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Magyarországi fogorvos-adatok

• 5.420 aktív fogorvos
• 3.152 %  (58,1%) nő
• 2.268 % (41,9%) férfi 
• Átlagéletkor: 45,5 év (13% 60 év felett)
• Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar

853 hallgató (535 nő, 63 %) külföldiekkel
468 hallgató (317 nő, 68 % ) magyarok   
385 hallgató  (218 nő, 56 %) külföldiek



Portugália 1980
Spanyolország 1980
Olaszország 1980
Ausztria 1998

Magyarország 1952

Az önálló fogorvosképzés megalapításának évei az egyes európai 
országokban



Fogorvosképző helyek 
Magyarországon

BUDAPEST: 1952 (1955)
Szeged: 1960 (2007)  Pécs: 1973  Debrecen: 1976 (2003)



2020-as felvételi adatok

• 695 fő jelentkezett
• Első helyen 296 fő jelölte meg Karunkat
• Bekerültek 95 %-a rendelkezik egy nyelvvizsgával, 46 % két 

nyelvvizsgával.
• A felvételt nyertek az emelt szintű biológia érettségi mellett 89%-ban 

választják második érettségi tárgyként a kémiát, 11 %-ban pedig a fizikát
• Ponthatár:  432 pont (állami ösztöndíjas)

426 pont (önköltséges, pótfelvételi eljárásban)
• Kapacitásszám: 100 fő (99 állami ösztöndíjas, 1 fő önköltséges)



Nyelvvizsgák alakulása



Finanszírozás



„Minden orvosi szakma
presztízse egyenesen
arányos az általa termelt
halottak számával. Ez az,
amiért mi minden
pályázatnál, pénz
elosztásnál alul fogunk
maradni egy inkubátorral
szemben.”





Fogászati ellátás szervezés

ALAPELLÁTÁS
Felelős: Települési önkormányzat
Képviselő-testület feladata: körzet megállapítása és kialakítása 
Az egészségügyi alapellátásról  szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5-6. §

SZAKELLÁTÁS
Felelős: Helyi önkormányzat
Feladata: a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott

egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetése, és az
egészségügyi szolgáltató számára megállapított közfinanszírozott szakellátási
feladatok ellátása

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §

(Forrás: NEAK)



Kapcsolódó fogalmak

Területi ellátási kötelezettség
• a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás

körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői, fogászati ellátás) egészségügyi
szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat, illetve saját intézménye vagy más
szolgáltató útján biztosít, valamint

• a lekötött kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy a
kapacitásai felhasználásával az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásban
meghatározott ellátási területen élő, a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira
jogosultak számára külön jogszabályban foglaltak szerinti járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-
szakellátásokat nyújt;

Körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat által
meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek

Praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által a fogorvos részére adott önálló orvosi
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység
területi ellátási kötelezettséggel,meghatározott körzetben végezhető

Szakellátási kapacitás: a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma (Forrás: NEAK)



A fogorvos feladatai
A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
a)  a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és 

gondozása,
b)  a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
c)  a góckutatás,
d)  a terhesek fogászati gondozása, és
e)  a sürgősségi ellátás.

Fentieken túl a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos
koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

(Forrás: NEAK)



Fogászati ellátás
Térítésmentesen igénybe vehető ellátások

A térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátásokat a kötelező egészségbiztosításról szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 12.§-a határozza meg.

Jogosultak köre Térítésmentesen járó ellátások

• 18 éves életkorig
• a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott 

tanulmányok ideje alatt
• várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig

• Teljes körű alap-és szakellátás (kivéve a technikai költségeket)

18-62 éves korig • sürgősségi ellátásra
• fogsebészeti ellátásra
• ogkő eltávolításra
• ínyelváltozások kezelésére

62. éves kor felett • teljes körű alap- és szakellátásra (kivéve a technikai költségeket)

Életkortól függetlenül • alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére
• szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresésre,
• fogmegtartó kezelésre ((fogtömés, gyökérkezelés, gyökértömés) 

(Forrás: NEAK)



A fogorvos ellátási kötelezettsége
A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.
A körzet lakója az a biztosított, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) a

körzet területén van.

A fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

A biztosítottnak lehetősége van a kijelölt fogorvosi szolgálattól eltérően – lakó-és tartózkodási
helyétől függetlenül – másik fogorvoshoz is fordulni, amennyiben a felkeresett fogorvos az
ellátását elvállalja. A biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az ellátást csak
akkor tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a
területen kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és az ellátásra az egészségbiztosító által
lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik.

Jogszabályi háttér: 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  18. § (3) bekezdés, az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § j) 
pont, 24. § (2) bekezdés, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3. 

§ (2)-(3) bekezdései 

(Forrás: NEAK)



Fogászati ellátáshoz kapcsolódó 
fogtechnikai jogosultságok

A biztosított akkor jogosult gyógyászati segédeszköz (fogpótlás, fogszabályozó 
készülék) árához társadalombiztosítási támogatásra, ha

•annak árához az egészségbiztosító támogatást állapít meg,

•azt közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató e jogosultságra kijelölt orvosa, illetve

az egészségbiztosítóval e jogosultságra szerződést kötött orvos rendeli,

•az azt gyártó fogtechnikus rendelkezik ártámogatási szerződéssel,

•a rendelés szakmailag indokoltan és a jogszabályokban rögzítettek szerint történik.

(Forrás: NEAK)



A fogpótlások, fogszabályozó készülékek 
társadalombiztosítási támogatással történő 

rendelhetőségének szabályai
Kivehető fogpótlás:
• 50 %-os támogatással vehető igénybe közgyógyellátás jogcímen,

• 80 %-os támogatással vehető igénybe arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességei, daganatos
megbetegedései, maradandó baleseti (traumás) sérülése esetén, a stomatognath rendszer egyéb súlyos
megbetegedései esetén, csontvelő-transzplantált betegnél góckutatás miatt elvégzett fogextrahálást
követően

Rögzített fogpótlás:
• 50 %-os támogatással vehető igénybe 18 év alatti biztosítottaknak, terhes és gyermekágyas nőknek a

szülést követő 90 napig, nem csontvelő-transzplantáció miatt elvégzett góckutatást követő fogeltávolítás
utáni első ellátáskor rendelhető,

• 80 %-os támogatással vehető igénybe arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességei, daganatos
megbetegedései, maradandó baleseti (traumás) sérülése esetén, a stomatognath rendszer egyéb súlyos
megbetegedései esetén, csontvelő-transzplantált betegnél góckutatás miatt elvégzett fogextrahálást
követően

Fogszabályozó (kivehető és rögzített) készülék
normatív (80 %-os) támogatással arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességei, daganatos megbetegedései,

maradandó baleseti (traumás) sérülése, stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedései esetén,
csontvelő-transzplantált betegnél góckutatás miatt elvégzett fogeltávolítást követően, kizárólag18 éven
aluli betegnek a fogazat fejlődési és alaki rendellenességei esetén rendelhető.

(Forrás: NEAK)



Finanszírozási díj elemei

- Fix összegű díjak -

ALAPDÍJ: Lakosságszám és annak korcsoportonkénti összetételétől függő pontszám
alapján meghatározott fix összegű díj. Korcsoportonkénti szorzószámokat – szolgálat
típusától függően – jogszabály határozza meg.

Lakosságszám x korcsoportos szorzószám = korcsoportos szorzóval korrigált pontszám

A korcsoportos pontszám ún. degresszió alá esik, ha az összege a 6000 pontot meghaladja.
Korcsoportos szorzóval korrigált pontszám x korcsoportos pontérték = ALAPDÍJ (ún. fixdíj)

Gyermek, iskola-ifjúsági 

típusú szolgálat 

Vegyes 

típusú szolgálat 

Felnőtt 

típusú szolgálat 

Korcsoport Szorzószám Korcsoport Szorzószám Korcsoport Szorzószám

0-18 4,6 0-18 3,0

19-62 1,0 19-62 1,0

62. felett 2,4 62. felett 2,4

(Forrás: NEAK)



Finanszírozási díj elemei
- Fix összegű díjak -

KIEGÉSZÍTŐ DÍJ:
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

szóló kormányrendeletben meghatározott településen fogászati alapellátást nyújtó

szolgálat – szolgálatonként – havi 100 000 forint kiegészítő díjazásra jogosult.

