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A szakképzésről:
- graduális képzésre épülő 36 hónapos képzés
- finanszírozási formánként eltérő feltételek mellett 
teljesíthető
- választható szakirányok: 

Dentoalveoláris sebészet 
Fogpótlástan
Endodontia
Fogszabályozás
Gyermekfogászat
Parodontológia

- ráépített szakképesítés Orális implantológia



Általános feltételek:
ü hazai (vagy más országbéli) felsőoktatási intézmény 

által kiadott vagy honosított fogorvosi diploma

ü országos alapnyilvántartásba történő felvétel 

igazolása

üműködési nyilvántartásba történő felvétel igazolása

ü kamarai tagság igazolása

ü Vény igénylés / www.oep.hu (Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelő) - Finanszírozott eü. Szolgáltató

orvosa és Pro Familia

ü akkreditált szakképző helyen történő foglalkoztatás 

igazolása (legalább heti 36 órás munkaidejű egészségügyi tevékenység 

végzésére, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás)

Alapnyilvántartásba vétel 
•Az egyetem intézi 

•Elküldi a végzett hallgatók adatait az 

alapnyilvántartást vezető intézménynek: 

•OKFŐ végzi 

•Az alapnyilvántartásba vétel során mindenkinek 

lesz egy alapnyilvántartási száma = PECSÉTSZÁM 

Az alapnyilvántartás célja a megszerzett 

szakképesítés közhiteles tanúsítása. 



Képzési elemek:
Első évben:

- 9 db törzsképzési tanfolyam (5 db 
minden  szakiránynak megfelelő, 4 db 
szakspecifikus)
- sürgősségi betegellátás tanfolyam
- kéthetes menedzserképző tanfolyam



Második évben:
- 1 db - a szakirányának megfelelő - részvizsga 

teljesítése
- 6 hónapos klinikai osztályos gyakorlat 

teljesítése
- Konzulensi megbeszélések (összesen 4 

féléven keresztül)
Harmadik évben:

- szakgyakorlati idő letöltése, felkészülés a 
szakvizsgára
- konzulensi megbeszélések

Képzési elemek:



1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév

9 db törzsképzési 
tanfolyam 

sürgősségi 
tanfolyam

manager
képzés

konzultáció 4 féléven keresztül (de, egyetemi képzőhelyen folyamatos!)

1 részvizsga

6 hónapos klinikai 
osztályos gyak. (de, egyetemi képzőhelyen folyamatos!)

szakgyakorlati idő



Képzési finanszírozási formák:

• Támogatott képzési formák
• Költségtérítéses képzési formák



• Állami finanszírozott - egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló 
szakfogorvosi szakképzés

• Állami finanszírozott - nem egyetemi utánpótlást szolgáló 
szakfogorvosi szakképzés

• Klinikai finanszírozású képzés - költségtérítéses, de a 
Klinika/Kar támogatja

Támogatott képzési formák:



• Költségtérítéses képzés 
- Kirendelt formában történő képzés

• Idegen nyelvű szakképzés (költségtérítéses 
nyelvű szakfogorvos képzés)

Költségtérítéses képzési formák



• a szakorvosjelölt elsődleges képzőhelye a SE FOK 
(Klinika), munkáltatója az Országos Kórházi 
Főigazgatóság

• amennyiben a rezidens a képzését megszünteti, vagy 
nem tesz szakvizsgát, képzési díj visszafizetési 
kötelezettsége van

• a szakképzést követően a Kar köteles minimum 3 évig 
tovább foglalkoztatni, amennyiben a szakorvos igényt 
tart rá

Állami finanszírozott képzés
- oktatói utánpótlás:



• a szakorvosjelölt elsődleges képzőhelye a SE 
FOK (Klinikái) vagy más akkreditált 
egészségügyi szolgáltatók, munkáltatója az 
Országos Kórházi Főigazgatóság

• visszafizetési kötelezettsége van
• támogatott képzésben eltöltött idővel 

megegyező idejű közfinanszírozott fogorvosi 
alapellátási vagy szakellátási tevékenységet fog 
végezni

Nem egyetemi utánpótlást 
szolgáló képzés:



• a szakorvosjelölt elsődleges képzőhelye a Kar Klinikái
• a szakképzés megkezdésekor tanulmányi szerződést ír 

alá, amennyiben nem teljesíti a benne foglaltakat 
visszafizetési kötelezettsége van 

• visszafizetési kötelezettsége van akkor is, ha a klinika 
tovább foglalkoztatná, de Ő mégis felbontja 
munkaszerződését

• a szakképzésben letöltött idővel megegyező időt 
köteles a klinikán tölteni, amennyiben a Klinika úgy 
dönt, hogy szívesen dolgozna vele a továbbiakban

(Klinikai finanszírozású képzés:)



• a szakorvosjelölt képzőhelye egy akkreditált 
egészségügyi szolgáltató 

• a képzését költségtérítéses formában teljesíti

Költségtérítéses képzés:



