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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:  

A képzés célja olyan rendelés-szimulációs gyakorlat, amelyen a hallgatók multidiszciplináris 

ismereteiket felhasználva képesek a komplex betegvizsgálatra, diagnózis felállítására, kezelési 

terv készítésére és definitív terápia kivitelezésére a fogpótlástan, gyermekfogászat illetve 

fogszabályozás, kariológia és endodoncia valamint a parodontológia területén. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség stb. címe):  

Az oktatás helyszínei az SE FOK Oktatási Centrumban az egyes klinikák kijelölt oktatótermei, 

kezelőhelyiségei (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.) valamint az FSZOI kijelölt helyiségei. 

(1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.). 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:  

Önálló betegfelvétel képessége, az általános és fogorvosi anamnézis felvétele valamint a 

parodontológiai státusz rögzítése. Ezt követően a diagnózis felállítása, az ezen alapuló kezelési 

terv készítése és végrehajtása különös tekintettel a konzerváló fogászat, az endodoncia és szóló 

fix fogpótlások és pre-protetikai előkészítő kezelések tárgykörére, valamint az oki parodontális 

terápiára vonatkozóan (supra- és subgingivalis mechanikus tisztítás, szájhigiénés instruálás, 

sínezés, extrakció, plakkretenciós tényezők eliminálása, parodontális utógondozás). A 

gyermekfogászat és fogszabályozás területén a prevenció, a korai fogvesztés valamint a 

fogszabályozás megkezdési időpontjának helyes megválasztása valamint a felnőtt és 

gyermekfogászati ellátás közötti különbségek áttekintése és megtanulása történik. 

A hallgatók a gyakorlatvezető(k) felügyelete, irányítása mellett dolgoznak. 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):  

 Fogpótlástan III. 

 Konzerváló fogászat III. 

 Parodontológia II. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók 

kiválasztásának módja:  

--  

A kurzusra történő jelentkezés módja:  

A Neptun rendszerben, a helyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik. 

A tárgy részletes tematikája3:   
(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben 

a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási 

(rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását)  

A négy hetes (120 óra) Általános fogászati nyári gyakorlatot a hallgatók elsősorban a Kar alábbi 

szervezeti egységeiben teljesíthetik: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, Fogpótlástani 

Klinika, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Konzerváló Fogászati Klinika, Orális 

Diagnosztikai Tanszék, Parodontológiai Klinika.  

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben, illetve az Orális Diagnosztikai Tanszéken a 

hallgatóknak módja van valamennyi fogorvosi szakirány gyakorlására, ezért az ezekre a 

gyakorlati helyekre jelentkező hallgatók a gyakorlat teljes idejét az adott képzőhelyen töltik.  

A „rotációs képzésre” jelentkező hallgatók a négy hetes gyakorlatból a megadott beosztás 

szerint 2 hetet a Fogpótlástani Klinikán vagy a Konzerváló Fogászati Klinikán, a fennmaradó 

két hetet pedig vagy a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán, vagy a Parodontológiai 

Klinikán, esetleg megosztva e két hely között teljesítenek. 

A Karon a hallgatók napi hat órában a négykezes kezelés elvei szerint dolgoznak úgy, hogy az 

előírt időtartam egyik felében a fogorvosi, másik felében a szék melletti asszisztensi feladatokat 

teljesítenek. 

A tárgyból tantermi előadás nincs. A gyakorlatok elején konzultáció formájában szóban történik 

a felkészültség ellenőrzése és a teendők megbeszélése. A hallgatók oktatói felügyelet mellett 



párban végzik a páciensek ellátását (kezelés-asszisztálás) négy héten keresztül napi hat órában. 

Szükség esetén megtervezik a megfelelő betegutat, társklinikákon részt vesznek szanálási 

feladatok ellátásában. A Parodontológiai klinikán elsajátítják a négykezes sebészi asszisztálási 

kompetenciákat és betekintést nyernek a parodontális műtétekbe. 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és 

választható tárgyak egyaránt!).  A tematikák lehetséges átfedései:  

 Fogászati általános anyagtan  

 Preventív fogászat  

 Odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika I., II., III. 

 Konzerváló fogászati propedeutika I. II 

 Szájsebészeti propedeutika  

 Szájsebészet I., II., III. 

 Fogpótlástan I-V 

 Konzerváló fogászat I-V.   

