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Ikt.szám: 312-2/2021 

 

Dr. Végvári Tamás 

igazgató úr részére 

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG 
ALAPELLÁTÁSFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG 

 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

 

2021. február 09-én jelent meg a Kormány 53/2021. rendelete a praxisközösségekről. 

A rendelet hatálya nem terjedt ki a praxisjog nélküli, főállású iskola-fogorvosokra és a 

közfinanszírozott területi ellátásban részt vevő, fogászati szakellátást nyújtó - többségében 

fogszabályzó - kollégákra, akik nem tartoznak az Eszjtv. alá. 

Az alapellátási törvény felhatalmazza a Kormányt a praxisközösségek együttműködési 

lehetőségeinek meghatározására. 

Amennyiben a kollégák együttműködésére lehetőség nyílna, a prevenció különböző szintjein 

végzett tevékenységük, szakmai gyakorlatuk, szaktudásuk, rendelkezésre álló speciális 

igényeket kielégítő saját infrastruktúrájuk szolgálhatná mind a kollegiális, mind a járási 

praxisközösségek tevékenységének kibővítését, munkájuk minőségi színvonalának emelését, 

hatékonyságuk fokozását, a speciális gyermekfogászati és más fogorvosi szakellátások jobb 

elérhetőségét. 

A fentiek érdekében az alábbi javaslatokat, kéréseket fogalmazzuk meg: 

1. Az iskolafogászati ellátást végző kollégák számára lehetővé kell tenni a praxisközösséggel 

való együttműködést. 

Rögzíteni kell, hogy az iskolafogászat tevékenysége - ellentétben az iskolaorvosi ellátással 

- nem tisztán preventív típusú, hanem kuratív tevékenységet is végző, tehát a tevékenység 

jellege nem különbözik érdemben a gyermekfogászati alapellátástól.  

Ennek alapján kérjük, hogy az iskolafogászati szolgáltatás külön szakmakódját szüntessék 

meg, mert feladat és kompetencia szempontjából gyermekfogászati alapellátásnak felel meg. 

Kérjük, hogy ahol lehetséges, a vállalkozó iskolafogászat alakulhasson vissza területi ellátási 

kötelezettséggel rendelkező gyermekfogászati alapellátó vagy vegyes fogorvosi rendeléssé, 

ahol az iskolafogászati feladatot a szolgálat természetesen továbbra is ellátja. (Azokon a 

területeken, ahol nincs iskolafogászat, ma is a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 

praxisok látják el a feladatot.)  

Kérjük, hogy ahol a fenti átalakulás objektív okokból nem lehetséges, a főállású 

iskolafogászati szolgáltató együttműködőként vehessen részt a praxisközösség munkájában 

- természetesen a definitív fogászati ellátásban való részvétel mellett - és részesülhessen a 

praxisközösségi szintnek megfelelő bértámogatásban.  
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2. Kérjük, hogy a főállású, megbízási szerződéssel rendelkező közfinanszírozott fogászati 

szakellátók szintén együttműködőként vehessenek részt a praxisközösség munkájában, és 

részesülhessenek a praxisközösségi szintnek megfelelő bértámogatásban. 

Ennek jelentőségét kiemeli az, hogy miután a fogszabályozás szakellátási besorolású 

tevékenység, nem részesül bértámogatásban, és ezért egyre kevesebb kolléga vállalja 

közfinanszírozott szolgáltatásként ezt a tevékenységet, ami egyre nagyobb ellátási hiányt 

jelent, kiemelkedően hosszú várólisták mellett. 

3. Kérjük, hogy a fogorvosok is vehessenek igénybe praxisvásárlási támogatást, ha TEK 

körzetet szeretnének vásárolni. 

4. Kérjük, hogy amennyiben a fenti együttműködés - mely jótékonyan hatna a fogászati 

praxisközösségek szolgáltatási portfóliójára - mégsem lehetséges vállalkozás formájában, 

biztosítsák a kollégák számára az egészségügyi szolgálati jogviszony alá térés lehetőségét. 

A fenti módosítás költségvetési vonzata maximum 1,5 milliárd forint lenne, ugyanakkor 

érdemben javítaná a területi gyermekfogászati ellátás minőségét, hozzáférhetőségét. 

 

 

Budapest, 2022. február 28. 

 

 

Tisztelettel: 
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