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Preambulum 

A hallgatói jogviszony hivatásbeli alapjainak megerősítéséről szóló 79/2020. (V. 28.) sz. szenátusi 

határozat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV (Hallgatói 

követelményrendszer) III.2 RÉSZ 5.§ kiegészült a (12) bekezdéssel. Ennek értelmében a tanterv 

részét képezi kritériumkövetelményként a felvett hallgatók fogadalomtétele a tanulmányok 

megkezdésekor, valamint a végzős hallgatók eskütétele a tanulmányok befejezését követően. 

A szabályzat célja a hivatásetikai alapok teljesítésére vonatkozó eljárásrend kialakítása a 

Fogorvostudományi Karon. 

Eljárásrend hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Fogorvostudományi Karra felvételt vagy átvételt 

nyert, tanulmányait megkezdő hallgatóra, valamint a tanulmányaikat befejező végzős hallgatóra, 

tekintet nélkül a képzés nyelvére, költségviselési formájára és a hallgató állampolgárságára. 

„A Fogorvostudományi Karra beiratkozó hallgatók fogadalmának letétele” és „Végzős hallgatók 

esküjének letétele” c. kurzusok 2020 szeptemberétől kerülnek meghirdetésre, amely a 2020/2021. 

tanévtől beiratkozó hallgatókra, a végzős hallgatók esküjének letétele valamennyi 2020 

szeptemberétől végző hallgatókra vonatkozik. 

Jelen eljárásrend a Rektori jóváhagyást követő napon, a Kar honlapján való közzététellel lép 

hatályba. 

Fogadalomtétel 

Fogadalomtétel: a tanulmányok megkezdésekor a fogorvos képzésben  és a digitális fogászati 

tervezés képzésben részt vevő hallgató fogadalmat tesz, mely alapján kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Semmelweis Egyetem és a Fogorvostudományi Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai 

tekintélyét, szabályzatainak rendelkezéseit elismeri és tiszteletben tartja, továbbá választott 

hivatásához méltó magatartást tanúsít egyetemi tanulmányai során. A fogadalom szövege a Kar 

honlapján, valamint a mindenkor aktuális Tanévkönyvben közzétételre kerül. A fogadalomtételt a 

hallgató aláírásával is megerősíti. 

Fogadalomtétel a tanévnyitó ünnepségen: a tanulmányaikat megkezdő hallgatók minden évben 

a tanévnyitó ünnepségen tesznek ünnepélyes fogadalmat. A részvétel igazolása a tanévnyitó 
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ünnepségen jelenléti ív aláírásával történik. A fogadalomtételt a hallgató a Dékáni Hivatalban a 

„Fogadalomtétel” c. nyomtatványon aláírásával is megerősíti. 

Fogadalomtétel pótlása: amennyiben a tanulmányait megkezdő hallgató nem vett részt a 

tanévnyitó ünnepségen és nem tett fogadalmat, részére a Dékáni Hivatal a - Dékánnal egyeztetett 

időpontban- pót-fogadalomtételt szervez, mely során a hallgató a Dékán/Dékánhelyettes előtt tesz 

fogadalmat. A hallgató ekkor aláírásával is megerősíti fogadalomtételt. 

Átvett hallgatók fogadalomtétele: a Tanulmányi és Vizsgabizottság átvételi határozata alapján 

tanulmányait megkezdő hallgató a beiratkozással egy időben tesz fogadalmat, melyet a Dékánnal 

egyeztetett időpontban a Dékáni Hivatal szervez meg.  

A Dékáni Hivatal az aláírt „Fogadalomtétel” c. dokumentumok alapján teljesítésigazolást 

(vizsgalapot) készít, mely alapján a Neptun rendszerben „A Fogorvostudományi Karra beiratkozó 

hallgatók fogadalmának letétele” kurzus aláírása rögzítésre kerül. A kurzus kiírását, valamint az 

aláírás rögzítését a Dékán jóváhagyása után az elsőéves hallgatók ügyintézője végzi a Neptun 

rendszerben. A kurzus felelőse a Kar Dékánja. A hallgató által aláírt „Fogadalomtétel” c. 

dokumentum a személyi iratgyűjtőben kerül archiválásra.  

