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A Szenátus elfogadta a hallgatói jogviszony hivatásbeli alapjainak megerősítéséről szóló 79/2020. (V. 

28.) számú szenátusi határozatot, ezzel a képzési program részeként határozta meg a hivatásetikai 

alapokat. 

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar képzésein a 2020/2021 tanévtől kezdődően Hivatásetikai alapok 

címmel új kritériumkövetelmény kerül bevezetésre, mely a kurrikulum, mintatanterv részét képezi. 
1Az új követelményt a szak hallgatói a tanulmányok megkezdése előtt a beiratkozás napján 

fogadalomtétel, valamint a tanulmányok befejezését követően eskütétel formájában teljesítik.  

A teljesítés igazolására a hallgató által kitöltött formanyomtatvány – Tanulmányi Osztályra történő – 

leadása szolgál, mely tartalmazza mind a fogadalom-, mind az eskütétel esetében: a fogadalom vagy az 

eskü szövegét, a képzés nevét, a hallgató nevét, a hallgató aláírását, valamint a kitöltés dátumát. 

 

I.  A tanulmányok megkezdése előtti fogadalomtétel menete 

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (továbbiakban: EKK) képzésein tanulmányaikat megkezdők a 

képzésért felelős intézet szervezésében a szemeszter megkezdése előtt beiratkozáson vesznek részt. 

A beiratkozás helyéről és időpontjáról a felvételi határozat megküldésével egy időben, illetve a Neptun 

rendszeren keresztül az intézet tájékoztatót küld. 

Az EKK nappali képzésén a beiratkozás során a személyi adatok egyeztetését követően kerül sor a 

fogadalomtételre és annak igazolására szolgáló formanyomtatvány aláírására, leadására.  

Az EKK levelező képzésein a felvételi döntést tartalmazó határozattal együtt a további tájékoztató 

dokumentumok mellett kiküldésre kerül a fogadalom szövegét tartalmazó, igazolásként szolgáló 

formanyomtatvány. A hallgató beiratkozáskor az aláírt formanyomtatványt a Tanulmányi Osztályon 

adja le, mely feltétele a beiratkozásnak. Továbbá az első oktatási napon – az ünnepélyes évnyitón – 

szakonként a hallgatók közösen mondják el a fogadalom szövegét. 

Az átvételt nyert hallgató részére az átvételt kimondó határozattal együtt kiküldésre kerül a fogadalom 

szövegét tartalmazó, igazolásként szolgáló formanyomtatvány, melyet az átvett hallgató aláírva a 

beiratkozáskor a Tanulmányi Osztályon ad le. 

Az a hallgató, aki a beiratkozáson önhibáján kívül nem tud megjelenni, engedély alapján utólagosan is 

beiratkozhat. Ebben az esetben a fogadalomtétel pótlására az utólagos beiratkozás napján van lehetőség. 

 

II. A tanulmányok befejezését követő eskütétel menete 

A tanulmányait befejező hallgató a záróvizsgát megelőzően az eskütétel teljesítésének igazolására 

szolgáló formanyomtatvány aláírásával és leadásával teljesítik a kritériumkövetelményt. 

A tanulmányaikat befejező hallgatók, akik oklevél átvételére jogosultak, ünnepélyes diplomaosztó 

ünnepség keretein belül mondják el az esküt és vehetik át oklevelüket. 

 

III. A fogadalom és az eskü szövegei az EKK egyes képzései tekintetében 

 

III.1. Digitális Egészségtudományi Intézet képzése esetében 

 

Fogadalom szövege az első éves hallgatóknak: 

                                                            
1  Módosította  a  163/2020.  (VIII.27.)  szenátusi  határozat  1.  sz.  melléklet  5.  §  (1)  bekezdése,  amely  alapján  a  jelen 

dokumentumban javításra kerültek a módosítással érintett részek.  
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„Én, ...................................,  a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy 

hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az egyetem és 

az általam választott kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben 

tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó 

jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre 

figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim 

folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel 

az egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk 

megértéssel és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett 

felelősséggel készülök. Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom. Isten 

engem úgy segéljen!” 

