
KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOGI, BIZTOSÍTÁSI ÉS GAZDASÁGI 

ISMERETEK TANTÁRGY FÉLÉV VÉGI ALÁÍRÁSÁNAK MEGSZERZÉSÉHEZ 

ERASMUS HALLGATÓ SZÁMÁRA. 
 

Kérelmező neve: 

Kérelmező születési helye és ideje: 

Kérelmező NEPTUN kódja: 

Kérelmező e-mail címe: 

Kérelmező levelezési címe: 

Kérelmező mobiltelefonszáma: 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOGI, BIZTOSÍTÁSI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TANTÁRGY FÉLÉV VÉGI 

ALÁRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK: 
Minimálisan 10 (+ címoldal) oldalnyi dolgozat az alábbi témakörök egyikéből: 
 Jogi alapfogalmak 

 Büntetőjogi alapfogalmak 

 Az orvosi-beteg jogviszony, Jogok és kötelességek. Belegyezés, visszautasítás 

 Adatvédelem az egészségügyben, orvosi titoktartás 

 A szerv-, szövetkivétel és átültetés etikai szabályozása, hazai gyakorlata, szervkereskedelem.  

 Halottakkal kapcsolatos jogi szabályozás 

 Orvosi felelősség 

 Az egészségügyi igazgatás rendszere 

 A funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezése 

 Egészségbiztosítási ismeretek 

 Egészségügyi finanszírozási ismeretek 

 Emberen végzett orvos biológiai kutatás szabályai 

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 2,5 cm-es felső, alsó és 

oldalsó margók, szimpla sorköz és betűköz, külön címoldallal. A bekezdések közötti sortáv 1 szimpla sor. 

A címoldalon fel kell tüntetni a hallgató nevét, NEPTUN kódját és a dolgozat címét. LEADÁSI HATÁRIDŐ: 

legkésőbb az érintett félév szorgalmi időszakának utolsó munkanapja. 

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK IDEJE, AMELYRE KÉRELME VONATKOZIK: 

Tanév:      I. félév 

Külföldi tanulmányok helye: 
 

A csatolt tájékoztató ismeretében kérem, hogy a fentieknek megfelelően kérelmemet elfogadni 

szíveskedjenek, ill. tudomásul veszem (a kérelmező), hogy az aláírás megszerzése a fentiekben és a 

mellékletben rögzítetteknek megfelelően lehetséges, illetve a vizsga csak a SE Igazságügyi és 

Biztosítás-orvostani Intézetében tehető. 

 

Dátum: 

…………………………………. 

Hallgatói aláírás 

Tanulmányi szempontból engedélyezhető / nem engedélyezhető 

Dátum:  

…………………….. 

Tanulmányi felelős 

A fenti kérelmet engedélyezem /nem engedélyezem 

Dátum: 

…………………….. 

Intézetvezető 

P.H. 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ ERSAMUS HALLGATÓK SZÁMÁRA: 
EGÉSZSÉGÜGYI JOGI, BIZTOSÍTÁSI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 

TANTÁRGY 
 

Az EGÉSZSÉGÜGYI JOGI, BIZTOSÍTÁSI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TANTÁRGY 

keretein belül a kérelemben rögzítetteknek megfelelően, a formai követelmények és leadási 

határidő betartásával, a dolgozat legalább elégséges minősítése esetén adható meg a félév végi 

aláírás. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a kérelemről szóló adatlap kitöltésétől eltekinteni nem lehetséges, 

illetve a kérelmet utólagosan (külföldi tanulmányok megkezdését követően) nem áll 

módunkban elfogadni. A kérelmet az Intézet Professzori titkárságán adhatja le hivatali időben, 

bármely munkanapon. A kérelem elbírálása kb. 1-2 munkanap. A kérelem Intézetvezető általi 

ellenjegyzése nélkül aláírás nem adható. A kérelemben szereplő adatait kizárólag az Önnel 

történő kapcsolattartás és az Ön azonosíthatósága miatt kérjük. A kérelem elfogadását követően 

igazolólapot állítunk ki, ezen igazolólapon történik dolgozatának minősítése és az aláírás 

megadása vagy megtagadása. Amennyiben dolgozatát elégtelennek minősítjük, úgy a félév végi 

aláírás nem adható. 

 

A kérelem mellé csatolja a SE Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, ERASMUS Iroda 

által kiállított igazolást is! 