Fogadalomtétel hiányában a hallgató nem kezdheti meg tanulmányait a Fogorvostudományi 

Karon. 

 

Eskütétel 

Eskütétel: a végzős hallgatók tanulmányaik befejezését követően, ünnepélyes keretek között 

fogorvosi esküt tesznek a Szenátus nyilvános ülésén az Egyetem Rektora és a Kar Dékánja előtt, 

mely arra kötelezi őket, hogy az egészség védelmét és a betegek gyógyulását mindenek elé 

helyezzék. Az eskü része továbbá a titoktartás, valamint a folyamatos képzés, tanulás 

szükségessége. A fogorvosi eskü letétele a diploma átvételének elengedhetetlen feltétele. A 

fogorvosi esküt a végzős hallgatók a fogorvos avatás alkalmával aláírásukkal is megerősítik.  A 

digitális fogászati tervezés szakon az eskü letétele a diploma átvételének elengedhetetlen feltétele. 

A digitális fogászati tervezés szak hallgatói az esküt a diplomaosztó ünnepség alkalmával 

aláírásukkal is megerősítik.  
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Eskütétel a pótavatás során: amennyiben a hallgató nem vesz részt az ünnepélyes diplomaátadó 

ünnepségen, vagy bármely más okból később veszi át fogorvosi oklevelét – a Kar Dékánjával 

történt egyeztetést követően - részére a Dékáni Hivatal pótavatást szervez. A pótavatás alkalmával 

a végzős hallgató a Kar Dékánja/Dékánhelyettese előtt tesz esküt. A végzős fogorvos és digitális 

fogászati tervező az esküjét a pótavatás alkalmával aláírásával is megerősíti 

A Dékáni Hivatal a „Végzős hallgatók esküjének letétele” c. kurzust a képzés utolsó 

szemeszterében hirdeti meg a végzős hallgatók részére. Az abszolutórium kiadását megelőzően a 

Neptun rendszerben az aláírás rögzítésre kerül. A kurzus felelőse a Kar Dékánja. A Dékáni Hivatal 

vezetője gondoskodik arról, hogy fogorvosi/digitális fogászati tervező oklevelét kizárólag az a 

hallgató veheti át, aki az ünnepélyes diplomaátadó ünnepség/pótavatás keretében fogorvosi/ 

digitális fogászati tervező esküt tett.  

A hallgató által aláírt „Fogorvosi eskü” „Digitális fogászati tervező eskü„ c. dokumentum a 

személyi iratgyűjtőben kerül archiválásra. 

Eskütétel hiányában a hallgató nem veheti át fogorvosi / digitális fogászati tervező oklevelét. 
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1. sz. melléklet – Beiratkozott fogorvostan-hallgatók hallgatók 

fogadalomszövege 

 

 „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.” 

 
Words of Oath 

"I ……, student of Semmelweis University promise under oath that I will respect the Hungarian 

laws and the Fundamental Law of Hungary. I promise that I shall acknowledge and respect the 

traditions and the ethical and professional prestige of SEMMELWEIS University and the 

Faculty chosen by me. I promise that my attitude will be worthy of my future profession and I 

will abide by the laws and university regulations and lead my university life acknowledging this 

responsibility. I will keep the secrets of the fellow humans that I learn about in the course of my 

studies. I promise solemnly that I will co-operate with the professors, teachers, fellow students 

and everyone I get in contact with at the University based on mutual respect and I will act with 

understanding and respect toward them. I will pursue my studies with full sense of responsibility 

to prepare myself to the best of my abilities for all my duties and obligations in my profession so 

as to be able to serve with my knowledge the progress of mankind." 

