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TÁJÉKOZTATÁS 

a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak szerinti fogorvosi 

szakképesítések követelményeiben szakirányonként meghatározott 6 hónap (parodontológia 

szakirány esetében 3 hónap), vagy ezzel ekvivalens időtartamú egyetemi osztályos gyakorlat 

rendjéről 

A 22/2012 (IX.14.) EMMI rendelet alapján az egyetemi osztályos gyakorlat a 26 hónap 

időtartamú törzsképzési idő alatt teljesítendő. 

 

A 6 hónap (Parodontológia szakirány esetében 3 hónap) időtartamú egyetemi osztályos 

gyakorlat lebonyolításának részletei klinikánként/intézetenként/egészségügyi szolgáltatónként: 

 

 Az egyetemi osztályos gyakorlat helyszínei szakirányonként: 
 

- Dento-alveolaris sebészet  

o Arc-Állcsont Szájsebészeti és Fogászati Klinika 

- Endodontia 

o Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 

o Konzerváló Fogászati Klinika 

o Orális Diagnosztikai Tanszék 

- Fogpótlástan 

o Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 

o Fogpótlástani Klinika 

o Orális Diagnosztikai Tanszék 

- Fogszabályozás 

o Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 

o Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 

- Gyermekfogászat 

o Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 

- Parodontológia 

o Parodontológiai Klinika 

 

- Az egyetemen képződő (állami és klinikai finanszírozású, valamint kirendelt státuszú) 

szakfogorvosjelöltek egyetemi osztályos gyakorlatának helyszíne a szakképzőhelyként 

megjelölt klinika/intézet/egészségügyi szolgáltató. Ez alól kivételt képeznek a 

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben és az Orális Diagnosztikai Tanszéken 

Dento-alveolaris sebészet szakképzésben résztvevő szakfogorvosjelöltek. Ők az 

egyetemi osztályos gyakorlatot (fekvőosztályos gyakorlat) az Arc-Állcsont 

Szájsebészeti és Fogászati Klinikán teljesítik. 

 

 Az egyetemi osztályos gyakorlatban érintettek feladatai: 

klinikák/intézetek/egészségügyi szolgáltatók feladatai: 

- az egyetemi osztályos gyakorlat megkezdése előtt négy hónappal a gyakorlat 

programjának elkészítése és megküldése a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi 

Kar Szak-és Továbbképzési Titkárság részére, 

- minden év május 31-ig - a Szak-és Továbbképzési Titkárság által megküldött esetleges 

várólistát figyelembe véve - megadja a következő tanévben szakfogorvosképzésbe 
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felvehető jelöltek létszámához az egyetemi osztályos gyakorlat kapacitását, amely a 

jelölt betegellátásban történő részvétele esetén függvénye a tutorkapacitásnak, 

- érintett évfolyam meghatározása, 

- időpont meghatározása (kezdés dátuma), 

- részletes időtartam meghatározása (pl. havonta 1 hét/10 hónap), 

- a gyakorlat egyéb részleteinek meghatározása (szakirodalom, e-learning), 

- -a klinikák közti elosztásról és szakfogorvosjelöltek beosztásáról adatszolgáltatás 

küldése a Szak-és Továbbképzési Titkárság részére - a szabad tutorkapacitás 

figyelembevételével – a tutor személyének megadásával, 

- az egyetemi osztályos gyakorlat teljes időtartama alatt a szakfogorvosjelölt jelenlét 

nyilvántartása, valamint a 135028/FOSZTT/2019. sz. egyetemi osztályos gyakorlat 

hiányzási rendjét tartalmazó Grémiumi Határozatban foglaltak figyelembevételével a 

szakfogorvosjelölt esetleges hiányzásból adódóan a jelölt által nem teljesített modulok 

nyilvántartása 

- a 6 hónapos (Parodontológia szakirány esetében 3 hónapos) egyetemi osztályos 

gyakorlat befejezését követő két héten belül részletes adatszolgáltatás a Szak-és 

