
 
Tisztelt Küldöttek! Tisztelt Jelenlévők!  

Ezúton szeretnék beszámolni, az utóbbi időszak során végzett feladataimról, mint a Magyar 

Rezidens Szövetség országos elnöke: 

1. Szervezetfejlesztés, fórumok, tagtoborzó, szakmai konferenciák és vezetőképző 

események megrendezése: 

A 2021.06.06- keltezéssel a bíróság által is elfogadásra került a Magyar Rezidens Szövetség új 

alapszabálya, amely számos újítást tartalmaz. Többek között lehetővé teszi az online 

tagtoborzást is, amely főleg a COVID járvány alatti időszakban hatalmas segítség volt. 

A korábbi évek egy jelentős problémája volt, hogy egy-egy régió változó mértékben mutatott 

rendszeres aktivitást. Ezt a COVID járvány okozta nehézségek ellenére a 2022-es évre sikerült 

normalizálni és elmondható, hogy mind a budapesti, debreceni, pécsi és szegedi régióban van 

egy stabil elnökség melyet egy aktív tagsági réteg is támogat. Ez jó alapot szolgáltathat a 

későbbi kapacitások bővítésére és fejlesztésére. 

Számos vezetőképző és coaching alkalmat, valamint tájékoztató és tagtoborzó fórumot 

biztosítottunk, melynek széleskörű elérhetőségét tettük lehetővé országosan a képzésben 

résztvevő rezidensek, orvostanhallgatók számára, az alábbiak szerint: 

- 2019. november 27. a Pécsi Régiós Szervezet újra alakuló gyűlése, melynek köszönhetően a 

Magyar Rezidens Szövetség kiegészült, és napjainkig ismét aktív régiós szervezeteket tudhat 

magáénak mind a 4 egyetemi régióban, ezzel megkönnyítve a rezidensekkel történő hatékony 

kommunikációt  

- MRSZ Országos Küldöttgyűlés, mely 2019. november 30-án Budapesten a Semmelweis 

Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában került megrendezésre. Az eseménynek az I. 

Hatékony Egészségfejlesztési Konferencia adott otthont. A küldöttgyűlés fő feladata egy új 

alapszabály elfogadása volt, mely az egyesület hatékonyabb működését biztosítja. Itt november 

29-én egy közös workshop keretein belül vitathattuk meg az alapszabály módosítás részleteit, 

majd november 30-án sikeresen lezajlott az alapszabály módosító küldöttgyűlés. Ezt követően 

a bíróság visszajelzései alapján, a jelenleg hatályos MRSZ alapszabályt, a COVID 

veszélyhelyzet átmeneti rendelkezései alapján, online fogadta el az MRSZ Országos Közgyűlés 

2021. 06. 06-án. 

- 2020.02.05. Vezető rezidensek eligazító megbeszélése, delegált vezető rezidensek 

informálása a szakképzés fejlesztését, a szakmai kompetenciák meghatározását végző 

munkacsoportok feladataival kapcsolatban. 

A Magyar Rezidens Szövetség a kompetencia alapú rezidensképzés, valamint a vezető rezidens 

rendszer bevezetése szükségességéről készített szakmai javaslatait is szem előtt tartva, a  

rezidensképzés átalakításáról folytatott többoldalú egyeztetések nyomán a szakterületi 

kompetenciák és képzési elemek meghatározását végző bizottságok kerültek kialakításra. A 



bizottságokba szakképzésenként a Magyar Rezidens Szövetségnek is lehetősége nyílt vezető 

rezidenseket delegálni, aki segítették a bizottságok munkáját és megalapozták többek között 

azt a jogszabály módosítási csomagot amely, hozzájárulhat a minőségi képzés fejlesztéséhez, 

valamint az egészségügyi ellátórendszer megfelelő szakorvos utánpótlásának biztosításához, a 

Vezető Rezidens Rendszer széleskörű, országos kiterjesztéséhez. 

