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Iktatószám: 
 

Szakképzési megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészről a 
 

Név: Semmelweis Egyetem  

Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Képviseli: Dr. Merkely Béla rektor, Dr. Szász Károly kancellár 

Intézményi azonosító:  329804 

Adószám: 15329808-2-42 

Számlaszám: 
Magyar Államkincstár 
10032000-00282819-00000000 

Felelős szervezeti egység:  Fogorvostudományi Kar 

Kötelezettségvállaló:  Dr. Gerber Gábor, dékán 

Pénzügyi ellenjegyző: Kosztáné Kovács Marianna, kari gazdasági igazgató 

Szakmai felelős: 
Dr. Hermann Péter, 
Szakfogorvos Szakképzési Grémium elnök 

 

mint felsőoktatási intézmény, a továbbiakban Egyetem, másrészről 
 

Név: Dr.  

Állampolgárság: magyar  

Lakcím:   

Értesítési cím:   

Anyja neve:   

Születési hely, idő:  

Személyi igazolvány 
száma: 

 

Adóazonosító jel:  

TAJ szám:  

Egészségügyi 
alapnyilvántartási szám:  

Diploma száma és típusa:  fogorvos 
Diploma kiállításának 
helye, ideje:  
Honosított/elismert diploma 
honosításának 
/elismerésének kiállítója: - 
Honosított/elismert diploma 
honosításának 
/elismerésének időpontja: - 
Honosítási/elismerési 
határozat száma: - 

 

mint szakképzésben résztvevő fogorvos, továbbiakban: Képzendő között az alulírott helyen és 
időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A megállapodás tárgya 
 
1.1 Szakképesítéssel még nem rendelkező Képzendő 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet  

4. sz. mellékletében meghatározott, fogorvosi diplomához kötött első szakképesítés 
(Fogpótlástan) megszerzése, szakképzésben való részvétel. 
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1.2 A Képzendő a szakképzésben állami finanszírozott (nem egyetemi utánpótlást szolgáló 

szakfogorvosi szakképzés keretszám) formában vesz részt. 
 
2. A Képzendő jogai és kötelezettségei 
 
2.1 A Képzendő köteles az Egyetem Fogorvostudományi Kara (a továbbiakban: 
Fogorvostudományi Kar) által meghatározott szakképzési program szerint, egyéni képzési terv 
alapján, az elsődleges képzőhely által kijelölt tutor – és konzulensi segítség igénybevétele 
esetén a kijelölt konzulens - szakmai irányításának megfelelően elméleti oktatásban és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. sz. melléklet szerinti 6 hónap, vagy azzal 
ekvivalens időtartamú egyetemi Fogpótlástan osztályos gyakorlatban részt venni. 
2.2 A Képzendő tudomásul veszi, hogy a szakképzés ideje alatt - legalább heti 36 órás – 
egészségügyi (fogorvosi) munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia. 
2.3 A szakképzés ideje alatt a Képzendőnek teljesíteni kell a törzsképzési programot, a 
szakképzéshez előírt részvizsgákat, képzőhelyén a szakvizsgához előírt számú és típusú 
beavatkozást, valamint a 91639/FOFTO/2017 sz. Kari határozatban foglaltak szerint az 
Egyetem által előírt belső vizsgát. 
2.4 A Képzendő kérvény benyújtásával konzulensi segítséget vehet igénybe. A kijelölt 
konzulens javaslata alapján az Egyetem a belső vizsgától eltekinthet. 
2.5. A szakképzés ideje alatt a Képzendő további jogait és kötelezettségeit illetően az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a többszörösen módosított az egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV.15.) EüM. 
rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) és a módosított az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.14) EMMI rendeletben (a továbbiakban: 
EMMI Rendelet) meghatározottak az irányadóak. 
2.6 A Képzendő jelen szakképzési megállapodás aláírásával magára nézve kötelező érvényűnek 
ismeri el a szakképzési megállapodás 1. és 3. számú mellékletében foglaltakat. 
2.7 A Képzendő többletadminisztráció esetén a 127313/FOSZTT/2018. sz. eljárási díjakat 
tartalmazó határozatban foglaltak alapján „külön eljárási díj” megfizetésére kötelezhető. 
 
