyen olyan 
ellenőrzési funkció is, hogy a „képzés helyszínén” opció választásakor 
ellenőrizze, hogy valóban aznap volt-e a képzés. A „tértivevény” esetében 
pedig azt, hogy a kiküldésre vonatkozó rögzített adat későbbi legyen, mint 
képzés elvégzésének napja. A továbbképzés elvégzése után – 
jogszabályban leírtak szerint – orvosok esetében 5, egészségügyi 
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szakdolgozók esetében 15 nap áll rendelkezésre az igazolás kiállítására, a 
rendszerben ellenőrző funkció beépítésével jelenjen meg figyelmeztetés a 
határidőre vonatkozóan, a háttérben, e-mailben a képzéskoordinátor felé 
küldött értesítéssel. 
  

Résztvevői bejelentkezés a rendszerbe: 
 

- Toborzási tevékenység során a potenciális résztvevőknek küldött 
felhívásban pontos elérési útvonal megadásával (ez rendszeren kívül 
történik, email-ben).  

- Továbbképzésre jelentkező regisztrációja a rendszerben. A regisztráció 
megerősítését kérő automatikus levélben tájékoztatjuk a jelentkezőt 
további teendőiről, melyek szükségesek a regisztráció megerősítéséhez és 
folytatásához, felhívva a figyelmet további adatok megadására - 
meghatározott adatmezők kitöltésével, beazonosítást segítő 
(alapnyilvántartási szám, illetve orvosoknál körbélyegző száma) adatok 
validálása céljából ellenőrző funkciók beiktatásával (pl.: adategyeztető 
ablak).  

- A jelentkezések beolvasása és rögzítése után automatikus levélben 
tájékoztatjuk a továbbképzésre jelentkezőket a további lépésekről, pl. a 
jelentkezési lap postai úton való megküldéséről. E-learning formában 
szervezett képzésre jelentkezés esetén tájékoztatást küldünk a felület 
használatáról, főként az aktív felhasználást segítő filmes útmutató funkció 
megnyitásával (hogyan tudja az e-learning tananyagot indítani, milyen 
időintervallumban lehet a tananyagot feldolgozni, illetve a 
vizsgatevékenységnek eleget tenni, milyen sajátosságai vannak a 
rendszernek, önellenőrző opciók, tananyagban történő előre és visszalépési 
lehetőségek, kommunikációs – szakmai mentorral, képzésszervezővel – 
csatornák, illetve a felhasználók informatikai támogatásának lehetőségeiről. 

- Szakmai segítséget nyújtó funkciók (helpdesk):  
o linkcentrum 
o ajánlott irodalom.  

 
Képzési és vizsgafolyamat: 
 

- A továbbképzésben résztvevő az elméleti továbbképzést az e-learning 
felületen elvégzi. A továbbképzési tananyag feldolgozása után 
meghatározott időintervallumban tesztkérdésekre kell válaszolnia. A 
tesztkérdéseket a rendszer egy előre feltöltött kérdéssorból random módon 
válogatja, azaz A/B/C/D tesztsorból kiválasztva, véletlenszerűen, előre 
feltöltött 50 kérdésből. A feleletválasztós vizsgateszt sikeres elvégzése és 
megküldése után a rendszer kiértékelést végez és az eredményt a 
résztvevőnek közvetlenül a vizsgát követően megmutatja a felületen és 
megküldi automatikus levélben. Sikeres vizsga esetén a további teendőkről 
tájékoztatást nyújt a továbbképzés sikeres elvégzéséért járó igazolás 
megküldésével, illetve a résztvevői értékelőlap kitöltésével kapcsolatosan. 
Esetleges sikertelen vizsga esetén a további lehetőségekről informál. 

- Az integrált képzési rendszer adatokat kap az e-learning felületről – a 
vizsgatevékenységeket összesíti, a továbbképzést sikeresen elvégzőket 
listázza, számukra a jogszabályban előírt adattartalommal igazolást 
generál, melyet kinyomtatva, aláírás után a résztvevők számára 
tértivevényes levélben megküldünk.  

