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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

 

A tantárgy oktatásának célja fogorvostan hallgatók olyan alapvető jogi ismereteinek 

megszerzése, melyek a leendő fogorvosi hivatásuk gyakorlása során támpontot jelentenek. 

Ezen belül a fogorvosi felelősség válfajainak ismertetése, olyan ismeretanyag átadása mely 

alapvető munkajogi, polgárjogi és büntetőjog tájékozottságot megalapoz.  

Szükségesnek tartjuk, hogy a hallgatók az oktatási szemeszter végén tisztába legyenek az 

Egészségügyi törvényben rögzített és számukra előírt fogorvosi kötelezettségekkel és a 

fogorvos jogaival a betegellátás során. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék az igazságügyi 

orvostan, ezen belül különösen az igazságügyi fogorvostan igazságszolgáltatás folyamatában 

elfoglalt helyét, szerepét, súlyát. Kiemelten kezeljük és oktatjuk azon ismereteket, melyek a 

fogorvosi jogosultság megszerzése után - bár a szűkebb szakterülettől távolabb állnak - de 

orvosi kötelezettségeket jelentenek (újraélesztés, halál tényének megállapítása stb). Nagy 

hangsúly helyezünk az Intézetünk szakértői anyagából azon polgárjogi esetek bemutatására, 

melyek segítséget adhatnak fogorvosi pálya során a hasonló helyzetek elkerüléséhez, melyek 

különösen nagy értékű fogpótlások, implantátumok beültetésével kapcsolatosak. Oktatási 

anyagunk kitér azokra a területekre, melyek természetükből adódóan nem képezhették tárgyát 

a pathológiai curriculumnak (pl. égési sérülések, áramütés stb). Összefoglalóan a tantárgy 

segítséget ad a fogorvos társadalmi helyének meghatározásában és tájékoztat a gyógykezelés 

és betegellátáson túlmenő társadalmi elvárásokról. 
 

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



  

 

A FOK DH által meghatározott oktatási helyiség (előadóterem). 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

 

Alapvető jogi ismeretek elsajátítása: 

büntetőeljárás, polgári peres eljárás, egészségügyi törvény, a fogorvosok jogai és kötelezettségei 

(újraélesztés, halál tényének megállapítása)  

 

Fej-nyak tájék és a szájüreg sérüléseinek vizsgálata valamint értékelése. Látlelet készítése. 

 

Személyazonosítás alapfogalmai. 

 

 

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

 

Patológia, Farmakológia, Belgyógyászat 

 

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

kiválasztásának módja: 

 

minimum hallgatói létszám: 10 fő/kurzus 

maximum hallgatói létszám: 100 fő/kurzus 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

 

NEPTUN rendszeren keresztül történik a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz), a FOK 

Dékánjának rendelkezései, a FOK Dékáni Hivatal és a SE Hallgatói Önkormányzat beosztása alapján 

a tanév rendjére, valamint a munkaszüneti napokra, áthelyezett munkanapokra napokra figyelemmel. 

 

A tárgy részletes tematikája3: 
 

1. Általános jogi ismeretek 

2. Az orvosi, fogorvosi működés jogi szabályzása 

3. Az orvosi, fogorvosi beavatkozás kockázata. Szövődmények, „orvosi műhiba" 

4. Sérülések gyógytartama, arc táj és fog sérülések. Látlelet a fogorvosi rendelőben. 

5. Mechanikai, fizikai, kémiai sérülések. 

6. Személyazonosítás és fogorvosi személyazonosítás I. 

7. Személyazonosítás és fogorvosi személyazonosítás II. 

8. Munkaképesség-csökkenés, keresőképtelenség, (Össz-szervezeti egészségkárosodás) 

sérelem-díj 

9. Közlekedési balesetek igazságügyi orvostani vonatkozásai, különös tekintettel az arc 

sérüléseire, ezek büntetőjogi és polgárjogi kérdései. 