REZSITÁMOGATÁS:
Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók –

szolgálatonként - havi 130 000 Ft összegű rezsitámogatásban részesülnek.

A havi 130 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok

esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok

időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak.

(Forrás: NEAK)



Finanszírozási díj elemei
- teljesítményalapú díj -TELJESÍTMÉNYDÍJ:

A teljesítményarányos díjazás a lejelentett és elfogadott beavatkozások teljesítmény pontszáma
alapján történik.

Az egyes jelenthető beavatkozások megnevezése, kódja, illetve pontértéke és minimumideje az
egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 12. számú mellékletében került meghatározásra. Bizonyos
beavatkozásokat csak az egyetemi szakellátást végző szolgáltatók, másokat a szak- és
egyetemi szakellátást végző szolgáltatók, míg a beavatkozások jelentős körét mindhárom
ellátási szint, tehát az alapellátók is jelenthetik.

Teljesítménydíjat befolyásoló szabályok:
• Minimumidő: az az időtartam, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott

beavatkozás elvégzésére. A szerződött havi rendelési időben – minimumidő figyelembe
vételével – végezhető teljesítmény kerülhet elszámolásra.

• Rezidens szabály: egyetem által szakképzésre jelölt szolgálatban/szakrendelésen, a havi
teljesítmény-elszámolás jelöltenként (max. 2 fő) 50 %-kal növelt havi rendelési idő
figyelembe vételével történik (legfeljebb a szakképzésre jelentkezéstől számított 48 hónapig)

(Forrás: NEAK)



Fogorvosi szolgálatok száma
(december havi adatok alapján)

(Forrás: NEAK)



Fogorvosi szakrendelések száma
(december havi adatok alapján)

(Forrás: NEAK)



Betöltetlen szolgálatok száma
(december havi adatok alapján)

Megye 2006 2011 2017
Baranya 2 4

Bács-Kiskun 11 19 30

Békés 4 19 23
BAZ 8 14 23

Csongrád 2 12 8

Fejér 5 2 8

Győr-M-S. 3 13 14
Hajdú-B. 6 4 3

Heves 1 6 21

Komárom-E. 3 7

Nógrád 3 14 20
Pest 1 6 17

Somogy 6 7 11

Szabolcs-Sz-B. 4 8 10
Jász-N-Sz. 6 13 22

Tolna 1 9

Vas 1 2 4

Veszprém 3 6
Zala 8 9 11

Budapest 9 16 39

(Forrás: NEAK)



Fogorvosok életkora (év)

(legtöbb orvos)

(Forrás: NEAK)



Fogorvosi letelepedési pályázat

A támogatás célja:
A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő
háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő
lakosság folyamatos háziorvosi és fogorvosi ellátásának biztosítása, az
alapellátás (háziorvosi ellátás és fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és
minőségen történő végzése érdekében.

A háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatására a 2018. évben
összesen 1.250.000.000,- Ft forrás áll rendelkezésre, amely magában foglalja a
nyertes pályázók részére folyósított nettó támogatási összegeken túl az ezek
után fizetendő adó- és járulékterheket is.

Pályázati kiírás:

- 2017. március 6. (pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2017. október 15.)

- 2018. január 31. (pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2018. október 15.)

