
Tárgy: Tájékoztató Kötelező Belgyógyászati Szintentartó Tanfolyamról 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 2013. október 24-26. 

között a Pécsi Tudományegyetem által akkreditált Kötelező Belgyógyászati Szintentartó 

Tanfolyamra kerül sor. A tanfolyam belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia és nephrológia 

szakterületeken kötelező 50-pontos szintentartó tanolyamként került akkreditálásra, fertőző 

betegségek, higiénia, gasztroenterológia, haematológia, háziorvostan, infektológia, kardiológia és 

tüdőgyógyászat szakterületeken „Újdonságok a belgyógyászatban” címmel szakma szerinti 

pontszámként 50-ponttal számolható el.  

A tanfolyam végleges programja a Kórház külső honlapján (www.kmmk.hu) később kerül 

kihirdetésre. A tanfolyam előzetes programja az alábbi honlapon található meg: 

http://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=51078&tableid=0.  

A tanfolyam csak előzetes jelentkezéssel, regisztrációval látogatható. Tisztelettel felhívjuk figyelmét, 

hogy a kreditpontok megszerzésére, és a tanfolyam elvégzésének igazolására a jelenléti íven igazolt 

teljes idejű részvétel, térítésmentesség igénybevétele nélkül a tanfolyam térítési díjának befizetése, 

valamint a tanfolyamot záró tesztvizsga sikeres elvégzése esetén van mód. A tanfolyamon a 

résztvevők maximális száma 200 főben limitált, a jelentkezés elfogadása a jelentkezések 

sorrendjében történik. 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 3.§ (8) bekezdés értelmében a 

tanfolyam kötelező szintentartó tanfolyamként térítésmentesen látogatható, amennyiben a 

résztvevő belgyógyász, diabetológus, endokrinológus vagy nephrológus szakorvos nyilatkozik arról, 

hogy a zajló továbbképzési ciklusban ezen a tanfolyamon kívánja igénybe venni az ötévenként 

egyszer igénybe vehető térítésmentességet. Ez esetben az Oftex-en történő jelentkezéskor a 

„kapcsolati adatok” között a „térítésmentesség igénylése kötelező szintentartó tanfolyam esetén” 

opció megjelölendő.  

A részvételi díj előzetes átutalással, vagy a helyszínen kézpénzben fizethető meg. A részvételi díj 

befizetéséről a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány (alapitvany@kmmk.hu) a jelentkezéskor 

megjelölt költségviselő részére ÁFA-mentes számlát állít ki. Kérjük, átutalás esetén a megjegyzés 

rovatban tüntesse fel orvosi nyilvántartási számát (pecsétszámát)! 

A rendezvényen résztvevők számára a helyszínen hideg büfé ebédet, a szünetekben üdítőt és kávét 

biztosítunk. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kórház területén – és Kaposvár Megye Jogú Város 

Önkormányzata vonatkozó rendelete alapján – annak 50 méteres környezetében tilos a dohányzás! 

A tanfolyam szervezői a résztvevők számára szállást nem biztosítanak. Kedvezményes szállásfoglalás 

egyénileg intézhető a Hotel Kapos-ban (http://www.kaposhotel.hu/).  



A rendezvényre érkezők – limitált számban, érkezés szerint – a Kórház déli parkolóit ingyenesen 

vehetik igénybe. A Kórház parkolói kapacitásán túl a Kórház körüli utcákban térítésköteles parkolásra 

van lehetőség (telefonon és SMS-ben is fizethető). 

A tanfolyam helye:  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház  

Dr. Rumi György előadóterem  

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Északi Tömb, 4. emelet 

A tanfolyam ideje: 2013. október 24-26. 

Részvételi díj:  25.000,- Ft 

Befizetési adatok:  Számlatulajdonos: Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. 

Adószám: 18760840-1-14 

Bankszámlaszám: 10200799-39712000-00000000 

 Kérjük az átutaláson tüntesse fel orvosi nyilvántartási számát 

(pecsétszámát)! 

A tanfolyam fővédnöke: Dr. Moizs Mariann, SM KMOK főigazgató 

Tanfolyamfelelős:  Prof. Dr. Hunyady Béla, SM KMOK, PTE 

Előzetes program: 

http://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php

?msgid=51078&tableid=0  

Ügyintéző: Győriné Korom Viktória 

SM KMOK Belgyógyászat 

Gyorine.Korom.Viktoria@kmmk.hu 

Tel: +36 82 501344 

Fax: +36 82 510076 

Jelentkezés:  Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 

 

Tisztelettel várjuk rendezvényünkön! 

 

 

Dr. Moizs Mariann     Prof. Dr. Hunyady Béla 

rendezvény fővédnöke     tanfolyamfelelős 

főigazgató      főorvos 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

egyetemi tanár 

Pécsi Tudományegyetem 