- Etikett címke nyomtatási lehetőség elérhetősége a felületen. 
- Mammográfiában jártas asszisztensek továbbképzése esetén a jelenléti 

(frontális előadás és kiscsoportos kommunikációs) képzés szervezése miatt 
a jelentkezés regisztrálása után a képzési csoportokba sorolás zajlik, 
melyről a jelentkezőt automatikus levélben tájékoztatjuk és visszaigazolást 
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kérünk a képzési nap elfogadásáról. A továbbképzés időpontjáról és pontos 
helyszínéről (e-mail sablonban rögzített pdf. formátumú térképpel), 
szervezők elérhetőségével tájékoztatást küldünk. 

 
- A továbbképzés dokumentumai a rendszerből generálva nyomtathatók: 

o jelenléti ívek vizsgatesztek vizsgaeredményeket összesítő lapok; 
o továbbképzést értékelő résztvevői értékelőlap; 
o helyszínen kiosztandó igazolások; 
o helyszínen átvett igazolások átadás-átvételi lapja. 

- A helyszínen megírt vizsgatesztek feltölthetők. 
 

 
9. Funkciók/funkciócsoportok (minden szerepkörhöz) 

 
- Felhasználói felület: 

o profil/személyes adatok  
o képzés/csoportok 
o értékelőlap  
o kapcsolatok/elérhetőségek 
o Help desk/GY.I.K  
o linkcentrum  
o tananyagok/jegyzetek  
o vizsgaeredmények  
o letölthető dokumentumok  
o keresés 

  
- Képzéskoordináció (Admin):  

 
o beállítások/profil/személyes adatok  
o tananyagok/e-learning 
o multimédia beállítások (aktív felhasználást segítő filmes útmutató) 
o vizsgatesztek  
o csoportok  
o képzések (képzéslista, új képzés létrehozása, képzési helyszínek, 

képzőhely alapadatok, felhasználó-kezelés)  
o lejelentés/statisztika  
o értékelőlap  
o jelentkezési lap  
o linkcentrum 
o GY.I.K  

 
 

10.   Adatkörök részletesen (milyen adatokat tárol a rendszer) 
 

- Továbbképzésre regisztráció alkalmával a jelentkezőknek az alábbi adatokat 
kell kötelezően megadniuk: 
 

o ENKK azonosító (ellenőrző funkció beiktatásával, hogy létezik-e a megadott 
azonosító és a jelentkező személyhez van-e rendelve?) 

o vezetéknév/keresztnév 
o születési név 
o egészségügyi tevékenység során használt név 

(Hangsúlyozva az űrlapon az egészségügyi tevékenység során használt név 
pontos megadását, az igazolás erre a névre állítható ki és a továbbképzési 
pontok eszerint számolhatók el.) 

o anyja neve 
o születési hely  
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o születési idő  
o e-mail cím  
o telefonszám 
o nem  
o állampolgárság  
o lakcím (ország) 
o lakcím (irányítószám, helyes irányítószám esetén automatikusan töltődnek) 

az alábbi adatok: 
o megye 
o járás 
o település 
o közterület megnevezése 
o közterület jellege 
o házszám 
o emelet, ajtó 
o HRSZ 

o foglalkozás (orvos/fogorvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai 
szakpszichológus, egészségügyi szakdolgozó) 

o munkavégzés helyének megnevezése  
o munkavégzés helyének címe (irányítószám beírásával automatikusan): 

o településnév 
o közterület megnevezése 
o közterület jellege 
o házszám 

o levelezési cím: kiválasztható  
o 1. lakcím címe; 
o 2. munkavégzés helyének a címe; 
o 3. egyéb beírható az ország; 
o irányítószám; 
o település; 
o utca; 
o házszám 

o releváns iskolai végzettség (legördíthető szakképesítés választási lehetőség 
célcsoportonként – ENKK szerint) 
 

o Háziorvosi asszisztenseknél a legördíthető szakképesítéseknél az alábbiakat 
kell feltüntetni (az alábbi előképzettséggel rendelkezhetnek): 

o Körzeti ápoló 
o OKJ ápoló 
o Körzeti-közösségi ápoló 
o Diplomás ápoló (jelenleg: ápoló) 
o Egyetemi okleveles ápoló 

o Emésztőszervi endoszkópos asszisztensek az előképzettségre vonatkozó 
legördíthető sávban az alábbiakból választhatnak: 

  
o Emésztőszervi endoszkópos asszisztens OKJ 54 5018 01  
o Ápoló OKJ 54 
o Ápoló OKJ 55 

 
Mammográfiai asszisztensek előképzettségére vonatkozóan nem alkalmazunk 
legördíthető sávot, nem választási lehetőséget ajánlunk fel, hanem egyénileg be 
kell írnia a végzettségét, szakképesítését és a mammográfiai 
szakasszisztensként eltöltött gyakorlati időt (évben).  