 

Dolgozatát kizárólag Intézetünk szakorvosa minősítheti, a minősítő oktató személyét az 

Intézetvezető vagy helyettese jelöli ki dolgozata benyújtását követően. A dolgozat minősítése 

legkésőbb az első tesztvizsga alkalom előtt egy munkanappal korábban megtörténik, az 

igazolás is ezen határidővel vehető át! A dolgozat minősítéséről a Professzori Titkárságon 

érdeklődhet hivatali időben. Külön írásbeli értesítést csak abban az esetben küldünk, ha a 

dolgozat minősítése elégtelen. 
 

Elfogadott kérelem esetén a kurzusjelentkezés a Dékáni Hivatal kurzusjelentkezésre 

vonatkozó szabályai szerint történik! 

 

HA KÜLFÖLDI TANULMÁNYAIT MÉGSEM KEZDI MEG, ÚGY KORÁBBI KÉRELMÉT 

ÍRÁSBAN VISSZA KELL VONNI, MELY AKÁR MEGADOTT E-MAILCÍMEN 

KERESZTÜL IS LEHETSÉGES! 
 

A vizsgákkal valamint az egyéb oktatást érintő kérdésekkel kapcsolatban javasoljuk, 

hogy rendszeresen látogassa meg intézetünk honlapját: http://semmelweis.hu/igazsagugy/ 

 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseire az alábbi e-mailcímen válaszolunk: 

magyar.lorant@med.semmelweis-univ.hu 

 

Budapest, 2018. augusztus 24. 

 

Dr. Magyar Lóránt 

Tanulmányi felelős 

SE IBOI 

Egészségügyi jogi, biztosítási és gazdasági ismeretek 

mailto:magyar.lorant@med.semmelweis-univ.hu


 

KÉRELEM AZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN TANTÁRGY FÉLÉV 

VÉGI ALÁÍRÁSÁNAK MEGSZERZÉSÉHEZ ERASMUS HALLGATÓ 

SZÁMÁRA. 
 

Kérelmező neve: 

Kérelmező születési helye és ideje: 

Kérelmező NEPTUN kódja: 

Kérelmező e-mail címe: 

Kérelmező levelezési címe: 

Kérelmező mobiltelefonszáma: 
 

AZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA: 
 

Tömbösített formában (félévenként 7 munkanap, 7:00-11:00-ig):     
(ezen esetben a kérelem mellé mellékelni kell az ERASMUS iroda igazolását.) 

 

VAGY 

 

Külföldön teljesített igazságügyi orvostan tantárgy elfogadásával (minimum 

félévenként 30 hallgatott óra):       
(ezen esetben az ERASMUS iroda igazolásán kívül a kérelem mellé mellékelni kell a fogadó egyetem 

igazságügyi orvostan tantárgyának részletes tematikáját, oktatott óraszámát és kreditértékét, lsd. 

tájékoztató.) 

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK IDEJE, AMELYRE KÉRELME VONATKOZIK: 
 

Tanév:      II. félév 
 

Külföldi tanulmányok helye: 
 

A csatolt tájékoztató ismeretében kérem, hogy a fentieknek megfelelően kérelmemet 

elfogadni szíveskedjenek, ill. tudomásul veszem (a kérelmező), hogy az igazságügyi 

orvostan vizsga csak a SE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetében tehető.  

 

Dátum: 

 

 

…………………………………. 

Hallgatói aláírás 

Tanulmányi szempontból engedélyezhető / nem engedélyezhető 

Dátum:  

…………………….. 

Tanulmányi felelős 

 

A fenti kérelmet engedélyezem /nem engedélyezem 

Dátum: 

…………………….. 

Intézetvezető 

P.H. 



 

TÁJÉKOZTATÓ ERSAMUS HALLGATÓK SZÁMÁRA: 
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN TANTÁRGY 

 

Az IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN TANTÁRGY keretein belül az alábbi lehetőségeket 

választhatja a félév végi aláírás megszerzéséhez: 

 

I. Amennyiben a külföldi egyetemen igazságügyi orvostan tantárgy oktatása történik 

félévenként minimálisan 30 tanóra időtartamban, (azaz a gyakorlatok és előadások 

együttes száma a megjelölt értéket eléri), ÉS a külföldi egyetem által oktatott 

tárgytematika legalább 75%-ban megegyezik Intézetünk tematikájával, úgy 

Intézetünk engedélyezi az igazságügyi orvostan tantárgy külföldön történő teljesítését 

az aláírás megszerzéséhez. A külföldi tanulmányok elfogadásáról szóló kérelemhez 

mellékelni kell az (1) érintett külföldi egyetem részletes oktatási tematikáját, (2) oktatott 

óraszámát és (3) összesített kreditértékét. A fenti adatokat angol nyelven (vagy a fogadó 

intézmény nyelvén ÉS magyar fordításban) kell csatolni. 