- 2021.05.07. “Hova Tovább?!”, Pécs - Online részvétel, orvostanhallgatók tájékoztatása, 

tagtoborzás 

- A COVID járvány jelentősen leterhelte a rezidensek kapacitásait, úgy gondolom kollégáink 

hősiesen álltak helyt ebben a nehéz és embert próbáló szituációban. A Magyar Rezidens 

Szövetség ebben az időszakban igyekezett minden szükséges segítséget, tájékoztatást 

biztosítani a rezidensek számára, valamint a kormányzati intézkedések számára a hatékony 

járvány kezelés érdekében, de nem elfeledkezve, azokról az alapfeltételekről, melyek 

szükségesek a rezidensek hatékony munkavégzéséhez, képzésük teljesítéséhez. A 

szervezetfejlesztés és a vezető rezidens rendszer kiterjesztése így részlegesen háttérbe szorult 

ebben az időszakban. Ezt követően azonban megújult erővel kezdtünk neki a 

szervezetfejlesztésnek, az MRSZ tagok és vezető rezidensek toborzásának, együttműködési 

lehetőségek kutatásának, új közösségépítő, prevenciós program kidolgozásának, hisz azt 

gondoljuk ezt lehet az alapja annak, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk szólítani rezidens 

kollégáink. 2021. október 22. és 24. között került megrendezésre a Magyar Rezidens 

Szövetség Rezidensi Konferenciája és Vezetőképzője amely helyet adott a  Országos 

Tisztújító Közgyűlésének is. A rendezvényt megelőzően mind a négy egyetemi régióban 

lezajlottak a regionális gyűlések és tisztújító közgyűlések. Az egyetemi szakképzési 

központokkal együttműködésben megkezdtük a közös munkát az elektronikus nyilvántartási 

rendszer bevezetése (RENY) irányába, ami elengedhetetlen feltétele a szakképzési rendszer 

megújításának, a kompetencia alapú képzés bevezetésének. A Magyar Rezidens Szövetség 

tagnyilvántartását megújítottuk, honlapunkon online jelentkezési felületet tettünk elréhetővé 

rezidenseink számára. (Összefoglaló honlapunkon: https://rezidens.hu/hirek/kiemelt-

hir1/magyar-rezidens-szovetseg-rezidensi-konferencia-es-vezetokepzo-hetvege/). A 

tagnyilvántartás és jelentkezés 2022 szeptemberétől a RENY felületén is működik, hatékonyan 

elősegítve a naprakész tagnyilvántartást és a rezidensekkel való aktív kapcsolattartást. 

- 2022.04.21. “Hova Tovább?!”, Pécs - Részvétel, orvostanhallgatók tájékoztatása, tagtoborzás 

- 2022.04.30. Részvétel a Semmelweis Karriernapon (tájékoztatás, tagtoborzás, tájékoztató 

elődások a rezidensképzésről, rezidens kisokos) 

- 2022 május 6. és 8. között megrendezésre került az Magyar Rezidens Szövetség tavaszi 

találkozója (MRSZ - Országos Rezidens Konferencia és Vezetőképző). A rendezvény 

keretében a Magyar Rezidens Szövetség Országos Közgyűlése is lezajlott. Mely során számos 

szakmai programot biztosítottunk vendégeink, a konferencián résztvevő vezető rezidensek 

számára. A fiatal orvosok lelki egészségének megőrzéséről és a rezidensek doktori képzését 

érintő lehetőségekről Dr. Gács Boróka adott elő a résztvevők számára. Az interaktív előadás 

és beszélgetés eredményeként a Magyar Rezidens Szövetség Országos Vezetősége 

https://rezidens.hu/hirek/kiemelt-hir1/magyar-rezidens-szovetseg-rezidensi-konferencia-es-vezetokepzo-hetvege/
https://rezidens.hu/hirek/kiemelt-hir1/magyar-rezidens-szovetseg-rezidensi-konferencia-es-vezetokepzo-hetvege/


mentálhigiénés program indítása mellett kötelezte el magát, hisz fontosnak tartjuk, hogy a 

fokozott terhelés mellett segítsük egymást lelki egyensúlyunk kialakításában és fenntartásában. 