 
 
 

- Munkaerőpiaci státusz/hátrányos helyzet: 
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o Alább felsorolt adatokat a KMR rendszerbe regisztráló résztvevőktől, 

egy a felületen megjelenő űrlap kitöltése során kérjük a rendszerbe 
való legelső belépéskor, hivatkozva a projekt uniós elszámolási, 
illetve statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségére. Az adatokat 
nyilván kell tartani (összegző „funkció”) hogy lekérdezhető legyen 
adatszolgáltatás esetén férfi-nő bontásban:  

 
1. Munkerőpiaci státusz 
1.1. A projekt időtartama alatt állással rendelkező személy (beleértve az 
önfoglalkoztatottat is) 
1.1.1. Ebből önálló vállalkozó 
1.2. Munkanélküli 
1.2.1. Ebből hosszú távon munkanélküliek 
1.3. Inaktív személy 
1.3.1. Ebből oktatásban, képzésben részt vevő inaktív 

 
2. Életkor szerinti megoszlás 
2.1. 15-24 év közötti 
2.2. 25-54 év közötti 
2.3. 55-64 év közötti 
2.4. 64 év feletti 
 
 
3. Érzékeny csoportok szerinti megoszlás 
3.1. Kisebbségek 
3.2. Migránsok 
3.3. Fogyatékkal élők 
3.4. Egyéb hátrányos helyzetűek 
 
4. Iskolai végzettség szerinti megoszlás 
4.1. Általános vagy egyéb alapfokú iskolai végzettség 
4.2. Középfokú végzettség 
4.3. Középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettség 
4.4. Felsőfokú végzettség 

 
- Képzés adatai (e-learning és jelenléti esetében is) 

o elnevezés 
o akkreditációs nyilvántartási szám (ENKK ill. OFTEX) 
o megszerezhető pontérték 
o típus 
o óraszáma 
o létszámkorlátozás 
o jelentkezési lap beérkezésének határideje 
o továbbképzés rövid leírása 
o továbbképzés célja 
o igazolás kiadásának feltételei 

A képzés időbeli folyamatának nyomon követésére a köv. adatok legyenek 
kezelhetőek:  

o képzés kezdési időpontja  
o vizsga kezdete 
o vizsga befejezése 
o képzés befejezésének időpontja (= igazolás kiállításának dátuma) 

  
 

- E-learning képzés esetén: 
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o e-learning tananyag + önellenőrző modulzáró kérdések + 
vizsgafeladatok/tesztkérdések; a tananyag pdf formátumban 
elérhető legyen a képzés befejeztével is, és nyomtatható legyen 
egészében, illetve oldalanként is  

o e-learning tananyag feldolgozásának időtartama; 
o vizsga lehetséges időtartama; továbbképzés elvégzésének 

határideje (folyamatosan módosítható legyen, tól-ig 
időintervallumban)  

o vizsga sikerességéhez szükséges pontérték, %-os eredmény; 
o vizsgaeredmények 
o az elearning-nek a SCORM szabvány szerinti tananyagokat kell 

kezelnie 
 

- Jelenléti képzés esetén (mammográfiai asszisztensek továbbképzésénél): 
 

o képzés rövid leírása; 
o továbbképzési modulok; 
o tananyagfejlesztő előadók; 
o képzési napok száma; 
o maximális csoportlétszám; 
o jelenléti vizsga időpontja; 
o vizsga sikerességéhez szükséges pontérték; 
o igazolás száma; 

 
- Képzőhely (OTH) adatai: 

 
o képzőhely megnevezése; 
o képzőhely címe; 
o irányítószám helyes beírásával település; 
o közterület megnevezése; 
o közterület jellege; 
o házszám; 