Az aláírás megszerzése a külföldi egyetem által kiállított eredeti igazolással lehetséges, 

melyet Intézetünk professzori titkárságán kell leadni mihamarabb, de legkésőbb a 

vizsga előtt 2 munkanappal korábban. Kérjük, hogy a külföldi egyetem által készített 

igazoláson mindenképpen szerepeljenek a hallgató személyi adatai, a tantárgy neve, az 

igazságügyi orvostan félévenként hallgatott tanóráinak száma, az hogy a külföldi 

egyetemen a félév végi aláírásának megszerzése megtörtént: azaz a kérelmező hallgató 

az aláírás megszerzéséhez szükséges tantárgyi feltételeket a fogadó egyetemen 

teljesítette.  

 

II. Amennyiben a külföldi egyetemen igazságügyi orvostan oktatás nem történik, úgy 

Intézetünk lehetőséget biztosít arra, hogy a gyakorlati ismereteket itthon, tömbösített 

formában szerezze meg. Ezen utóbbi esetben félévenként 7 alkalommal, napi négy 

órában (7:00-11:00), munkanapokon az Ön által választott időpontokban az Intézet 

Bonctermi munkájában megfigyelőként részt venni köteles! Az ehhez szükséges 

kitöltetlen igazolólapot kérelme benyújtását és elfogadását követően az Intézet 

Professzori titkárságán veheti át. A védőfelszerelést ezen esetben Intézetünk biztosítja.  

 

A fenti lehetőségek közül a kérelemről szóló adatlapon csak az egyik jelölhető meg! 

 

Felhívom figyelmét, hogy a kérelemről szóló adatlap kitöltésétől eltekinteni nem lehetséges, 

illetve a kérelmet utólagosan (külföldi tanulmányok megkezdését követően) nem áll 

módunkban elfogadni. A kérelmet az Intézet professzori titkárságán adhatja le hivatali időben, 

bármely munkanapon. A kérelem elbírálása kb. 1-2 munkanap. A kérelem Intézetvezető általi 

ellenjegyzése nélkül külföldön végzendő tanulmányait nem áll módunkban elfogadni. A 

kérelemben szereplő adatait kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás és az Ön 

azonosíthatósága miatt kérjük. 

 

(4) A kérelem mellé csatolja a SE Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, ERASMUS 

Iroda által kiállított igazolást is, bármely lehetőséget választotta! 

 

Az Intézetünk által kiállított kitöltetlen igazolólap (II. választási lehetőség esetén) egyes sorait 

kizárólag Intézetünk szakorvosa töltheti ki, (munkanaponként legfeljebb 1 sort). 

 

Kérjük, hogy a külföldi egyetem kiállított igazolás eredeti példányát, vagy az Intézetünkben 

megszerzett igazolólap eredeti példányát mihamarabb, de legkésőbb vizsgája előtt 2 

munkanappal korábban adja le a Professzori Titkárságon.  

 



Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a külföldi egyetem készített igazolást vagy az 

Intézetünk által kiállított és kitöltött igazolólapot nem tudja bemutatni az erre meghatározott 

határidőn belül, úgy a félév végi aláírás nem adható meg, így a vizsga sem tehető le! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a külföldön letett sikeres igazságügyi orvostan vizsgát nem fogadjuk el. 

Az igazságügyi orvostan vizsga letétele kizárólag intézetünkben lehetséges, a meghirdetett 

követelményrendszerünknek megfelelően! 

 

A vizsgákkal valamint az egyéb oktatást érintő kérdésekkel kapcsolatban javasoljuk, 

hogy rendszeresen látogassa meg intézetünk honlapját: http://semmelweis.hu/igazsagugy/ 

 

Elfogadott kérelem esetén a kurzusjelentkezés a Dékáni Hivatal kurzusjelentkezésre 

vonatkozó szabályai szerint történik! 

 

HA KÜLFÖLDI TANULMÁNYAIT MÉGSEM KEZDI MEG, ÚGY KORÁBBI KÉRELMÉT 

ÍRÁSBAN VISSZA KELL VONNI, MELY AKÁR MEGADOTT E-MAILCÍMEN 

KERESZTÜL IS LEHETSÉGES! 
 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseire az alábbi e-mailcímen válaszolunk: 

magyar.lorant@med.semmelweis-univ.hu 

 

Budapest, 2018. augusztus 24. 

 

Dr. Magyar Lóránt 

Tanulmányi felelős 

SE IBOI 

Igazságügyi orvostan 

 

 

mailto:magyar.lorant@med.semmelweis-univ.hu