A fentieken túl szó esett a rezidensek doktori képzését érintő lehetőségekről, a RENY rendszer 

eddigi tapasztalatairól és azzal kapcsolatos jövőbeni törekvésekről, valamint a szövetség által 

indított projektek, úgy mint az Országos Online Sebészeti Szakvizsga felkészítő tétel 

megbeszélések, valamint az MRSZ MedMove közösségi futás tapasztalatairól. A szombati 

napon egyúttal a Magyar Rezidens Szövetség Országos Közgyűlése is lezajlott, mely során a 

tisztségviselők beszámoltak az előző országos közgyűlést óta eltelt félév éves időszak 

feladatairól, az elért eredményekről.  

2. Szakképzés fejlesztése, kompetencia alapú képzés, vezető rezidens rendszer 

bevezetése: 

Az ÁEEK-el később OKFŐ-vel folytatott közös munka, valamint számos szakmai csoporttal 

történt egyeztetést követően készült el az a jogszabály módosítási csomag amely, hozzájárulhat 

a minőségi képzés fejlesztéséhez, valamint az egészségügyi ellátórendszer megfelelő 

szakorvos utánpótlásának biztosításához. Ennek fő alappillérei a következők: 

- Kompetencia alapú képzés, mely lehetővé teszi, hogy jobban lehessen mérni a 

rezidens teljesítményét, pontosabban várható el, hogy mikor, mit képes a rezidens ellátni. Az 

egyes képzési elemek teljesítése által nagyobb ismeretanyag kerül a rezidens birtokába, mely 

ismeretanyag megkülönbözteti pl. az első és másodéves rezidenseket. (pl. bizonyos számú 

műtéti beavatkozás elvégzését követően a rezidens felhatalmazást kap az adott beavatkozás, 

önálló/meghatározott felügyelet melletti elvégzésére) 

- Elektronikus nyilvántartási rendszer, mely lehetőséget teremt a képzés, a képzőhelyek 

akkreditációjának hatékony nyomon követésére, megfelelő feed-back rendszer működtetésére 

és legfőképp a papír alapú szakképzési adminisztráció mielőbbi felszámolására. A képzés 

elektronikus nyomon követése elengedhetetlen része egy komplex, kompetencia alapú képzés 

működtetésének. A rezidens nyilvántartási rendszer fejlesztése mellett legalább annyira fontos 

a teljes egészségügyi informatikai struktúra reformálása, mellyel párhuzamosan egy reális 

finanszírozás is könnyebben kialakíthatóvá tehető. Ennek kapcsán szervezetünk aktív szerepet 

vállalt és vállal a RENY rendszer létrehozásában és fenntartásában.  

- A vezető rezidens rendszer, mely rezidensek önszerveződését, képzésükben való aktív 

részvételét, a szakképzésért felelős egyetemi szervekkel és szakmai grémiumokkal való 

kommunikációjának javítását hivatott előre mozdítani. A munka során olyan szakmai 

munkacsoportok lettek felállítva, melyek a szakterületi kompetenciák és képzési elemek 

meghatározását hivatottak elvégezni. Ezen bizottságokba a magyar rezidens szövetségnek is 

lehetősége nyílott rezidenseket delegálni, és munkájukat koordinálni. 

3. Nemzetközi aktivitás a szervezetfejlesztés jegyében: 

2019 május 10-11. között került megrendezésre az European Junior Doctors tavaszi 

közgyűlése, Edinburgh városában, Skóciában. Melyen szervezetünket egy fő képviselte. 



2019 október 11-12. között került megrendezésre az European Junior Doctors őszi közgyűlése, 

Berlin városában, Németországban. Melyen szervezetünket egy fő képviselte. 

Ezt követően a COVID járvány miatt online formában kerültek megrendezésre a közgyűlések 

melyeken továbbra is képviseltette magát az MRSZ. 