(Forrás: NEAK)



Fogorvosi letelepedési pályázat

Fogorvosi körzet betöltetlen Támogatás nettó összege (Ft)

12 hónapja 12.000.000 

24 hónapja 14.000.000

36 hónapja 16.000.000

48 hónapja 18.000.000

60 hónapja 20.000.000

Elnyerhető támogatási összeg 

(Forrás: NEAK)



Területi egység Lakosság száma Fogorvosok száma Arányszám

Budapest 1 696 128 1739 975,3

Pest 1 176 550 369 3188,5

Közép-Magyarország 2 872 678 2108 1362,8

Fejér 428 711 141 3040,5

Komárom-Esztergom 315 036 92 3424,3

Veszprém 363 706 124 2933,1

Közép-Dunántúl 1 107 453 357 3102,1

Győr-Moson-Sopron 442 667 361 1226,2

Vas 263 251 155 1698,4

Zala 293 443 136 2157,7

Nyugat-Dunántúl 999 361 652 1532,8

Baranya 398 215 191 2084,9

Somogy 328 496 101 3252,4

Tolna 240 966 83 2903,2

Dél-Dunántúl 967 677 375 2580,5

Borsod-Abaúj-Zemplén 718 951 225 3195,3

Heves 319 460 100 3194,6

Nógrád 213 030 51 4177,1

Észak-Magyarország 1 251 441 376 3328,3

Hajdú-Bihar 545 641 253 2156,7

Jász-Nagykun-Szolnok 403 622 110 3669,3

Szabolcs-Szatmár-Bereg 576 054 154 3740,6

Észak-Alföld 1 525 317 517 2950,3

Bács-Kiskun 536 290 206 2603,3

Békés 382 190 115 3323,4

Csongrád 423 751 267 1587,1

Dél-Alföld 1 342 231 588 2282,7

Ország összesen 10 066 158 4973 2024,2

1362,8

3102,1

3328,3

2950,3

2024,2



Gyermek Iskolai, 
ifjúsági Felnőtt Vegyes Ügyelet

Emelt 
szintű 

alapellátás

Szájsebé-
szet

Fogszabá-
lyozás

Baranya megye 5 23 0 98 2 0 8 8

Bács-Kiskun megye 9 8 13 128 3 0 6 8

Békés megye 4 8 7 95 1 0 4 4

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14 27 40 122 0 0 5 5

Csongrád megye 15 5 1 102 0 0 4 7

Fejér megye 0 8 0 96 0 0 4 5

Győr-Moson-Sopron megye 4 18 8 104 1 0 3 3

Hajdú-Bihar megye 0 21 6 125 1 7 10 10

Heves megye 0 11 0 93 3 0 3 7

Komárom-Esztergom megye 3 4 8 56 1 0 2 2

Nógrád megye 0 3 0 59 1 0 2 2

Pest megye 9 26 16 237 2 0 7 16

Somogy megye 2 9 12 52 0 0 4 3

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3 15 11 106 1 0 3 5

Jász-Nagykun-Szolnok megye 0 10 0 100 2 0 2 4

Tolna megye 1 9 2 53 0 0 2 5

Vas megye 8 2 18 33 1 0 2 5

Veszprém megye 1 5 5 72 0 0 2 5

Zala megye 0 9 0 75 3 0 2 2

Budapest 132 7 312 72 6 12 41 42

210 228 459 1 878 28 19 116 148

ügyelet

0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Somogy megye
Tolna megye
Veszprém megye

(forrás: OEP)



Parodonto-
lógia Röntgen Gyermek 

szakell.

Fogyatékos 
gyermek 

szakellátás

Fogyatékos 
felnőtt 

szakellátás

Emelt 
szintű 

szakellátás
Összesen

Baranya megye 0 8 0 0 0 12 164

Bács-Kiskun megye 0 7 0 1 1 0 184

Békés megye 1 2 0 0 0 0 126

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 0 8 1 2 0 0 224

Csongrád megye 1 2 0 1 1 12 151

Fejér megye 0 7 0 1 0 0 121

Győr-Moson-Sopron megye 0 8 0 1 0 0 150

Hajdú-Bihar megye 1 6 1 0 0 12 200

Heves megye 0 6 0 0 0 0 123

Komárom-Esztergom megye 0 1 0 1 0 0 78

Nógrád megye 1 2 0 0 0 0 70

Pest megye 1 12 0 0 0 0 326

Somogy megye 0 3 0 1 0 0 86

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 0 7 0 0 0 0 151

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 2 0 0 0 0 121

Tolna megye 1 2 0 2 0 0 77

Vas megye 2 2 0 1 0 0 74

Veszprém megye 0 6 0 1 0 0 97

Zala megye 1 5 0 0 0 0 97

Budapest 2 39 1 4 0 102 772

12 135 3 16 2 138 3 392

Parodontológia
Fogyatékos gyermek szakellátás Fogyatékos felnőtt szakellátás

3392
(forrás: OEP)