3. Az Egyetem jogai és kötelezettségei 
 
3.1 Az Egyetem a Képzendő részére az 1.1. pont alatt megjelölt szakirány megszerzése 
érdekében elméleti törzsképzési programot, a szakképzéshez előírt részvizsga lehetőséget, az 
EMMI rendelet 4. sz. melléklet szerint, 6 hónap, vagy azzal ekvivalens időtartamú egyetemi 
Fogpótlástan osztályos gyakorlatot, valamint a Képzendő által benyújtott kérvény alapján 
konzulensi segítséget biztosít. 
3.2 Az Egyetem a szakképzés megkezdésekor a meghatározott szakképzési program alapján a 
Képzendőt tájékoztatja a szakképzésben való részvétel előírásairól és kötelezettségeiről, 
valamint a Fogorvostudományi Kar és a képzést koordináló Szak-és Továbbképzési Titkárság 
feladatairól, melyek a szakképzési megállapodás 1., 2. és 3. számú mellékletét képezik.  
3.3 Az Egyetem további jogai és kötelezettségei vonatkozásában a jelen Megállapodás 2.5 
pontjában felsorolt rendeletek vonatkozó paragrafusai az irányadóak. 
 
4. A Megállapodás időtartama 
 
4.1 A jelen Megállapodás az 1.1. pontban megjelölt szakirány megszerzéséhez szükséges, az 
EMMI rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott szakképzési idő teljesítésének időtartamára 
(36 hónap) szól. 
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4.2 A Képzendő jelen megállapodást a szakképzés időtartama alatt írásban 30 napos felmondási 
idővel felmondhatja. 
4.3 Az Egyetem a határozott idő lejárta előtt felmondhatja a Megállapodást, ha a Képzendővel 
- magatartása, a szakképzési program előírásainak, utasításainak a megszegése miatt - az 
együttműködést a továbbiakban nem tudja fenntartani. Ebben az esetben a Szak-és 
Továbbképzési Titkárság 30 napos határidővel a Képzendőt a szerződés felmondásáról írásban 
tájékoztatja, mellyel szemben a Képzendő 15 napon belül kifogással élhet a 
Fogorvostudományi Kar dékánjánál. 
4.4 A felek bármelyike jogosult a Megállapodástól azonnali hatállyal elállni, mely a szakképzés 
azonnali megszűnését eredményezi, ha a másik fél magatartása vagy az együttműködés 
lehetetlenné vált. 
4.5 A szakképzés kezdete: 2019. szeptember 1. 
4.6 Jelen Megállapodás 1 db aláírt példányát a szakfogorvosjelölt a kézhezvételtől számított 15 
napon belül köteles a Szak-és Továbbképzési Titkárságra leadni. A határidő elmulasztása 
jogvesztő hatályú. 
 

5. Egyéb rendelkezések 
 
5.1 A Képzendő hozzájárul az Egyetem hallgatói számára készített, a K/4/2018. (V. 25.) számú 
kancellári utasítás 3. számú mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatainak 
a tájékoztatóban foglalt módon történő kezeléséhez, egyidejűleg nyilatkozik, hogy az 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte. Képzendő hozzájárul ahhoz, hogy a kezelt 
személyes adatai az Egyetem által a szakmai gyakorlóhelynek továbbításra kerüljenek a 
szakmai gyakorlóhely általi kezelésére, amennyiben a képzés részét képező kötelező szakmai 
gyakorlat külső partner bevonásával biztosítható. 
5.2 A felek a Megállapodás tartalma szerinti tevékenység folytatásakor kötelesek jóhiszeműen 
együttműködni, vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton megoldani. A felek az egyeztetés 
eredménytelensége esetén Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szakfogorvos 
Szakképzési Grémium elnöke elé terjesztik a vitás kérdést. 
5.3 A felek a jelen Megállapodással nem érintett kérdések tekintetében a vonatkozó 
egészségügyi jogszabályok előírásait fogadják el kötelező érvényűnek. 
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 

A jelen Megállapodás pontjait a felek közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 3 (három) példányban írják alá. 
 
Budapest, 2019. szeptember 1. 
 
 

……………………………………....... 
szakképzésben résztvevő fogorvos  

 

..….…………………………………… 
Dr. Hermann Péter 

grémium elnök 
 

 
……………………………………....... 

Kosztáné Kovács Marianna 
kari gazdasági igazgató 
pénzügyi ellenjegyző 

a kancellári egyetértési jog gyakorlója 
 

..….…………………………………… 
Dr. Gerber Gábor 

dékán 
 

 

Mellékletek: 1. sz. melléklet – Kivonat a szakfogorvosjelöltek feladatairól 
 2. sz. melléklet – Kivonat a Szak-és Továbbképzési Titkárság feladatairól 
 3. sz. melléklet – Egyéni képzési terv 
 Hozzájáruló nyilatkozat GDPR 