10. Biztosítási orvostan kérdései, felelősségbiztosítás, betegbiztosítás. 

11. Az orvosszakértő, fogorvosszakértő. Szakértői vélemény és annak felülvizsgálata. 

Fogorvosszakértői esetbemutatások. 

12. Harapási nyomok és azok vizsgálata. 

13. A hőmérséklet szervezeti hatásai (égés, fagyás, kihűlés) 

14. Újraélesztés és kockázata. Igazságügyi elmeorvostani alapismeretek. 
 

Az előadások az igazságügyi orvostan általános részéből azokat a témákat mutatják be, 

amelyek a fogorvosi diplomához kötött tevékenység részei, másfelől azon speciális 

igazságügyi orvostani vonatkozású kérdéseket tárgyalnak, amelyek különösen speciálisan a 

fogorvoslás témakörébe tartoznak. 



  

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

 

Oxiológia – sürgősségi kórképek, újraélesztés, halál tényének megállapítása 

Szájszebészet – fej-arctájék sérülései 

Implantológia – orvosi műhibák 

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 

 

Speciális tanulmányi munka elvégzése a tantárgy sikeres teljesítéséhez nem szükséges. 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

 

A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően történik. 

 

Az egy féléven belüli hiányzások száma legfeljebb 3 tanóra lehet. 3-nál több tanóráról való hiányzás 

estén az előadások pótlása szükséges, melyre tanrendünk keretei között, a magyar, angol és német 

nyelvű kurzusaink oktatása során kerülhet sor, kizárólag az oktatási heteken, a szorgalmi időszakban. 

 

3 tanóránál több alkalommal történt foglalkozásokon való távollét esetén, az egyes előadások 

pótlásáról a pótló oktatást tartó oktató igazolást állít ki a hallgató kérelmére. Az igazoláson fel kell 

tüntetni a hallgató nevét, NEPTUN kódját, a pótlás idejét, és az igazoló oktató nevét és aláírását 

olvasható módon. 

 

Az előadások pótlását főszabályként a tanulmányi felelős számára kell igazolni legkésőbb a szorgalmi 

időszak utolsó hetének első munkanapjáig. Az írásbeli igazolás bemutatása az előadást pótló hallgató 

feladata! 

 

A félév végi aláírás 3-nál több hiányzást követően –amennyiben azok pótlása nem történt meg – nem 

adható. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  

 

Félévközi ellenőrzés nem történik. 

 

A félév aláírásának követelményei:  

 

A félév végi aláírás a foglalkozásokon való részvétel (jelenlét) követelményei c. részben részletezettek 

alapján történik. 

 

A vizsga típusa: Kollokvium 

 

A félév végi osztályzat kialakítása a szóbeli elméleti vizsga alapján ötfokozatú minősítéssel történik. 

 

Vizsgakövetelmények6: 
 

A gyakorlati szemléletű szóbeli vizsga során az előadásokon elhangzottak, valamint a kötelezően 

használandó tananyag egyes fejezeteinek számonkérése történik. A szóbeli elméleti vizsgán a 

hallgatók 2 darab tétel alapján adnak számot tudásukról. A tételek az intézet honlapján megtalálhatók. 
 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

 

A félév végi osztályzat kialakítása a szóbeli elméleti vizsga alapján ötfokozatú minősítéssel történik. 



  

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:  

 

NEPTUN rendszeren keresztül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

 

NEPTUN rendszeren keresztüli jelentkezéssel, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseinek 

megfelelően lehetséges. 

 

Sikeres vizsga javítására 1 alkalommal lehetséges. 

  
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

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

Sótonyi Péter szerk: Igazságügyi Orvostan, Semmelweis Kiadó, 2011. (A vizsgatételeknek megfelelő 

fejezetei) 

351/2013 (X.4) Kormányrendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet Módszertani Levelei. 

Osvald Csilla – Sára Katalin: Az igazságügyi szakértők kézkönyve (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1996.) 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 

 

2019.07.29. 

 

 

 

OKB véleménye:  

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre 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 .  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. 