Megye
Lakosság 

száma: Gyermek
Iskolai, 
ifjúsági Felnőtt Vegyes Ügyelet

Emelt 
szintű 

alapellátás Röntgen Összesen

Bács-Kiskun megye 536 290 9 8 13 128 3 7 168

Baranya megye 398 215 5 23 98 2 8 136

Békés megye 382 190 4 8 7 95 1 2 117

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 718 951 14 27 40 122 8 211

Budapest 1 696 128 132 7 312 72 6 12 39 580

Csongrád megye 423 751 15 5 1 102 2 125

Fejér megye 428 711 8 96 7 111

Győr-Moson-Sopron megye 442 667 4 18 8 104 1 8 143

Hajdú-Bihar megye 545 641 21 6 125 1 7 6 166

Heves megye 319 460 11 93 3 6 113

Jász-Nagykun-Szolnok megye 403 622 10 100 2 2 114

Komárom-Esztergom megye 315 036 3 4 8 56 1 1 73

Nógrád megye 213 030 3 59 1 2 65

Pest megye 1 176 550 9 26 16 237 2 12 302

Somogy megye 328 496 2 9 12 52 3 78

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 576 054 3 15 11 106 1 7 143

Tolna megye 240 966 1 9 2 53 2 67

Vas megye 263 251 8 2 18 33 1 2 64

Veszprém megye 363 706 1 5 5 72 6 89

Zala megye 293 443 9 75 3 5 92

Összesen: 10 066 158 210 228 459 1 878 28 19 135 2957

GyermekIskolai, ifjúságiFelnőttVegyesÜgyeletEmelt szintű
alapellátás

Röntgen

2957



Megye Lakosság száma: 

Alapellátó
fogorvosok 
összesen

Lakosság/OEP alapellátás aránya
1 alapellátó fogorvos jutó

lakossági létszám

Bács-Kiskun megye 536 290 168 3 192,2

Baranya megye 398 215 136 2 928,1

Békés megye 382 190 117 3 266,6

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 718 951 211 3 407,4

Budapest 1 696 128 580 2 924,4

Csongrád megye 423 751 125 3 390,0

Fejér megye 428 711 111 3 862,3

Győr-Moson-Sopron megye 442 667 143 3 095,6

Hajdú-Bihar megye 545 641 166 3 287,0

Heves megye 319 460 113 2 827,1

Jász-Nagykun-Szolnok megye 403 622 114 3 540,5

Komárom-Esztergom megye 315 036 73 4 315,6

Nógrád megye 213 030 65 3 277,4

Pest megye 1 176 550 302 3 895,9

Somogy megye 328 496 78 4 211,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 576 054 143 4 028,3

Tolna megye 240 966 67 3 596,5

Vas megye 263 251 64 4 113,3

Veszprém megye 363 706 89 4 086,6

Zala megye 293 443 92 3 189,6

Összesen: 10 066 158 2957 3 404,2
2957

Lakosság/OEP alapellátás aránya
1 alapellátó fogorvosra jutó lakossági létszám



Megye Lakosság/OEP ellátás aránya (alap és szakellátás)
1 OEP-pel szerződött fogorvos jutó lakossági létszám

Bács-Kiskun 2 914,6

Baranya 2 428,1

Békés 3 033,3

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 209,6

Budapest 2 197,1

Csongrád 2 806,3

Fejér 3 543,1

Győr-Moson-Sopron 2 951,1

Hajdú-Bihar 2 728,2

Heves 2 597,2

Jász-Nagykun-Szolnok 3 335,7

Komárom-Esztergom 4 038,9

Nógrád 3 043,3

Pest 3 609,0

Somogy 3 819,7

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 814,9

Tolna 3 129,4

Vas 3 557,4

Veszprém 3 749,5

Zala 3 025,2

Összesen 2 967,6

Lakosság/OEP ellátás aránya (alap és szakellátás)
OEP-pel szerződött fogorvosra jutó lakossági létszám