 

 

Eskütétel szövege a végzős hallgatóknak: 

„Én, ..................................., esküszöm, hogy az egészségügyi szervező alapképzési szakon megszerzett 

ismeretek birtokában, szakmámat a legnagyobb tisztességgel fogom gyakorolni. A betegek egészségi 

állapotára, kezelésére vonatkozó adatokat fel nem fedem, a rám bízott titkokat megőrzőm. Feladataimat 

a jogszabályok rendelkezéseinek, a kapott utasításoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően 

teljesítem. Ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom. Arra törekszem, hogy a Semmelweis 

Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen!” 

 

III.2. Egészségügyi Menedzserképző Központ képzései esetén2’3 

 

Fogadalom szövege az első éves hallgatóknak: 

„Én, ____________________________ a Semmelweis Egyetem hallgatója, ünnepélyesen fogadom, 

hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az 

egyetem és az általam választott kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat 

tiszteletben tartom. 

Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és 

egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, 

felelősségemet átérezve veszek részt. 

Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, 

hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös 

megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem. 

Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök. 

Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom. 

lsten engem úgy segéljen!” 

 

Eskütétel szövege a végzős hallgatóknak: 

 

• egészségügyi menedzser mesterképzés végzett hallgatói számára: 

                                                            
2 Megállapította a Kari Tanács 2020. július 22‐i ülésének EKK 416/2020. (VII. 22.) KT számú határozata 
3 Megállapította a Kari Tanács 2020. július 22‐i ülésének EKK 415/2020. (VII. 22.) KT számú határozata 
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„Én, ……………….. esküszöm, hogy az egészségügyi menedzser mesterképzési szakon megszerzett 

ismeretek birtokában szakmámat a legnagyobb tisztességgel fogom gyakorolni. Munkámat a közjó 

szolgálata, az emberek egészségben tartása és gyógyítása iránti elkötelezettség vezérli. Vezetői 

tevékenységemmel hozzájárulok az egészségügy folyamatos fejlesztéséhez, megújításához, az ellátás 

fenntarthatóságának biztosításához, minőségének emeléséhez. Innováción, együttműködésen, és 

kölcsönös bizalmon alapuló szervezeti és ágazati kultúra kialakításán dolgozom. Egészséges, megtartó 

szervezeti környezetet építek, hogy munkatársaim biztonságos, alkotó közegben végezhessék 

munkájukat. A betegek egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó adatokat fel nem fedem, a rám bízott 

titkokat megőrzöm. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szabályoknak 

megfelelően teljesítem. Tetteimért és döntéseimért munkatársaim és a társadalom előtt felelősséget 

vállalok. Ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, folyamatos fejlődésre törekszem. 

Cselekedeteimmel a Semmelweis Egyetem jó hírnevét és megbecsülését öregbítem. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

• minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés végzett hallgatói részére  

„Én, ……………….. esküszöm, hogy a minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú 

továbbképzési szakon megszerzett ismeretek birtokában szakmámat a legnagyobb tisztességgel fogom 

gyakorolni. Munkámat a közjó szolgálata, az emberek egészségben tartása és gyógyítása iránti 

elkötelezettség vezérli. Tevékenységemmel hozzájárulok az egészségügyi ellátás minőségének 

folyamatos fejlesztéséhez, megújításához, a betegek és dolgozók biztonságának emeléséhez. 

Innováción, együttműködésen, folyamatos tanuláson és kölcsönös bizalmon alapuló szervezeti kultúra 

kialakításán dolgozom. A betegek egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó adatokat fel nem fedem, 

a rám bízott titkokat megőrzöm. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai 

szabályoknak megfelelően teljesítem. Tetteimért és döntéseimért munkatársaim és a társadalom előtt 

felelősséget vállalok. Ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, folyamatos fejlődésre 

törekszem. Cselekedeteimmel a Semmelweis Egyetem jó hírnevét és megbecsülését öregbítem. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

• szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzés végzett hallgatói számára: 

Én, ……………….. esküszöm, hogy a szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon megszerzett ismeretek birtokában szakmámat a legnagyobb tisztességgel fogom gyakorolni. 

