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Állásfoglalás 

és  

értesítés a 2008. évi fogászati alap- és 

szakellátások  kötelező éves 

adatgyűjtésről 

(OSAP) 
 
 

Korábbiakban a 76/2004 ESZCSM rendelet intézkedett a fogászati alap- és szakellátások 

kötelező éves adatgyűjtéséről. A rendelet végrehajtásáról minden évben, utoljára a 2006-os 

évre vonatkozóan, minisztériumi utasítás jelent meg. A 2008-as év adatgyűjtéseire vonatkozó 

OSAP elrendelésben, a fogászati alap- és szakellátások adatainak gyűjtésére vonatkozó 

utasítás szerint, az adatokat a Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete gyűjti és összesíti a 

Központi Statisztikai Hivatal számára. Információt a  

 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,658711&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

oldalról kaphatunk. 

 

A 2009. évtől a továbbiakban, a fogászati alap-és szakrendelések, ideértve a fogszabályozást 

is, éves statisztikai adatgyűjtését az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ illetve a 

szakfelügyelet végzi. Az eddig is folyamatos éves adatszolgáltatás mind tartalmilag, mind 

formailag megváltozik. A tartalmi változás azt jelenti, hogy az év során illetve a kezelések 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,658711&_dad=portal&_schema=PORTAL
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kapcsán diagnosztizált betegségeket, számszerűsítve és a BNO (Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása) kódlista alapján  kell majd jelenteni. Ugyanezen elv alapján az év során ill. a 

kezelések kapcsán elvégzett beavatkozásokat, számszerűsítve és az OENO (Orvosi Eljárások 

Nemzetközi Osztályozása) tevékenységi kódlista alapján kell majd jelenteni. A hivatalos 

BNO és OENO kódok listája elérhető lesz az Országos Fogászati és Szájsebészeti 

Szakfelügyelet honlapján (www.ofszsz.hu) is. A formai változás az lesz, hogy az 

adatszolgáltatás csak on-line módon lehet megtenni, tehát interneten keresztül, és az OSZMK 

honlapjának (www.oszmk.hu)  kijelölt rovatában kerül rögzítésre. Időbeli változás azonban 

nem lesz, mindig a tárgyévet követő januári hónap 31-ig kell az adatokat a fentiek szerint, de 

szolgáltatóként összesítve, közölni. Célszerű olyan írott, illetve elektronikus dokumentációt 

vezetnie minden szolgáltatónak,melyek  alapján a tárgyévben előforduló BNO és OENO 

kódok folyamatosan rögzítésre kerülnek és a kötelező adatszolgáltatáshoz éves szinten is 

kigyűjthetőek. 
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