4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

(2003.XII.31-ig hatályos szöveg)

11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki
a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik, vagy
c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el.
(2) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban 
meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására is jogosult.
(3) Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkezik.
(4) Háziorvosi ügyeleti szolgálatban az az orvos működhet közre, aki
a) az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek megfelel, ennek hiányában
b) oxyológia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), sebészet, 
traumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, vagy honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvosi képesítéssel rendelkezik, 
ennek hiányában
c) háziorvosi szakorvosjelöltként a belgyógyászati - és ennek keretében oxyológiai - gyakorlatot teljesítette és az a) vagy b) pont 
szerinti orvos felügyelete biztosított, ennek hiányában
d) a b) pontban felsorolt szakképesítések szakorvosjelöltjeként a törzsképzési időt teljesítette és az a) vagy b) pont szerinti orvos 
felügyelete biztosított, ennek hiányában
e) ráépített szakképesítésként háziorvosi szakképesítést szerezhet és 2 hét oxyológiai tanfolyamot, 1 hét háziorvosi tanfolyamot, 
valamint az a) vagy b) pont szerinti orvos folyamatos jelenléte mellett legalább 10 ügyeletet teljesített, és az a) vagy b) pont szerinti 
orvos felügyelete biztosított.
(5) A (4) bekezdés c)-e) pontjai alkalmazása szempontjából a felügyelet akkor biztosított, ha a felügyelő orvos konzultáció céljából 
folyamatosan elérhető, és szükség esetén az ügyelet telephelyén történő személyes megjelenése egy órán belül biztosított.
(6) Fogorvosi tevékenység önállóan csak fog- és szájbetegségek szakorvosi képesítés birtokában végezhető.

A (6) bekezdés a 2004.I.1-én életbelépett módosítással kikerült a rendeletből.



IV. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS TELJESÍTÉSE

9. § A szakképzés - az orvos, fogorvos, gyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló miniszteri rendelet 
szerinti - időtartama a szakképzési követelményeknek megfelelően legalább három, de legfeljebb hét év, amit a Kr. szerinti jelölt (a 
továbbiakban: jelölt) a választott szaknak megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölt el.
9/A. §
7. A szakképzés teljesítése
10. § (1)
(2) A szakképzés ideje alatt a jelölt egészségügyi tevékenységet a képzés során megszerezhető kompetenciák tekintetében szakmai 
felügyelet alatt végez.
(3)
(4) A szakképzésre beiratkozott jelölt részére a felsőoktatási intézmény leckekönyvet állít ki, melyben rögzíti a részteljesítéseket.
11. §
11/A. § (1) A jelölt a szakképzés törzsképzési programjának teljesítését tutor irányítása alatt végzi. A tutor a képzési program 
teljesítése során szakmai iránymutatást ad és folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek.
(2) A tutor a tevékenységét mentor irányítása alatt látja el. A mentor segíti a tutort az (1) bekezdés szerinti feladatai ellátásában.
(3) Tutori tevékenységet az láthat el, aki adott szakképesítés vonatkozásában szakvizsgával és legalább öt éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.
(4) A mentori tevékenység ellátásához a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tudományos fokozat is szükséges.
(5) Egy tutor legfeljebb három jelölt szakképzésének irányítását, egy mentor legfeljebb öt tutor tevékenységének irányítását láthatja el 
egyidejűleg.
(6) A tutori és a mentori tevékenység ellátására a felsőoktatási intézmény a tutorokkal és a mentorokkal megállapodást köt.
(7) A tutori-mentori tevékenység ellátásáért a Kr. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakképzés normatív költségéből járó támogatás 
kétharmad része a tutort, egyharmad része a mentort illeti meg.

