
 

 

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése:    fogászati röntgen                         . 

Szakmakód megnevezése:            1306                                                                     . 

1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: 

 

Olyan egészségügyi ellátási forma, melynek lényege fogászati röntgenfelvételek készítése 

és kérés esetén leletezése, diagnosztizálása. Az 5106 szám alatt jegyzett fogászati 

röntgendiagnosztika fedi a 1306 kód alatt jegyzett fogászati röntgen tevékenységet. Külön 

szakmakódra nincs szükség. 

2. Az ellátás formái: 

2.1. Járóbeteg-ellátás . 

2.2. …………………………………………… 

2.3. …………………………………………. 

A mellékelt táblázat kitöltésével az alábbi szempontok szerint és követelményekre 

tekintettel kérjük meghatározni a minimumfeltételeket: 

Általános követelmények: A 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendelet 3. számú melléklete foglalkozik a 

sugárvédelmi képzés és továbbképzésre vonatkozó előírásokkal. "... alkalmazási körében az a személy 

foglalkoztatható, aki a 3. számú mellékletben előírt, vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, illetőleg 
továbbképzésben részt vett." 

A fenti rendelet 14. §-ának (1) bekezdése szerint "... alkalmazásához engedély szükséges". 

Ahol a fogászati röntgenosztálynak nincs orvos vezetője, ott a fogászati rendelést vezető orvos a 
felelős a vonatkozó rendelkezések betartásáért. A felelős orvosnak, valamint a röntgenfelvételek 

készítésében részt vevő személyeknek (asszisztensek) megfelelő sugárvédelmi képzettséggel kell 
rendelkeznie. 

A röntgenengedélyezéssel kapcsolatos eljárás 

Az Országos Rendőrfőkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósága (1396 Budapest, Pf: 453.) 
szakhatósági hozzájárulást ad ahhoz, hogy az adott készüléket a fogorvos birtokolja, telepítse és 

működtesse: 

 tervrajz 
 műszaki leírás 
 illeték szükséges. 

Az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI Budapest, 1046 Fóti út 79.) engedélyezési javaslat: 

 tervrajz, 
 műszaki leírás, 
 illeték szükséges. 

Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet (OSSKI Budapest, 

1221 Anna u. 5.) szakvélemény: 

 tervrajz, 
 műszaki leírás, 
 illeték szükséges. 



 

 

Az ÁNTSZ illetékes helyi intézetétől (telepítési terv jóváhagyás kérése) kell beszerezni fogászati 

röntgenemeltetési engedély kérelmet, amely az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 

 tervrajz, 
 műszaki leírás, 
 ORFK engedély, 
 OSSKI előzetes engedély, - ORSI engedély, 
 kérelmező neve, címe, 
 tevékenység megnevezése, - berendezés típusa, 
 (magyar nyelvű gépkönyv, ORKI engedély). 

Az ÁNTSZ előzetes tervjóváhagyási engedélye után, ha elkészült a röntgen, akkor az OSSKI üzembe 
helyezés előtti sugárvédelmi mérése (szerződés alapján) szükséges. 

Az OSSKI mérés után a megyei (fővárosi) ÁNTSZ-től működési engedélyt kell kérni, melyhez 
szükséges megadni a sugárvédelmi megbízott nevét, a sugárvédelmi megbízott nevét, a sugárvédelmi 

képesítést, a diplomaszámot, a szakképesítés számát és keltét, a munkahelyi sugárvédelmi 

szabályzatot, a sugárveszélyes munkakörben dolgozók nevét, számát. 

3. Speciális követelmények:  

3.1. Humánerőforrás 

3.1.1. Orvosi, szakorvosi: Fogorvosi diploma, sugárvédelmi ismeretek vizsga 

3.1.2. Szakdolgozói Fogászati szakasszisztens,  sugárvédelmi ismeretek vizsga 

3.1.3. Egyéb, valamint pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi 

szakfeladat (pszichológus, logopédus, stb..) 