 
- Csoport adatai jelenléti képzés esetén: 

 
o továbbképzés neve; 
o továbbképzés sorszáma; 
o képzésre vonatkozó adatok; 
o továbbképzés helyszíne; 
o továbbképzés időpontja; 
o maximális létszám 

 
11. Ellenőrzések/validációk 

 
- Ellenőrző funkciók a rendszerben:  

o egészségügyi szakdolgozók továbbképzésre jelentkezése esetén a 
működési nyilvántartási szám; 

o működési nyilvántartási szám és a név egyezőségének ellenőrzése 
(a személyes adatok űrlap kitöltésénél felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a továbbképzésben résztvevő az egészségügyi tevékenysége 
során használt nevét adja meg a regisztrációkor, a képzés 
elvégzéséért járó igazolás a működési nyilvántartási szám alatt 
regisztrált névre állítható ki) 

o háziorvosok esetén a körbélyegző számának ellenőrzése az 
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ adatbázisán 
keresztül; 

o irányítószám megadásával a település kiválasztása; 



9	
	

o létszámkorlát ellenőrzés; 
 

12.  Kódtárak (pl.: nem, TAJ típus, stb.) 
 

o „nem” esetében legördítve választható nő/férfi; 
o születési idő megadása esetén év/hó/nap/ karakter felosztás; 
o háziorvosok esetén a körbélyegző, egészségügyi szakdolgozók 

esetén a működési nyilvántartási szám, EEKH azonosító 
karakterszámának megadása; 

o titulus legördítve választható 
 

13.  Központi Törzs adatokat használ? (pl.: egészségügyi dolgozók, 
egészségügyi szolgáltatók, stb.) 
 

o ENKK 
 

14.  Törzs adatok (olyan törzs jellegű adatok, amelyek nem részei a Központi 
Törzsnek - vagy annak egy részhalmaza, különböző információkkal 
kiegészítve -, és a feltöltése a rendszerbe történik) 
 

- Nem releváns 
 

15.  Listák, statisztikák (pdf, excel) 
 

o képzésre jelentkezők; 
o képzésen résztvevők; 
o képzést sikeresen elvégzők; 
o nem szerinti megoszlás; 
o életkor szerinti megoszlás; 
o munkaerőpiaci, végzettség szerinti leválogatás; 
o a 10. Adatkörök részletesen pontban feltüntetett, a jelentkező által 

megadott „Munkavégzés helyének címe” adatai alapján a 
továbbképzést sikeresen elvégző háziorvosok és háziorvosi 
asszisztensek száma/földrajzi elhelyezkedése jelenjen meg térképen 
ábrázoló összesítésben a kimutatások prezentálásának 
megvalósítása céljából. 

 
- Pontszám lejelentésekhez („Összesítő jelentés a továbbképzésen 

résztvettekről”) szükséges jogszabályban meghatározott adattartalom 
listázása, abból táblázat generálása:  

 
o Igazolás sorszáma 
o Név 
o Születési név 
o Születési hely 
o Születési idő 
o Anyja neve 
o E-mail cím 
o Működési nyilvántartási szám 
o Szakképesítés 
o Továbbképzés szervezőjének megnevezése 
o Továbbképzés formája  
o Továbbképzés ideje 
o Jelenléti képzés esetén Továbbképzés helyszíne 
o A továbbképzés nyilvántartási száma 
o A továbbképzés pontértéke 
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16.  Hibakövetés/hibabejelentés 

Az OTH-ban használatos RedMine hibakezelő rendszeren keresztül. 
 

17.  Jogszabályi környezet (jogszabályok, ajánlások, protokollok, stb.) 
 

- Linkcentrumon belül elérhető: 
 
o Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara jogszabályi 

hivatkozások, etikai kódex, hírek, autentikáció: 
http://www.meszk.hu/info.aspx?sp=1  

o Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogszabályi hivatkozások, 
hírek: http://www.aeek.hu/aeek/  

o Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért Felelős 
Államtitkársága http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag 

o Kormányhivatalok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu  
o ÁNTSZ főoldal: https://www.antsz.hu/ 

 
 