Munkámat a közjó szolgálata, az emberek iránti elkötelezettség vezérli. Tevékenységemmel 

hozzájárulok a szociális szakma folyamatos fejlesztéséhez, megújításához, az ellátás 

fenntarthatóságának biztosításához, minőségének emeléséhez. Innováción, együttműködésen, és 

kölcsönös bizalmon alapuló szervezeti és ágazati kultúra kialakításán dolgozom. Egészséges, megtartó 

szervezeti környezetet építek, hogy munkatársaim biztonságos, alkotó közegben végezhessék 

munkájukat. A kliensek személyes és családi helyzetére, a számukra nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 

bizalmas adatokat fel nem fedem, a rám bízott titkokat megőrzőm. Feladataimat a jogszabályok 

rendelkezéseinek és a szakmai szabályoknak megfelelően teljesítem. Tetteimért és döntéseimért 

munkatársaim és a társadalom előtt felelősséget vállalok. Ismereteimet állandó képzéssel magas szinten 

tartom, folyamatos fejlődésre törekszem. Cselekedeteimmel a Semmelweis Egyetem jó hírnevét és 

megbecsülését öregbítem. 

Isten engem úgy segéljen!”  



EKK - Hivatásetikai alapok rendje 
 

5 
 

 

III.3. Mentálhigiéné Intézet képzései tekintetében4 

 

Fogadalom szövege az első éves hallgatóknak: 

„Én, ......................................................, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Mentálhigiéné Intézet hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy az Egyetem és az Intézet hagyományait, 

alapelveit, szellemiségét, értékeit megismerem, ezeket tiszteletben tartom. Fogadom, hogy 

hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok. Munkámat és tanulmányaimat az egyetemes emberi értékek 

és szakmám etikai kódexének szellemében végzem. A rászorultak jogait tiszteletben tartom, 

kapcsolatunkat a bizalomra építem. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az 

Egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm. Segítő hivatásomat, 

hivatásszemélyiségemet és szaktudásomat fejlesztem és embertársaim iránt érzett felelősséggel 

gyakorlom. Fogadom, hogy mindezek megtartására törekszem.” 

 

 

Eskütétel szövege a végzős hallgatóknak: 

• a szociális munka mesterképzés,  

• a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzés, 

• az integrált szülő-csecsemő konzulens szakirányú továbbképzés,  

• az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés,  

• a közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzés,  

• a laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés,   

• a mentálhigiéné szakirányú továbbképzés, 

•idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés, 

•interdiszciplináris családtudományi mesterképzés,  

 végzett hallgatói számára: 

 

„Én…………………………………… ünnepélyesen esküszöm, hogy a képzés során megszerzett 

ismeretek birtokában hivatásomat a legnagyobb lelkiismeretességgel gyakorlom, és a hivatásomhoz 

mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Munkámat a szakmám etikai kódexének szellemében végzem. 

Megszerzett tudásomat a hozzám fordulók javára fordítom, bizalmukkal, kiszolgáltatott helyzetükkel 

visszaélni nem fogok. Egyenlő figyelemmel és gondoskodással segítek minden hozzám fordulót. 

Hivatásszemélyiségemet és szaktudásomat a jövőben is folyamatosan fejlesztem, és hivatásomat 

embertársaim iránt érzett felelősséggel gyakorlom.” 

 

• a mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzés  

•mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzés5  

végzett hallgatói számára: 

 

„Én, ……………………. lelkigondozó esküszöm, hogy most megszerzett végzettségemnek 

megfelelően, hivatásomhoz mindenkor méltóan élek. Tudásommal és személyiségemmel, mindenkor a 

                                                            
4 Megállapította a Kari Tanács 2021. január 27‐i ülésének EKK 432/2021. (I. 27.) KT számú határozata 
5 Megállapította a Kari Tanács 2021. december 10‐i ülésének EKK 477/2021. (XII. 10.) KT számú határozata 
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rám bízott személyek és közösségek lelki egészségének fejlesztését szolgálom, bizalmukkal visszaélni 

nem fogok, és minden esetben a szakmai titoktartás szabályai szerint járok el. Tudásomat és 

személyiségemet a segítségnyújtásra alkalmas módon fejlesztem, Isten-kapcsolatomat, mint 

legfontosabb erőforrásomat folyamatosan ápolom. Tiszteletben tartom a magam és a rám bízottak 

tevékenységével kapcsolatos etikai követelményeket. Törekszem arra, hogy az elsajátított szemlélet 

áthassa munkámat és személyiségemet, és környezetemben megbecsülést szerezzen.” 