3.1.4. Egyéb kisegítők 

3.2. Tárgyi feltételek: Az általános követelmények részben említett jogszabályok szerint.  

3.3. Dokumentáció: Az általános követelmények részben említett jogszabályok szerint. 

3.4. Szakmai környezeti feltételek: Az általános követelmények részben említett 

jogszabályok szerint. 

3.5. Egyéb követelmények: Az általános követelmények részben említett jogszabályok 

szerint. 

 

Az ellátás formái 
Járóbeteg-ellátás . 

 

Általános követelmények: 

 

 

A 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendelet 3. számú melléklete foglalkozik a 

sugárvédelmi képzés és továbbképzésre vonatkozó előírásokkal. "... 

alkalmazási körében az a személy foglalkoztatható, aki a 3. számú 
mellékletben előírt, vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, illetőleg 

továbbképzésben részt vett." 

A fenti rendelet 14. §-ának (1) bekezdése szerint "... alkalmazásához 

engedély szükséges". 

Ahol a fogászati röntgenosztálynak nincs orvos vezetője, ott a fogászati 



 

 

rendelést vezető orvos a felelős a vonatkozó rendelkezések 
betartásáért. A felelős orvosnak, valamint a röntgenfelvételek 

készítésében részt vevő személyeknek (asszisztensek) megfelelő 
sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkeznie. 

A röntgenengedélyezéssel kapcsolatos eljárás 

Az Országos Rendőrfőkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósága (1396 
Budapest, Pf: 453.) szakhatósági hozzájárulást ad ahhoz, hogy az adott 

készüléket a fogorvos birtokolja, telepítse és működtesse: 

 tervrajz 
 műszaki leírás 
 illeték szükséges. 

Az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI Budapest, 1046 Fóti 

út 79.) engedélyezési javaslat: 

 tervrajz, 
 műszaki leírás, 
 illeték szükséges. 

Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutatóintézet (OSSKI Budapest, 1221 Anna u. 5.) szakvélemény: 

 tervrajz, 
 műszaki leírás, 
 illeték szükséges. 

Az ÁNTSZ illetékes helyi intézetétől (telepítési terv jóváhagyás kérése) 
kell beszerezni fogászati röntgenemeltetési engedély kérelmet, amely 

az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 

 tervrajz, 
 műszaki leírás, 
 ORFK engedély, 
 OSSKI előzetes engedély, - ORSI engedély, 
 kérelmező neve, címe, 
 tevékenység megnevezése, - berendezés típusa, 
 (magyar nyelvű gépkönyv, ORKI engedély). 

Az ÁNTSZ előzetes tervjóváhagyási engedélye után, ha elkészült a 
röntgen, akkor az OSSKI üzembe helyezés előtti sugárvédelmi mérése 

(szerződés alapján) szükséges. 

Az OSSKI mérés után a megyei (fővárosi) ÁNTSZ-től működési 
engedélyt kell kérni, melyhez szükséges megadni a sugárvédelmi 

megbízott nevét, a sugárvédelmi megbízott nevét, a sugárvédelmi 
képesítést, a diplomaszámot, a szakképesítés számát és keltét, a 

munkahelyi sugárvédelmi szabályzatot, a sugárveszélyes munkakörben 
dolgozók nevét, számát. 

 

Speciális követelmények: 

Humánerőforrás:  

- orvosi/szakorvosi 

 

Fogorvosi diploma, sugárvédelmi ismeretek vizsga 

 

- szakdolgozói: 

 Fogászati szakasszisztens,  sugárvédelmi ismeretek vizsga 



 

 

  

 

- egyéb: 

 

 

 

 

- egyéb kisegítők: 

 

 

 

 

Speciális követelmények: 

Tárgyi feltételek: 

 

 

  

Az általános követelmények részben említett jogszabályok 

szerint.  

 

 

Dokumentáció: 

 

 

Az általános követelmények részben említett jogszabályok 

szerint.  

 

Szakmai környezeti feltételek:  

 

 

Az általános követelmények részben említett jogszabályok 

szerint.  

 

Egyéb követelmények: 
 

Az általános követelmények részben említett jogszabályok 

szerint.  
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