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól



d) Autonómiája és felelőssége:
•Alkalmas arra, hogy önállóan, szakvizsgához, vagy licence-vizsgához nem 
kötött fogorvosi alapellátó tevékenységet folytasson, a megszerzett szakvizsga 
vagy licence-vizsga jogosítja fel, hogy az adott szakterületen is teljes 
önállósággal, teljes kompetenciával és felelősséggel dolgozhasson.
•Önállóan sürgősségi fogászati ellátást nyújt a szakma szabályai szerint.
•Hatékonyan és felelősséggel működik a fogászati ellátórendszerben, 
•Felismeri az orvosi beavatkozást igénylő helyzeteket és a beteg vagy sérült 
egészségügyi ellátórendszerbe kerüléséhez szükséges lépéseket megteszi. 
•A fogászati ellátás során preventív szemlélet szerint jár el.
•Az egészségfejlesztés iránt egyéni és lakossági szinten elkötelezett.

KKK (Képzési és Kimeneti Követelmények)



Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. és az 530/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet értelmében a közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók
jogviszonya 2021. március 1-jén alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést 2021. február 28-ig kell megkötni, és azt
2021. március 1-jétől kell alkalmazni. Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés
nem kerül megkötésre, az érintett közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1-jén
megszűnik.

Az új szabályozás értelmében 2021. március 1.jét követően a törvény hatálya alá tartozó
egészségügyi szolgáltatónál, csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet
egészségügyi tevékenységet végezni, ez alól kivételt képez az önkéntes segítői valamint a
közrekmüködői jogviszony.



Az eddigi egységes közalkalmazotti jogviszonyt két jogviszony váltja fel:
• egészségügyi szolgálati jogviszony: oktatói, kutatói tevékenység az egészségügyi szolgálati
jogviszony keretében nem végezhető, a klinikai képzésben az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó oktatást kiegészítő és segítő feladatokban azonban részt
vehet.
• egészségügyi szolgálati jogviszonyban betegellátási munkakörben foglalkoztatott alkalmazott:
oktatói munkakörben, illetve kutatói munkakörben is foglalkoztatható az egészségügyi
szolgálati jogviszonya mellett, azzal, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és az
oktatói, illetve kutatói munkakör ellátására irányuló jogviszonyban végzett tevékenység
munkaidő szempontjából egy jogviszonyban végzett munkának minősül. Oktatói és kutatói
munkakörhöz azonban szabadságként kizárólag pótszabadság jár, melynek igénybevételét a
rendes szabadsággal együtt a klinikai központ elnöke engedélyezi.

• A munkáltatói jogkör (kivéve a bérgazdálkodást érintő a kancellára egyetértésével hozható
döntésekben) gyakorlója a Klinikai Központ elnöke.

• Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott jogviszonyba lépők bérét a 2020.
évi C. törvény 1. melléklete szabályozza, a egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő
alapján 3 évenként történik a magasabb fizetési fokozatba történő besorolás.



A kirendelés időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti
munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Nem rendelhető ki az
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy
• a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
• ha a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint nagycsaládos,
• gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
• hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
• ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű
• egészségkárosodását megállapította,
• a szakvizsgájának letételét megelőző fél éven belül,
• ha öregségi nyugdíjra jogosult, és nem járul hozzá a kirendeléséhez.

Ha a tizenhat évnél fiatalabb gyermek mindkét szülője egészségügyi szolgálati jogviszonyban
álló személy, akkor csak az egyik szülő rendelhető ki a fentiekben foglalt korlátozások
figyelembevételével.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt legalább tíz munkanappal korábban
írásban tájékoztatni szükséges a kirendelés elrendeléséről, időtartamáról, munkavégzés helyéről,
kirendelés idejére járó illetményéről, kirendeléshez kapcsolódó szállási és utazási kérdésekről.



Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott
tevékenységet is kizárólag a Klinikai Központ elnöke előzetes engedélyével létesíthet.

Ettől eltérően a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony kizárólag a Klinikai
Központ elnöke előzetes engedélye alapján létesíthető, ha a munkavégzés időtartama részben
azonos az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejével.