• a szakorvosjelölt képzőhelye egy akkreditált 
egészségügyi szolgáltató (lehet egyetemi 
klinika/intézet)

• munkáltatója a kirendelő 
• a képzését költségtérítéses formában teljesíti

Kirendelt státuszú képzés:



• munkáltató: 
-a Semmelweis Egyetem
- külső akkreditált egészségügyi szolgáltató

• munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
történő foglalkoztatás – 36 órás

• szakképzési díj:
53.000 Euro/év – egyetem a munkáltató
30.000 Euro/3 év – külső eü. szolg.  a munkáltató

Idegen nyelvű szakképzés 
(költségtérítéses idegen nyelvű szakfogorvos képzés)



A költségtérítés mértéke:

• eljárási díj (egyszeri regisztrációs díj a szakképzésbe lépéskor) 22.000 Ft

• a képzés egész időszakára (36 hónap) 90.000 Ft/hó

• eljárási díj (szakvizsgára bocsátás, abszolutórium kiadás díja) 25.000 Ft



Jelentkezés módja:
I. egyetem klinikáira

• Állami támogatott oktatói utánpótlás
• Állami támogatott nem egyetemi utánpótlás
• Klinikai Finanszírozású
• Költségtérítésesen belül a kirendelt státuszú
képzésbe kizárólag a rendszerbevételi eljárás 
keretén belül lehet bekerülni



Rendszerbevételi eljárás

• Végrehajtási utasítás pontosan leírja a 
rendszerbevételi eljárás folyamatát,  amely 
megtalálható aFogorvostudományi Kar Szak-
és Továbbképzési Titkárság honlapján 
(semmelweis.hu/fok-tovabbkepzes/) az alábbi 
útvonalon:

Szakképzés >> Támogatott szakfogorvos képzés >> 
Rendszerbevételi eljárás végrehajtási utasítás (pdf)



• A jelentkezési lapok benyújtásának határideje az 
utolsó záróvizsga nap befejezésétől számított 5 
munkanap

• A határidőn túl benyújtott jelentkezési lapok 
érvénytelenek, ezek semmilyen indokkal nem 
vehetők figyelembe

• A felvételi eljárás időszaka a diploma kiállítását 
követő hét munkanapjai (a napok száma minimum 
kettő, maximum négy nap)

Rendszerbevételi eljárás



Szak- és Továbbképzési Tiktárságra benyújtandó 
dokumentumok:
- jelentkezési lap
- önéletrajz
- többletpontokra vonatkozó igazolások

A tárgyévben végzett jelentkezők a diplomát, vagy 
hiteles másolatát  a szóbeli eljárás során  mutatják be.

Rendszerbevételi eljárás



Nem vehet részt a rendszerbevételi eljárásban 
az a jelentkező, aki

a) a jelentkezési lapot határidőre nem 
nyújtja be,
b)a jelentkezési lapot hiányosan nyújtja be, 
és azt a hiánypótlásra biztosított határidőn 
belül nem egészíti ki.

Rendszerbevételi eljárás



A Bizottság mindenkori Elnöke a jelölt első
helyen megadott szakképesítését végző
munkahely vezetője. Tagjai a Szakfogorvos
Szakképzési Grémium elnöke és a Grémium
tagjai, vagy a helyettesítésükkel megbízott
személy, a szakképző helyekért, szakképzésért
felelős két oktató, valamint a szakorvosjelöltek
egy képviselője.

Rendszerbevételi eljárás



A rendszerbevételi pontszám, mely a jelentkezők 
sorrendjét határozza meg:

a) tanulmányi pontszámként legfeljebb 70 
pont,
b) személyes meghallgatás során legfeljebb 
30 pont,
c) többletpontként legfeljebb 10 pont 
adható.

Rendszerbevételi eljárás



A tanulmányi pontszám a következő 
részpontszámok összege:

a) a szigorlati tantárgyak érdemjegyei 
átlagának hatszorosa,
b) az adott szakhoz kapcsolódó öt szakma 
specifikus tantárgy 1,2-del súlyozott 
érdemjegyeinek összege és
c) az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott 
érdemjegye

