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  ELŐZETES FELHÍVÁS 
3-napos, kötelezően szinten tartó, 50 kreditpontra akkreditált háziorvosi tanfolyamra 

 

Tisztelt Doktor Nő! 

Tisztelt Doktor Úr!                 

 Kedves Kollégák! 

Értesítjük, hogy 2022-év során a Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézete a MÁOTE-vel közösen ismét 3-napos, 

kötelezően, szinten tartó, 50 kreditpontra akkreditált tanfolyamot hirdetett meg háziorvostan tárgyból -- OFTEX nyilvántartási 

száma: PTE ÁOK/2022.II./00117. 

Az Egészséges Nemzedékért Alapítvány - mint helyi szervező - Győr városában biztosítja a továbbképzést, melynek részvételi 

díja: 50 000,- Ft/fő.  (Azt, hogy az oktatást személyes részvétellel, vagy távoktatás formában tudjuk-e megtartani, az majd az 

aktuális járványügyi helyzettől függ.) 

 

Időpont:  2022. szeptember 8-9-10. (csütörtök, péntek, szombat) 

Helyszín:  Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ - ITC Győr - (Iparkamara épület)  

(9021Győr, Szent István út 10.)  

 

Akkreditáció biztosítása:  

 PTE ÁOK Pécsi Tudományegyetem ÁOK Alapellátási Intézete, továbbá a MÁOTE (Magyar Általános Orvosok 

Tudományos Egyesülete) 

 

Szakmai felelős: Prof. Dr. Balogh Sándor DSc egyetemi tanár, az MTA doktora                    

Helyi szervező: „Egészséges Nemzedékért” Alapítvány -- közhasznú szervezet -- 

Szakmai és helyi szervezési felelősök:        

-- Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc egyetemi magántanár, a MÁOTE elnöke, a MTA bizottsági alelnöke 

-- Korompáky Mária Valéria, az Alapítvány ügyvezető titkára            

                                                        

Ezen előzetes (létszámfelmérő) felhívásunk egyelőre tájékoztató jellegű, mivel továbbképzésünket csak megfelelő létszám 

esetén tudjuk megtartani. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a regisztráltak száma arányában tudjuk meghatározni azt a kvótát 

is, akik számára a térítésmentes részvételt biztosítani tudjuk!  

Az előzetes részvételi igények visszaérkezését követően hirdetjük meg véglegesen a háziorvosi kötelezően, szinten tartót a 

további részletek ismertetésével, melyben kérjük majd a részvételi szándék megerősítését, praxisának adatközlését 

adószámmal, valamint a tandíj befizetésével kapcsolatos útmutatást, melyről minden egyes jelentkezőt értesítünk!  

 

Az előzetes részvételi szándékbejelentést kérjük a praxismed@t-online.hu  e-mail címre: (orvosi pecséten szereplő neve, 

pecsétszáma, valamint mobilszáma és e-mail címe megjelölésével) 2022. június 30-ig!  

 

(A végleges jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.) 

 

Köszönettel várjuk megtisztelő jelentkezésüket! 

 

Győr, 2022. április 4. 

 

Tisztelettel: 

 
Korompáky Mária Valéria sk.   Prof. Dr. habil Schmidt Péter CSc. sk. 

az Alapítvány ügyvezető titkára alapítványi elnök, egyetemi magántanár, 

korompaky.maria@t-online.hu                 az orvostudomány kandidátusa  

 06 20 9 120 113                                       praxismed@t-online.hu  
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