2022. május 26-29. között végül sikerült személyes formában is újra megrendezni European 

Junior Doctors tavaszi konferenciáját Finnországban, Helsinkiben. A rendezvényen 

szervezetünk 4 fővel képviselte a magyar rezidenseket és fiatal orvosokat. A konferencián 

összesen 21 különböző európai országból érkezett rezidens orvosokat képviselő egyesület és 

szervezet vett részt, emellett pedig meghívást kaptak még többek között a International 

Association for Medical Education (AMEE), Standing Committee of European Doctors 

(CPME) és a European Medical Students’ Association (EMSA) szervezetek képviselői is. A 

konferencia első napján a Posztgraduális-rezidens képzésért felelős munkacsoport és az 

Egészségügyi munkaerő tervezés munkacsoport beszámolóit hallgathattuk végig. Az 

eredmények alapján a legfőbb megoldandó problémának az egészségügyi munkaerő nagyobb 

városokban való centralizációja és a szakdolgozói munkaerőhiány tűnt. Végezetül a napot a 

közgyűléssel zártuk, melyen ismertetésre került a szervezet elnökének és alelnökének 

beszámolója is. A második nap kerültek bemutatásra az országok félévi beszámolói. A Magyar 

Rezidens Szövetség beszámolójában kitértünk többet között az orvosi bérrendezésre, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának benyújtott pályázatunkra és annak támogatására, a 

szakképzés reformra, a vezető rezidens rendszerrel szerzett tapasztalatokra, az online RENY 

(Rezidens és Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás) rendszer előnyeire és fejleszthetési 

lehetőségeire. Ismertettük az elmúlt fél év projektjeit, a MedMove futóközösség létrehozását 

és a tavaszi közgyűlésünk eredményeit, melyet idén Pécsett rendeztünk meg.  

Úgy vélem, hogy az EJD szervezeti tagság rendkívül hasznos és szükséges a magyar rezidensek 

Európa szintű képviselete céljából, a hatékony szervezetfejlesztési stratégiák kidolgozása 

érdekében. A szervezet mindenben támogatást nyújt a tagországok Szövetségeinek. A 

konferencián és az informális beszélgetések alatt is számos alkalommal éreztük azt, hogy egy 

csónakban evezünk, a fiatal orvosoknak hasonló problémákkal, nehézségekkel, aktualitásokkal 

kell megküzdeniük szerte Európában. Ezekre való megoldásként érdemes figyelembe venni és 

megismerni más országok gyakorlatát, hogy az innovatív ötleteket és fejlesztési lehetőséget a 

saját működésünkbe is implementáljuk. Célunk továbbra is fenntartani az aktív és jó 

kapcsolatot a szervezettel és a következő alkalommal pályázni a 2024-es konferencia 

megrendezésére is. 

4. Kiváló rezidens pályázat 

2019 óta minden évben együttműködtünk az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Magyar Kórházszövetség, a Magyar Egészségügyi 

Menedzsment Társaság közreműködésével támogatásával az egészségügy egészét átfogó és 

értékelő Medicina TOP évkönyvhöz kapcsolódóan kiírt Kiváló rezidens pályázat hirdetésében 

és bírálatában, melyhez Szövetségünk támogatást nyújt. 



 

5. Országos Online Sebészeti szakvizsga felkészítő tételmegbeszélések 

A Magyar Rezidens Szövetség elsőként a sebészeti szakképzés esetén, a szakvizsgára való 

felkészülést segítő tételek megbeszélésére szervez online meetingeket. A sikerre tekintettel azt 

gondolom érdemes bővíteni a kezdeményezést és a vezető rezidensek bevonásával további 

szakképzések esetén is elindítani. A sebészeti pilot program keretében a sebészeti tételeket 

témakörök szerint rendeztük, a témaköröket a különböző régiók, képzőhelyek között 

felosztottuk és kb. 100 perces időkeretben szervezünk online meetingeket, melyek során az 

adott témakör tételeit átbeszéljük. Egy szakorvosjelölt felkészül és előadja az adott téma 

kidolgozott tételeit, melyet a téma grémiumvezető által kijelölt expertje lektorál, 

szakvizsgaspecifikus megjegyzésekkel egészít ki. A megbeszélések nyitottak minden sebész 

rezidens számára. 

