
Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! 

A Magyar Hypertonia Társaság Oktatási és Továbbképzési Bizottsága által 

kidolgozott megújuló MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia 

programmal szeretnénk Önnek élvezetesebbé és praktikusabbá tenni az orvosi 

pontszerző továbbképzést. 

 

A Magyar Hypertonia Társaság (MHT) 2005-ben indította el első távképzési kurzusát, 

majd 2007-ben bevezette tagjai számára az új tagsági chip kártyához kapcsolódó, 

kizárólag elektronikus kártyával elérhető zártkörű MHT Távképzési Programot. A 

MHT Távképzési Program kurzusai 2008-tól tagsági kártya használata nélkül, 

felhasználó névvel és jelszóval bejelentkezve is elérhetőek voltak. A most megújuló 

MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia is hasonló módon, az MHT 

honlapon keresztül, felhasználó névvel és jelszóval bejelentkezve érhető el, nem 

csak MHT tagok számára.  

A MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia program során minden félévben 1 

kurzust lehet és kell elvégezni. A kurzusokat minden félévben január 1. és június 30. 

között, ill. július 1. és december 31. között kell elkezdeni és befejezni. Azaz ez alatt az 

időszak alatt tesztvizsgával be is kell fejezni a kurzust. Ezt követően a rendszer 

automatikusan lezárja a megkezdett kurzust, és ha ez alatt az időszak alatt nem sikerül 

sikeres vizsgát tenni, ebben az esetben nem jár pont a kurzusért, azt sikertelennek kell 

tekinteni. Ennek semmilyen hátrányos következménye nincs.  

Valamennyi kurzust akkreditáltatjuk az OFTEX portálon, a sikeres kurzusról az MHT 

igazolást állít ki.  

 

A hipertonológus licensz megszerzéséhez hipertónia tevékenységi körben a képzési 

idő 24 hónapja alatt legalább 150 képzési pontot kell megszerezni. A MHT-Richter 

Szakmai Továbbképző Akadémia programban 1 kurzus a sikeres vizsga esetén 10 

képzési pontot ér a hipertonológus licensz megszerzéséhez. Az MHT-Richter 

Szakmai Továbbképző Akadémia programban való részvétellel a megszerzett 

pontok függvényében minimum 30, maximum 40 pontot lehet szerezni a licensz 

képzési idő alatt.  

Az MHT minden kurzust távoktatási rendezvényként szabadon választható egyetemi 

tanfolyamnak is akkreditáltat a Semmelweis Egyetemen. Az egyes kurzusok kreditpont 

értéke így akkreditációfüggő és előre nem állapítható meg, de távoktatási 

rendezvényekért legfeljebb 20 pont adható. Szakképesítések, amelyekhez szakma 

szerinti pontszámként elszámolható egy kurzus: belgyógyász, gyermekgyógyász, 

kardiológus, nefrológus, geriáter, endokrinológia és anyagcsere-betegségek, 

sürgősségi orvostan, háziorvostan, neurológia.  



Sikeres akkreditációt követően a kurzus címe után mindig feltüntetésre kerülnek az 

akkreditáció adatai (kódszám és pontérték). 

A MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia programban szereplő kurzus 

elvégzéséhez először az MHT honlapjára szükséges belépni, melyhez: 

a, a honlapra regisztrált tagok – nem feltétel az MHT tagság – felhasználó nevüket és 

jelszavukat beírják a BEJELENTKEZÉS alatt található rubrikákba, értelemszerűen.  

b, a honlapra nem regisztrált tagok – nem feltétel az MHT tagság – előbb a 

Regisztráció gombra kattintva regisztrálnak a honlapra (ennek során bejelölhetik, hogy 

az MHT tagjai is kívánnak lenni, de nem kötelező), majd a kapott felhasználó nevüket 

és jelszavukat beírják a BEJELENTKEZÉS alatt található rubrikákba, értelemszerűen. 

Miután a kurzusra jelentkező belépett a honlapra, a nyitó oldal információs sávjában 

megkeresi az Oktatás címkét és rákattint. A továbbiakban 3 lehetőség közül 

választhat: 

a, Licensz képzés információk 

b, MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia információk 

c, MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia kurzusok 

 

Az a, esetben Licensz képzés információk címkére kattintva 2 aktív címkét talál: 

Hipertonológia licensz (EMMI rendelet) és Hipertonológusképzés. Ezekre 

kattintva az EMMI rendelet vonatkozó részét, ill. az Ügyintézők és grémium vezetők 

aktuális listáját találja meg szöveges formában.  

