
A Magyar Epilepszia Liga pályázata tanúsítvány megszerzésére az epilepszia 

orvosi szakellátásához szükséges elektrofiziológiai módszerekben való 

jártasságának igazolására 

A Magyar Epilepszia Liga (továbbiakban MEL) - a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság 

egyetértésével - pályázatot ír ki tanúsítvány megszerzésére az epilepszia orvosi szakellátásához 

szükséges elektrofiziológiai módszerekben való jártasságának igazolására.1 

A pályázat egyénileg történik. A 2012. évi pályázat beadási határideje 2012. szeptember 30. 

 

A pályázathoz be kell nyújtani: 
1./ A kitöltött és aláírt pályázati adatlapot (ld. alább),  
2./ Az pályázat melléklet 2. pontjában felsorolt feltételek meglétének írásos részletezését. 
3./ A melléklet 1., 2., 3. és 4. pontjában szereplő feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat. (Az 
adatlap és a kitöltését segítő pályázati melléklet letölthető az www.epilepszia.hu honlapról) 

A pályázatokat A Magyar Epilepszia Liga titkárának (Dr. Szupera Zoltán) postán kell elküldeni 

legkésőbb szept. 30-ig.  Az elbírálás 2012. december 31-ig történik meg. A bírálóbizottság tagjait a 

MEL jelöli ki. Legalább egy személy egyidejűleg tagja a MEL vezetőségének, illetve a Magyar Klinikai 

Neurofiziológiai Társaság vezetőségének, vagy a klinikai neurofiziológiai szakképzést végző valamelyik 

egyetemi képzőhely grémiumának. Az elektroencephalográfiai minősítéssel nem rendelkező pályázót 

a bíráló bizottság vizsgára / személyes beszélgetésre hívhatja be, a benyújtott dokumentumok 

alapján.  A tanúsítványt a MEL állítja ki.   

Az epilepszia EEG vizsgálataiban való jártasságot igazoló társasági tanúsítvány a keltétől számított öt 

évig érvényes. Meghosszabbításának feltétele a MEL által a későbbiekben meghatározott 

akkreditációs feltételek teljesítése. 

(A tanúsítvány megszerzése és érvényben tartása NEM egyenértékű a klinikai neurofiziológiai 

szakképesítéssel. Kizárólag az epilepszia ellátásban dolgozó szakemberek elektrofiziológiai 

tevékenységének dokumentált elismerését és munkájuk minőségbiztosítását szolgálja.) 

A Magyar Epilepszia Liga Vezetősége nevében 

az Akkreditációs Bizottság vezetője 

                                                           

1
 A tanúsítvány a pályázó az epilepsziás betegek ellátásához szükséges klinikai elektrofiziológiai vizsgálatokban 

történő jártasság igazolására szolgál. Kiállításával a Magyar Epilepszia Liga garantálja a pályázó önálló leletezési 

képességét és alkalmasságát. A tanúsítvány nem helyettesíti a klinikai neurofiziológiai szakképesítést, de a 

képzési folyamatban az adott vizsgálatokra vonatkozó gyakorlatként az egyetemi grémiumok elismerik.  

http://www.epilepszia.hu/
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A pályázat melléklete 

Az epilepszia orvosi szakellátásához szükséges elektrofiziológiai módszerekben való jártasságot 

igazoló tanúsítvány megszerzéséhez az alábbiak szükségesek: 

I. Szakvizsga valamelyike a következő szakterületekből: 

neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat,  

gyermekneurológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria 

II. A./ Elektroencephalográfiai minősítéssel rendelkező pályázó esetén  

          1. 24 hó klinikai elektroencephalográfiai laboratóriumban (munkaköri leírással vagy                 

vezetői igazolással alátámasztott) aktív munkásság. 

          2. A pályázat idején munkaköréhez tartozóan epilepsziás betegek EEG 

vizsgálatainak önálló értékelése (munkahelyi igazolással) 

B./ Elektroencephalográfiai minősítéssel nem rendelkező pályázó esetén 

          1. 24 hó klinikai elektroencephalográfiai laboratóriumban (munkaköri leírással vagy 

vezetői igazolással alátámasztott) aktív munkásság.  

          2. akkreditált képzési helyen 10 amplitúdó mapping, 10 frekvencia analízis önálló 

végzését/leletezését kell igazolással dokumentálni.) 

          3. 4 hét video-EEG képzés  

             (Melynek során 5 video EEG, 5 long-term EEG monitorizálás, 15 alvásos 

polygráfiás EEG vizsgálat önálló végzését/leletezését kell dokumentálni. A képzés helyi 

felelősének igazolnia kell, hogy a fentiekkel együtt a jelölt legkevesebb 80 leletezésben 

vett részt.) 

          4. A pályázat idején munkaköréhez tartozóan epilepsziás betegek EEG 

vizsgálatainak önálló értékelése (munkahelyi igazolással). 

 

III. MEL + MKNFT  tagság (tagdíj hátralék nélkül) 

IV. MEL EJO vagy ESP tanúsítványa 

V. Részvétel a pályázat beadását megelőző öt évben legalább öt vonatkozó hazai vagy külföldi 

bázisrendezvényen (pl. a MEL vagy a KNFT Nemzeti Kongresszusai, a MEL éves Győri Továbbképző 

Munkakonferenciája) 



A Magyar Epilepszia Liga pályázata tanúsítvány megszerzésére az epilepszia orvosi szakellátásához szükséges elektrofiziológiai 

módszerekben való jártasságának igazolására 

Adatlap 

Név:…………………………………………………….  Születési idő:………………………………………………….. 

Szakvizsga (megszerzésének éve) ……………………………………………………. (  ) 

     ……………………………………………………. (  ) 

     ……………………………………………………. (  ) 

Elektroencephalográfiai minősítés  van   megszerzésének éve:………….. nincs 

A MEL minősítése  ESP van – nincs  EJO  van – nincs  

A pályázat mellékletében szereplő  feltételek teljesülését szolgáló igazolások  

összes oldalszáma: …………….. 

 

Kérem számomra az epilepszia orvosi szakellátásához szükséges elektrofiziológiai módszerekben való 

jártasság igazolására szolgáló tanúsítvány kiállítását.  Köszönettel: 

       ………………………………………………………………. 

Kelt:…………………………………………… 