Rendszerbevételi eljárás



Többletpontok
1.PhD fokozat - 10 pont
2. Az egyetemi képzés alatt végzett tudományos tevékenység:
a) Helyi Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) Konferencián tartott elsőszerzős előadás - 2 pont

b) Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás -1 pont

c) Országos Tudományos Diákköri Konferencián (a továbbiakban: OTDK Konferencia) tartott elsőszerzős előadás -3 

pont

d) OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás - 2 pont

e) Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, bemutatott poszter - 3 pont

f) Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, bemutatott poszter - 2 pont

g) TDK elsőszerzős pályamunka - 4 pont

h) TDK társszerzős pályamunka - 2 pont

i) Szakspecifikus diplomamunka - 2 pont

j) Demonstrátorság az adott szakból évente - 1 pont

k) Tudományos elsőszerzős közlemény -5 pont

l) Tudományos társszerzős közlemény - 3 pont

m) Szakspecifikus tanulmányi verseny 1–3. helyezés - 2 pont

n) Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) - 1 pont

3. Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)
a) középfok „C” típus, felsőfok „A” vagy „B” típus - 2 pont

b) felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma - 3 pont

4. Orvosi munkavégzés az adott szakon évente - 2 pont
5. Mentőtiszti, egészségügyi területen legalább 1 hónap időtartamú munkavégzés hónaponként (maximum 3 pont) - 1 pont
6. Az egyetem által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka, adatok feldolgozása 
tudományos tevékenységben stb.) - 2 pont

Rendszerbevételi eljárás



Elért eredmények:
- Rangsor: Szak és Továbbképzési Titkárság hirdetőtábláján 
- legkésőbb az utolsó szóbeli meghallgatást követő munkanapon

A legmagasabb rendszerbevételi pontszámot elérő jelöltek meghatározásánál 
- ha azonos rendszerbevételi pontszám miatt a legmagasabb pontértéket több 
mint öt jelentkező érte el - előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, akinek a 
tanulmányi és többletpontok összege (a továbbiakban: hozott pontszám) 
alapján számított pontszáma magasabb. 

Rendszerbevételi eljárás



A jelentkezés folyamatos, a Szak- és 
Továbbképzési Titkárságon kell beadni a 
következő dokumentumokat:

- jelentkezési lap
- szakképző hellyé minősített (akkreditált) 
munkahely befogadó nyilatkozata
- adatlap a hozzá tartozó kötelező
mellékletekkel

Jelentkezés módja:
II. költségtérítéses képzés



• akkreditált szakképzőhelyen történő (minimum heti 36 órás) alkalmazást igazoló 
munkaszerződés másolata

• akkreditált szakképzőhely által kitöltött munkahelyi befogadó nyilatkozat
• a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettségét igazoló oklevél másolata
• orvosi működési nyilvántartásba vételt igazoló határozat másolata
• kamarai tagságot igazoló határozat másolata
• személyi igazolvány másolata (külföldi állampolgár esetében: útlevél) 
• lakcímkártya másolata
• 2 db igazolványkép
• Kérelem számlaigényléshez
• Egyszeri regisztrációs díj (22.000Ft) befizetését igazoló átutalási bizonylat fénymásolata
• Foglalkozás egészségügyi alkalmasság igazolásának fénymásolata
• Nyilatkozat tutori felügyelet ellátásáról
• külföldi állampolgár esetén: tartózkodási engedély másolata
• külföldi állampolgár esetén: munkavállalási engedély másolata

Költségtérítéses képzés
mellékletek:



• ? fő Klinikai gyakornok 

Dékáni tájékoztatás 2021-ben a záróvizsga teszt 
írás után, 12.00-kor. 

Keretszámok:



• Megszűnt!

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §
6) Fogorvosi tevékenység 
önállóan csak fog- és 
szájbetegségek szakorvosi 
képesítés birtokában végezhető. 

A szakképzésről



JELENLEG
A Fogorvosi Oklevél (Diploma)

A gyógyításra TELJES felhatalmazást biztosít



2016. 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási ösztöndíjról, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról. 

16/2010. (VI. 15.) EüM rendelet: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai 
képzés részletes szabályairól (többszörösen módosított) 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzéséről(többszörösen módosított) 

A szakképzésről – jogszabályi háttér



Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyban 
kerülhet sor:
a) szabadfoglalkozás keretében
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként (nem) 
c) társas vállalkozás tagjaként
d) közalkalmazotti jogviszonyban
e) Munkaviszonyban
f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban
g) szolgálati jogviszonyban
h) egyházi személyként vagy vallási tevékenységet végző szervezet 

vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként,
i) önkéntes segítőként (nem)
j) egyéni cég tagjaként (nem)

A szakképzésről – jogszabályi háttér



A diploma megszerzését követően egészségügyi tevékenység 
végzéséhez, az alábbi dokumentumok megszerzése szükséges: 

• orvosi alapnyilvántartásba vétel (www.aeek.hu) 
• kamarai tagság létesítése (www.mok.hu) 
• orvosi működési nyilvántartásba vétel (www.aeek.hu)   
• a továbbképzési kötelezettség a diploma megszerzésétől él, ezért a felsorolt 
dokumentumok kézhezvételét követően a www.oftex.hu (Orvosok Folyamatos 
Továbbképzése) portálon szükséges regisztrálnia a folyamatos továbbképzésre 
kötelezettek nyilvántartásába, kiválasztva az SE-FOG (Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar) képzőegyetemet. 

A szakképzésről



Köszönöm a figyelmet!