 

A b, esetben a MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia információk 

címkére kattintva található a programmal kapcsolatos információ, külön az 

Orvosoknak és külön a Szakdolgozóknak, és egy általános jellegű, Távképzési 

ügyfélszolgálat címen.  

 

A c, esetben az MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia kurzusok címkére 

kattintva találhatók a kurzusok címei: pl. 2019. I. félév. Erre kattintva a felnyíló 

ablakban két lehetőséget fog látni: Az egyik az Elkezdett kurzusok, a másik a 

Jelentkezés az elérhető kurzusokra. Ha elérhető kurzusoknál kiválasztja az éppen 

aktuálisan elérhetőt, akkor annak a neve a felső rubrikában meg fog jelenni. Ha az 

Elkezdett kurzusok rubrikában rákattint a kurzus nevére, akkor a Tananyagok és 

vizsgák oldalra fog jutni. Az oldal közepén, a sárga színű tájékoztató szövegdobozt 

követően a Kurzus tananyagai cím alatt fogja megtalálni az előadásokat a szerzők 



neve szerint ABC sorrendben. Az előadás címére kattintva az előadás megnyílik, 

lapozgatható, de nem letölthető formában.  

 

Fontos, hogy az egyes kurzusokhoz tartozó előadások akkor is elérhetőek maradnak, 

ha már nem érvényes az adott kurzus, (pl. 2019. II. félévben is olvashatóak lesznek a 

2019. I. félévi előadások, stb.), de ezekhez az előadásokhoz rendelt teszt vizsgát már 

nem lehet ekkor tenni, mert a rendszer lezárja őket.  

 

Egy félévben az aktív kurzushoz tartozó előadásokat többször is meg lehet nyitni, ez 

nem korlátozott.  

 

A vizsga megkezdéséhez kattintson annak címére! A visszaélések elkerülése 

érdekében a kérdéssorok az adott vizsgához tartozó kérdésekből automatikusan és 

véletlenszerűen kerülnek összeválogatásra, így az egyes felhasználók különböző 

kérdéssort kapnak. Egy kérdéssor 10 kérdésből áll. Minden vizsgát kizárólag KÉT 

alkalommal tud elkezdeni és a KITÖLTÉSRE 30 PERC áll rendelkezésére! Az 

tesztsorról más menüpontra történő elnavigálással a számláló nem megszakítható! Ha 

a számláló lejár, az adott vizsgalapot újra elkezdeni nem lehetséges! 

 

A sikeres vizsga feltétele, hogy a 10 kérdésből legalább 6-ra, tehát a kérdések 60 %-

ára helyes választ kell adni. 

Sikertelen vizsgát az adott kurzus aktív időszakán – félév – belül 1 alkalommal meg 

lehet ismételni, de a rendszer ebben az esetben ismét automatikusan és 

véletlenszerűen állít össze egy újabb kérdéssort.  

Sikeres vizsgát vagy két sikertelen vizsgát követően újabb vizsgát nem lehet 

elkezdeni, a rendszer nem fogja engedni.  

 

Egy kurzust egyszerre fel lehet használni a hipertonológia licenszhez és egy további 

szakorvosi továbbképző pontszerzéshez, mint szabadon választható egyetemi 

tanfolyam, mivel az aktuális rendelkezések szerint a hipertonológia licenszt nem kell 5 

évente megújítani és így nem tartozik hozzá szakorvosi pontszerzés sem (Oftexben 

sem szerepel). Amennyiben a jogszabály változni fog, és a hipertonológia licenszt is 

majd 5 évente meg kell újítani és ehhez pontokat kell szerezni, onnantól kezdve egy 

sikeres kurzust csak egy célra lehet majd felhasználni. 

 



A kurzus sikeres elvégzése esetén vizsgaigazolást a leckekönyvéből nyomtathat! A 

tanfolyamért járó kredit pontot az Oftex rendszerben a tanfolyam hirdetője fogja 

rögzíteni. 

 

Reméljük, a megújuló MHT-Richter Szakmai Továbbképző Akadémia 

programunk elnyeri tetszését, és hamarosan a résztvevők között üdvözölhetjük 

Önt is! 