 

6. MRSZ MedMove: 

Munkám során kiemelten fontos feladatnak tekintettem, hogy a Magyar Rezidens Szövetség 

minél aktívabb szerepet vállaljon a jövő szakembereinek sport- és egészség affinitásának 

fejlesztésében és egyben közösségfejlesztésben. Az MRSZ MedMove közösség elindításával 

a célom olyan sport- és szabadidős rendezvények szervezése és külsős események támogatása 

volt, melyek hozzájárulhatnak az egészségtudatosabb életmód kialakításához. A projekt során 

egy olyan futóközösség létrehozása a cél, amelynek tagja közé nem csupán orvosokat, 

ápolókat, egészségügyi dolgozókat, de mindenki mást is várunk. Az első futóalkalom 2021 

decemberében került megrendezésre, azóta heti rendszerességgel vannak edzések a résztvevők 

számára, melynek online közössége több mint 290 főt számlál. 2022 szeptemberétől 

edzéseinkhez Pécsett és Szegeden is tudnak csatlakozni a mozogni vágyó közösségi tagok. 

7. Rezidensek COVID történetei: 

A projekt célja, hogy összegezze a Covid19 járvány alatt dolgozó rezidensek tapasztalatait és 

élményeit a járvány kapcsán, amelyet szeretnénk könyvként megjeleníteni, a kiadásból 

származó bevételeket a járvány során károsultak számára létrehozott alapítványok 

megsegítésére kívánjuk fordítani. 

A fenti kiadvány erősíti jelenlétünket a rezidensek között, és a társadalmi szerepvállalásunk 

eleme is, így támogatja a szervezetfejlesztést minden Régióban. 

8. Felmérések, létrehozott kiadványok: 

2018-ban az ÁEEK-el közösen létrehoztunk egy tájékoztató kiadványt a rezidensek számára, 

melynek célja, hogy a képzéshez szükséges információk egy kiadványban összegezve legyenek 



A 2020 októberében közzétett egészségügyi szolgálati  jogviszonyról szóló törvény kapcsán 

számos megkeresés érkezett szövetségünkhöz a rezidensek részéről. Annak érdekében, hogy 

minden felmerülő kérdésre választ tudjunk adni három kiadványt tettünk közzé honlapunkon 

az alábbi címekkel: 

- Összefoglaló az „egészségügyi szolgálati jogviszonyról” szóló új törvényről 

- Kérdések és válaszok az új szolgálati törvény kapcsán – általában 

- Kérdések és válaszok az új szolgálati törvény kapcsán – rezidenseket és korábbi 

rezidens-ösztöndíjasokat érintő speciális kérdések 

A Minisztérium munkájának támogatása, a rezidens orvosok véleményének összesítése 

érdekében széleskörű felmérést végeztünk, melyet a rezidens orvosok mintegy 40%-a töltött 

ki. A véleményeket eljuttattuk az EMMI EÜÁT részére, továbbá részletes módosítási 

javaslatokat dolgoztunk ki aZ Eszjtv. Vhr.-tervezethez, ill. magához a törvényhez is, melyek 

az ágazatirányítás által - támogatásuk esetén - a fenti jogszabályokba implementálásra kerültek.  

2022 április 30-án készítettük el a “Rezidens kisokos” névre hallgató kiadványunkat amellyel 

a képzésbe belépő kollégák életét szeretnénk megkönnyíteni pár hasznos tippel, tanáccsal. 

9. Mentálhigiéne: 

Fontosnak tartom, hogy a fokozott terhelés mellett segítsük egymást lelki egyensúlyunk 

kialakításában és fenntartásában. Számos egyeztetés történt az utóbbi időszakban annak 

érdekében, hogy tagjaink számára minden szakképzési régióban csoportos mentálhigiénés 

foglalkozásokat tudjunk elindítani és minél szélesebb körben elérhetővé tenni. 

10. Prevenció: 

Úgy gondolom fontos, hogy a Magyar Rezidens Szövetség példát mutatva és rámutatva a téma 

fontosságára, minél több népegészségügyi prevenciós programban részt vegyen, és keresse az 

együttműködési lehetőségeket, ennek érdekében el is kezdődtek az egyeztetések a Bethesda 

BETTI Pro programjában való kapcsolódási pontok felkutatására. 

Kérem a tisztelt Országos Közgyűlést Beszámolóm elfogadására! 

 

 

Budapest, 2022.10.06.  

        ……………………………….. 

Dr. Báthori Gergő sk. 
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Magyar Rezidens Szövetség 


