
MSZNUT AKKREDITÁCIÓ GYAKORLATI KÉPZŐHELYRE 
 
Az akkreditáció célja  
A minőségi oktatási tevékenység végzésének engedélyezése  
(1) a szülész-nőgyógyász szakorvosképzés,  
(2) a szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai licencképzés   
(3) a szülészet-nőgyógyászati szonográfusképzés keretein belül.  
 
Akkreditáció az ellátóhely profiljától függően szülészetre és nőgyógyászatra külön is kérhető. 
Ilyen esetben az adott képzés grémiumelnöke a curriculumokban meghatározott gyakorlati időt 
megbontva engedélyezi a gyakorlati képzést.  
Jelenleg 20 akkreditált ultrahang laboratórium működik (www.msznut.hu):  
Állami: 5 egyetemi, 2 budapesti kórház, 9 megyei kórház 
Magán: 2 klinika (Maternity, Da Vinci), 2 járóbeteg praxis (RMC – szülészet, Kyncs - szülészet) 
 
Személyi feltételek:  

• legalább 5 éves gyakorlat a szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatokban 
• szülészet-nőgyógyászati szakvizsga 
• licenc tanúsítvány megléte 
• tudományos minősítéssel rendelkező munkatárs vagy 
• igazolható tudományos/oktatási tevékenység az ultrahang-diagnosztika területén 
• oklevéllel vagy diplomával rendelkező szonográfus (a szonográfus képzéshez) 
• klinikai és kollaborációs vizsgálatokban való részvétel előnyt jelent 

 
Technikai feltételek: 

• real-time, gray-scale 2 dimenziós (3D, 4D lehetőség előnyös) üzemmód 
• hasi és hüvelyi vizsgálófej 
• áramlásmérési lehetőség, color Doppler 
• képmerevítés, zoom lehetőség 
• elektronikus mérési lehetőségek, elemző programok 
• nyomtatási, képtárolási lehetőség 
• rendszeres szerviz biztosítása 
• helyi oktatási anyag/archivált esetgyűjtemény 

 
Beteganyaghoz kötött feltételek:  
Szülészet: legalább heti 100 vizsgálat (nem beleértve a koraterhességi vizsgálatokat),  
klinikai genetikai háttér jelenléte, invazív beavatkozások rendszeres végzése előnyt jelent 
Nőgyógyászat: legalább heti 100 vizsgálat (beleértve a koraterhességi vizsgálatokat), 
nőgyógyászati onkológiai és infertilitás profil, invazív bavatkozások (pl. HSSG, ultrahang vezérelt 
punctio) végzése előnyt jelent. 
 
 



Fogadható hallgatói létszám: 
A gyakorlati idejüket töltő hallgatói létszámot az adott képzési curriculum 
követelményrendszere, az ultrahang laboratórium készülékeinek száma és azok forgalma 
határozza meg. 
 
Az akkreditált labor kötelezettségei 
A fogadható hallgatói létszámkereteken belül biztosítja a képzésre jelentkező szakorvosjelöltek, 
szonográfus jelöltek, licencképzésben résztvevők fogadását és képzését az adott curriculum által 
előírt időtartamra és vizsgálati számra. Egyéni gyakorlati oktatás keretében hozzáférést biztosít 
a vizsgálatokhoz és az esetek megbeszéléséhez, konzultációs lehetőséget biztosít. Az ultrahang 
laboratórium vezetője ellenőrzi a fentiek teljesülését követi a jelöltek szakmai fejlődését és a 
gyakorlat végén ezt leckekönyvben igazolja (képzési terv).  
 
Az akkrediált labor jogai 
A MSZNUT akkreditáció feltüntethető az ultrahang laboratórium által kiadott dokumentumokon, 
annak weboldalán. Amennyiben országosan akkreditált (OFTEX) továbbképzéseket vagy egyéb 
rendezvényeket szervez, előzetes programegyeztetést követően feltüntetheti az MSZNUT 
támogatását, valamint kérheti az MSZNUT tevőleges hozzájárulását (előadók felkérése, a 
tanfolyam hirdetése az MSZNUT platformjain, stb.).  
 
Akkreditációs bizottság (AB): 
Az AB-t az MSZNUT Elnöksége kéri fel, a Tanácsadó Testület jóváhagyását követően. Az AB 
összetételét a Közgyűlés döntése véglegesíti, mely négy évente megújításra kerül (az MSZNUT 
tisztújítással egyidőben).  
 
Akkreditáció folyamata 
Az AB a beadott kérelmek áttanulmányozása és személyes tájékozódás után javaslatot tesz az 
Elnökségnek és a Tanácsadó Testületnek az akkreditációra vonatkozóan, akik szavazással 
döntenek arról. Elfogadás esetén az Elnökség a jelentkezőt felveszi a képzőhelyek listájába és a 
honlapon közzéteszi. A listára kerülést a Közgyűlés döntése véglegesíti, mely kétévente 
megújításra kerül. Az MSZNUT akkreditáció megújítása szintén kétévente történik, a benyújtott 
dokumentumok és a hallgatói visszajelzések alapján.  
 
Akkreditációs Bizottság 
 Elnök 

• Prof. Tóth Zoltán (DE, a licencképzés grémiumának elnöke) 
Tagok 

• Dr. Szabó István (SE, a licencképzés grémiumának elnöke) 
• Dr. Nagy Sándor (PAEOK, a szonográfusképzés grémiumának elnöke) 
• Dr. Jakab Attila (DE, a szülész-nőgyógyász szakorvosképzés grémiumának tagja) 
• Dr. Keresztúri Attila (SZTE, a szülész-nőgyógyász szakorvosképzés grémiumának tagja) 
• Labossa Gusztáv (PTE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) 
• Dr. Belics Zorán (Maternity) 