I hereby solemnly swear on my conscience and honour that I will keep these promises! 

   

G E L Ö B N I S 

 

Ich, ..................................................................... gelobe, mich nach Kräften zu bemühen, mir 

den dargebotenen Lehrstoff anzueignen und alle Fähigkeiten zu erwerben, die nötig sind, 

um Kranke heilen und Ihre Leiden lindern zu können. 

Ich verpflichte mich, mich durch unermüdliches Selbststudium in der Heilkunde ständig zu 

vervollkommnen. 

In allem meinem Tun und Handeln werde ich mich stets von der Sorge um die Leidenden 

und Hilfsbedürftigen leiten lassen. Meine Lehrer werde ich achten, ihren Rat und ihre 

Weisungen befolgen. 
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Meinem gewahlten Beruf gemäß werde ich mich immer würdig verhalten und bestrebt sein, 

der Universität durch meine Tätigkeit und Lebensführung zu weiterem Ansehen zu 

verhelfen. 

Alles, was ich während meines Studiums von den Kranken zu sehen und zu hören bekomme, 

werde ich als Geheimnis wahren. 

Ich erkläre feierlich, dass ich die gesetzlichen Bestimmungen des Gastgeberlandes während 

meines Aufenthaltes in Ungarn einhalten werde. So wahr mir Gott helfe!" 

 

Unterschrift des/der Studierenden 

 

 

Beiratkozott digitális fogászati tervezés szakos hallgatók fogadalomszövege 

„Én ..................................., a Semmelweis Egyetem és a Neumann János 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.” 
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2. sz. melléklet – Végzős fogorvostan-hallgatók esküszövege 

 
 

„Én, ..................................., esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást 

tanúsítok. orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük 

gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem 

fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. 

Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és 

képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai 

követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a 

Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy 

segéljen” 

 

"I, …………………… swear,  / that my attitude will be worthy of the medical profession at all 

times. / I will use the knowledge acquired in the field of medicine / to prevent and cure diseases, 

/ and to benefit the physical and mental wellbeing of my patients. / I will not betray the 

confidence of those who turn to me, / nor will I take advantage of their defenselessness, / nor 

will I disclose their secrets. / I will treat every person with equal care and attention. / I will 

maintain the high quality of my knowledge and skills / by continuous education, / but will also 

acknowledge the limits of my knowledge and abilities. / I will submit myself to the ethical 

requirements of my medical practice. / I will strive to enhance the reputation and promote the 

esteem of the medical profession / and Semmelweis University. So help me God " 

 

"Ich, ….………………… schwöre,  /  mich  stets  gemäß  meines ärztlichen Standes würdig zu 

verhalten. / Mein medizinisches Wissen werde ich /zur Vorbeugung der Krankheiten, / zum 

Wohle der Patienten / und zur Heilung ihrer Krankheiten einsetzen. / Nie werde ich das 

Vertrauen der mich befragenden Kranken /und die Lage, ausgeliefert zu sein, missbrauchen, / 

die Schweigepflicht werde ich wahren. / Mit der gleichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt heile 

ich jeden Menschen. / Mein erworbenes Wissen und meine praktischen Kenntnisse / werde ich 

durch ständige Bildung auf hohem Stand halten, / werde aber auch die Grenzen meines Wissens 

und Fähigkeiten zur Kenntnis nehmen. / Die ethischen Anforderungen in Verbindung mit 

meiner ärztlichen Tätigkeit / werde ich in Ehren halten. /Ich werde bemüht sein, / das Ansehen 

der medizinischen Wissenschaften, / und das der Semmelweis Universität zu wahren /und ihnen 

zu weiterer Anerkennung zu verhelfen. So wahr mir Gott helfe." 
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Végzős digitális fogászati tervezés szakos hallgatók esküszövege 

 

„Én, ..................................., esküszöm, hogy a digitális fogászati tervezés  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 és a Neumann János Egyetem jó hírnevét 

öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

 

 