 Általános és fogászati radiológia  

 Parodontológia I-V. 

 Orális diagnosztika I., II. 

 Klinikai fogászat I-II. 

 Gnatológia  

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:  

--  

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a tárgy teljesítéséhez a hiányzás még orvosi 

igazolással sem haladhatja meg a gyakorlat egyik hetében sem a heti gyakorlatok 25%-

át. Pótlásra lehetőség nincs, a távolmaradást nem szükséges igazolni. Az esetleges orvosi 

igazolás hitelesítés céljából az igazolást kiállító egészségügyi intézmény felügyeleti szervéhez 

továbbítható.  

Jelenlétét a hallgató a jelenléti íven a gyakorlat elején aláírásával igazolja.  

A gyakorlatokról 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak minősül, ezt a jelenléti lapon az oktató 

rögzíti. Ilyen esetben a hallgató az órán fakultatívan részt vehet. Három késés egy hiányzással 

egyenértékű. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:   

A gyakorlatokra a hallgatóknak felkészülten kell érkezniük. A gyakorlatvezető szóban ellenőrzi 

a felkészültséget és az elvégzett munkát egyaránt. 

A félév aláírásának követelményei:   

A gyakorlatokon minimum 75%-os jelenlét szükséges, a hiányzás semmilyen címen nem 

haladhatja meg a gyakorlat egyik hetén sem a heti gyakorlatok 25%-át.   

A nyári gyakorlat aláírásának további feltétele a megfelelő szintű folyamatos, és egyenletes 

elméleti felkészülés, valamint a megfelelő szintű gyakorlati teljesítmény.  

A vizsga típusa:  

gyakorlati jegy (ötfokozatú)  

Vizsgakövetelmények6:  

-- 

  

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:  

A szakmai gyakorlatot ötfokozatú minősítéssel kell értékelni. Az osztatlanul, egyetlen helyen 

végzett szakmai gyakorlat teljesítését és a megállapított gyakorlati jegyet az adott szakmai 

gyakorlat tantárgyfelelőse vagy az általa ezzel megbízott személy rögzíti a Neptun rendszerben. 



A „rotációs képzés” esetén mindegyik héten külön-külön kell értékelni (osztályozni) a hallgatók 

teljesítményét, amelyet a jelenléti íven rögzíteni kell és a gyakorlatvezető aláírásával szükséges 

hitelesíteni. A teljes szakmai gyakorlat teljesítését és az előző hetek osztályzatai alapján 

megállapított gyakorlati jegyet az az oktató jegyzi be a Neptun rendszerbe, aki a gyakorlat utolsó 

hetében volt a hallgató gyakorlatvezetője. Azoknak az aláírását és a jegyét, akik nem a Karon 

teljesítették a nyári gyakorlatot, a Dékáni Hivatal illetve az  NHKK illetékes munkatársa jegyzi 

be a Neptun rendszerbe. 

A vizsgára történő jelentkezés módja:  

--  

A vizsga megismétlésének lehetőségei:  

--   

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):   

 Ajánlott tankönyvek:   

Fazekas Á (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2006   

Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó L.: A fogpótlástan alapjai. Budapest, Semmelweis Kiadó, 

1997  

Kóbor A., Kivovics P., Hermann P.: Fogpótlástani anyagtan és odontotechnológia. Budapest, 

Semmelweis Kiadó, 2015  

Hermann P., Szentpétery A. (szerk.): Gnatológia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2018 

Fejérdy P., Nagy G., Orosz M. (szerk.): Gerosztomatológia.  Semmelweis Kiadó, Budapest, 

2007, 
Fábián G., Gábris K., Tarján I. (szerk.): Gyermekfogászat, fogszabályozás és állcsont-

ortopédia. Második, bővített kiadás. Semmelweis kiadó 2015. 

Gera I. (szerk): Parodontológia. Semmelweis Kiadó, 2005. 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása:  

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:  

Beadás dátuma: 2021.__.__. 

 

OKB véleménye:   

 

Dékáni hivatal megjegyzése:  

 

Dékán aláírása:  

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghirdetésre kerül.  
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.  
3  Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell 

megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem 

csatolható!  
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.  
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk 

lehetősége.  
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás 

témakörét és módját.   

https://www.semmelweiskiado.hu/szerzo/509
https://www.semmelweiskiado.hu/szerzo/510


7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések 

eredményeink beszámítási módja.  

 