Továbbképzési Titkárság részére a gyakorlatot teljesített szakfogorvosjelöltekről, 

- az egyetemi osztályos gyakorlat teljesítéséről igazolás kiadása (leckekönyvben történő 

rögzítése) a szakfogorvosjelölt részére, 

- azon egyetemi osztályos gyakorlat esetében ahol a szakfogorvosjelölt részt vesz 

betegellátásban, a kirendelő nyilatkozat formanyomtatványt, mint egészségügyi 

szolgáltató a BEFOGADÓ SZAKKÉPZŐHELY-re vonatkozó adatokkal kitölti, 

cégszerűen aláírja 

 

Szak-és Továbbképzési Titkárság feladatai: 

- klinikák/intézetek/egészségügyi szolgáltatók által összeállított egyetemi osztályos 

gyakorlat programjáról (általános vázlat) - a szakképzési megállapodás mellékleteként 

- tájékoztatja a szakfogorvosjelöltet, 

- a szakfogorvosjelöltek szakképzésbe lépését követően minden megkezdett tanév 

áprilisában a klinikák/intézetek/egészségügyi szolgáltatók részére adatszolgáltatás 

nyújtása (lista a szükséges adatok megadásával) az egyetemi osztályos gyakorlatra 

beosztandó szakfogorvosjelöltekről, a Grémium elnök javaslata alapján 

- az egyetemi osztályos gyakorlat megkezdése előtt három hónappal a 

klinikák/intézetek/egészségügyi szolgáltatók által megküldött beosztás alapján az 

érintett szakfogorvosjelöltek részletes tájékoztatása az egyetemi osztályos gyakorlat 

részleteiről (időpont, helyszín, tutor stb.), 

- az abszolutórium kiadásakor az egyetemi osztályos gyakorlat teljesítésének ellenőrzése 

(leckekönyvben rögzítve), 

- azon egyetemi osztályos gyakorlat esetében ahol a szakfogorvosjelölt részt vesz 

betegellátásban, kirendelő nyilatkozat formanyomtatvány elkészítése, a 

nyomtatványhoz történő hozzáférés biztosítása a szakfogorvosjelölt részére, 

- a klinikák/intézetek/egészségügyi szolgáltatók által megküldött adatszolgáltatás alapján 

nyilvántartás vezetése az egyetemi osztályos gyakorlatot teljesített 

szakfogorvosjelöltekről 
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Külső akkreditált szakképzőhelyek feladatai: 

- az egyetemi osztályos gyakorlat teljesítésének lehetőségét a szakfogorvosjelölt részére 

kijelölt időszakban biztosítja, 

- azon egyetemi osztályos gyakorlat esetében ahol a szakfogorvosjelölt részt vesz 

betegellátásban, a kirendelő nyilatkozat formanyomtatványt az egészségügyi 

szolgáltató, a KIRENDELŐ MUNKÁLTATÓ-ra vonatkozó adatokat kitölti, 

cégszerűen aláírja és az abban foglaltakat tudomásul veszi 

 

Szakfogorvosjelöltek feladatai: 

- teljesíti a klinika/intézet/egészségügyi szolgáltató által elkészített program alapján a 

szakképzési idő tervezett 36 hónapja alatt, a részére kijelölt időszakban, a szakirányának 

megfelelő egyetemi osztályos gyakorlatot, 

- tudomásul veszi a 135028/FOSZTT/2019. sz. egyetemi osztályos gyakorlat hiányzási 

rendjét tartalmazó Grémiumi Határozatban foglaltakat, 

- azon egyetemi osztályos gyakorlat esetében ahol a szakfogorvosjelölt részt vesz 

betegellátásban, a teljes körűen kitöltött és aláírt kirendelő nyilatkozatot a Szak-és 

Továbbképzési Titkárság részére a gyakorlat megkezdése előtt egy hónappal leadja 

 

Budapest, 2019.11.01. 

 

Prof. Dr. Hermann Péter s.k. 

Szakfogorvos Szakképzési Grémium 

elnök 


