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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A következő tevékenységek mind magabiztosabb végrehajtása: alapos betegvizsgálat, anamnézis 

felvétel, stomato-onkológiai szűrés, diagnózis felállítása, kezelési terv készítése, a száj teljes száj 

szanálására való előkészítés, fogkő eltávolítás, az izolálási eljárások rutinszerű alkalmazása, egyszerű 

és összetettebb üregek preparációja, és restaurálása, egy-gyökerű fogak gyökérkezelése. 

 

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

SE FOK Oktatási Centrum területe. Konzerváló Fogászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 

Árkövy előadóterem, és az első emeleti kezelőtermek (111, 113, 114) 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

Önálló betegfelvétel képessége, az általános és fogászati anamnézis felvétele után diagnózis felállítása 

és megfelelő kezelési terv készítése, majd a szükséges konzerváló fogászati beavatkozások elvégzése 

gyakorlatvezetői háttérrel. 

 

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

- Fogpótlástan I.  

- Gnatológia 

- Konzerváló fogászat I.  

 

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

kiválasztásának módja: 

-- 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

A Neptun rendszeren keresztül 

 



  

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 tárgy oktatása heti egy elméleti és három gyakorlati óraszámmal történik.  

A gyakorlatokon oktatói felügyelet mellett konzerváló fogászati kezelést igénylő betegek klinikai 

ellátása folyik, a hallgatók váltva egymásnak asszisztálnak is. 
 

Az előadások tematikája: 

 

1. Preventív endodontia: a pulpavédelem jelentősége. Endodontiai 

diagnosztika  

Dr. Komora P. 

2. Az endodontia mikrobiológiai vonatkozásai  Dr. Tóth Zs. 

3. Gyökérkezelés: bemeneteli kavitás preparálás, a gyökércsatornahossz 

meghatározása  

Dr. Tóth Zs. 

4. Gyökérkezelés: a gyökércsatorna tisztítása és gyógyszeres kezelése  Dr. Herczegh A. 

5. A gyökércsatorna kézi és gépi preparálásának egyéb módszerei  Dr. Vág J. 

6. Gyökértömési technikák (hideg és meleg guttapercha technikák)  Dr. Vág J. 

7. Gyökérkezelés eredményeinek értékelése, sikertelenül gyökérkezelt 

fogak revíziója  

Dr. Vág J.  

8. Radiológia alkalmazása a konzerváló fogászatban  Dr. Vecsei B. 

9. Baleset következtében sérült fogak endodontiai ellátása  Dr. Fazekas R. 

10. Gyökérkezelt fogak végleges ellátása, csapos felépítések, öncélú 

koronák  

Dr. Szabó E. 

11. Gyökérkezeléssel kapcsolatos sebészi beavatkozás módszerei és 

indikációs területei  

Dr. Szabó E. 

12. Sürgősségi ellátás az endodontiában Dr. Lohinai Zs. 

13. Komplex fogorvosi ellátás tervezése Dr. Vág J. 

14. Interaktív esetmegbeszélés Dr. Csomó K. 

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

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

 

A tantárgy sikeres elvégzése megalapozza a Konzerváló fogászat tantárgy későbbi szemesztereiben, 

és az V-évben a Klinikai fogászat tantárgy kereteiben a hallgatói betegkezelést, így az itt megszerzett 

ismeretanyag fokozatosan gazdagodik és bővül. 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 

-- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

 

Az előadásokon a részvétel nem kötelező, de az előadások látogatása, annak anyaga a gyakorlati 

munka elvégzéséhez, illetve a későbbi sikeres vizsga letételéhez nélkülözhetetlen. 

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 

25%-át. A gyakorlatokról 10 percnél hosszabb késést hiányzásnak számítunk. Három késés egy 

hiányzást jelent. Pótlásra nincs lehetőség. A távolmaradást nem kell igazolni. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  

 

A gyakorlatokra a hallgatóknak felkészülten kell érkezniük, amit a gyakorlatvezető szóban és/vagy 

írásban rendszeresen ellenőriz és értékel. A hallgatók a gyakorlatokon egy félévben legalább öt 

alkalommal „kisdolgozatok” formájában is számot adnak elméleti tudásukról, amelyek témája az 

előadások anyagára is vonatkozik. A „kisdolgozatok” pótlására, vagy javító dolgozatra nincs  



  

lehetőség. A gyakorlatokon végzett munkát a gyakorlatvezetők minden alkalommal ellenőrzik és 

értékelik. Az értékelések eredménye beszámít a félévvégi minősítésbe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A félév aláírásának követelményei:  

 

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

meg a gyakorlatok 25%-át.  

A félév aláírásának feltétele a megfelelő szintű folyamatos, és egyenletes elméleti felkészülés és 

megfelelő szintű gyakorlati teljesítmény. Az elméleti és gyakorlati jegyek átlagának külön-külön is el 

kell érniük a 2.0-ás átlagot. A 13. hétig egy fényképes esetdokumentációt le kell adni a 

gyakorlatvezetőnek. 

 

A vizsga típusa: 

-- 

Vizsgakövetelmények6: 
-- 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

A gyakorlati jegy ötfokozatú. A gyakorlati jegyet a gyakorlatokon nyújtott szóbeli és írásbeli elméleti 

és gyakorlati teljesítmény alapján a gyakorlatvezető állapítja meg úgy, hogy figyelembe veszi a 

hallgató tárgyhoz, társaihoz mutatott hozzáállását is. 

 

A gyakorlati jegy összetevői: a félév során a gyakorlatvezető által tapasztalt elméleti tudás, a 

gyakorlati munkára kapott jegyek, illetve a „kisdolgozatok” jegyei.  

A félév aláírásának feltételei közé tartozik a megfelelő szintű folyamatos, és egyenletes elméleti 

felkészültség és a megfelelő szintű gyakorlati teljesítmény.  

Az elméleti és gyakorlati jegyek átlagának külön-külön is el kell érniük a 2.0-ás átlagot.  

 

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):  

 

Tankönyvek:  

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

2006  
 

Ajánlott irodalom:  

1. Ritter AV, Boushell LW, Walter R: Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 

7th ed. St. Louis, Mosby, 2018. 

2. Stock CJR, Nehammer CF: Gyakorlati endodontia. 2. kiadás, Budapest, Medicina, 2006  

3. Torabinejad M, Walton RE, Fouad AF: Endodontics. Principles and Practice. 5th ed. 

St.Louis, Missouri, Saunders/Elsevier 2014 

4. Hargreaves KM, Berman LH: Cohen's Pathways of the Pulp. 11th ed. St. Louis, 

Missouri, Mosby/Elsevier 2015 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

Dr. Tóth Zsuzsanna 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

 

Beadás dátuma: 

 



  

 

 

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