Az engedélykötelessé váló tevékenység, illetve jogviszony engedélyeztetése iránti kérelmet az
egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét követő 60 napon belül kell előterjeszteni a Klinikai
Központ elnökénél. Az előzetes engedély kérésének elmulasztása esetén az egészségügyi
szolgálati jogviszony azonnali hatályú felmondással megszüntethető.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az őt foglalkoztató egészségügyi
szolgáltató székhelyén vagy telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire
az egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az egészségügyi szolgálati jogviszony
keretében – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgős
szükség esetét és a Kormány rendeletében meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthat
egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más – e törvény hatálya alá nem
tartozó – jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást
nyújtott.



Rezidensek: 

A munkáltatói jogot, valamennyi ÁOK/FOK/GYOK szervezeteiben állami támogatott
szakképzésben résztvevő rezidens és központi gyakornok tekintetében, a SZTOK igazgatója
Dr. Nyirády Péter gyakorolja az alábbiak szerint:

Az elsődleges munkáltatói jogokat - kinevezés, megszüntetés, kinevezés módosítás, további
jogviszony engedélyezése stb. - a SZTOK gyakorolja, valamint amennyiben a szakképzési
tervhez képest eltérő (egyedi) beosztás, egyedi feladatelrendelés kerül meghatározásra.

A napi munkavégzéshez, vagyis a dolgozó munkaköri leírásában meghatározott, valamint az
adott szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok napi szintű ellátását biztosító utasítási,
ellenőrzési és irányítási jog, továbbá a munkaidő beosztás meghatározását a rezidens/központi
gyakornok szakképzési tervében meghatározottak szerint az elsődleges képzőhely szervezeti
egység vezetője gyakorolja.



















1-2. évben 140.000 Ft az állami ösztöndíj mértéke,
3-4 évben pedig 180.000 Ft.

A doktori képzés új rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó
egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar
Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A
legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a
képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és
kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és
kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként
komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A
doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori
értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a
kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri
400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében
doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.



A Kormány 53/2021. (II. 9.) Korm. Rendelete a praxisközösségről

E rendelet hatálya kiterjed a háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra (a
továbbiakban együtt: háziorvos) és háziorvosi szolgáltatókra, valamint az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti praxiskezelőre (a
továbbiakban: praxiskezelő).

„Az egészségügyi alapellátási szakmai együttműködés érdekében a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti területi
kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén egy-egy – a terület
háziorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból álló – kollegiális praxisközösség jön létre.”



Kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy azonos településen egymással
szomszédos egészségügyi alapellátási körzetekben, vagy egymással szomszédos településeken
működő, legalább 5 háziorvosi szolgálat részvételével a magasabb szintű egészségügyi
szolgáltatás nyújtása érdekében a következő szakmai együttműködési formák hozhatók létre:
a) egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között
létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az alapellátási feladataik
összehangolt ellátása érdekében valamennyi háziorvosi szolgálatot ugyanaz az egészségügyi
szolgáltató működteti;
b) integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között
létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi
szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok vagy a háziorvosi szolgálatokat működtető
egészségügyi szolgáltatók – önállóságukat megtartva – egy közösen alapított egészségügyi
szolgáltatót hoztak létre alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében;
c) praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat
között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi
szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók – megőrizve önállóságukat – egymással
konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek alapellátási feladataik összehangolt
ellátása érdekében, és soraikból egy konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely képviseli az
együttműködést.



A praxisközösségben vállalni kell:

- területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt,

- a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való
részvételt,

- hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,

- a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását,

- a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai adatok
összeállítását és megadását,

- a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását,

- a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását.

- a praxisközösséghez tartozó szolgálatonként hetente legalább 4 óra, továbbá praxisonként 2000
fő bejelentkezett létszám felett minden további 500 fő után hetente legalább további egy óra
időtartamban prevenciós rendelést biztosít,

- a praxiskezelő által meghatározott, a praxisközösségbe történő belépésre és az annak keretében
folytatandó szakmai munkára vonatkozó további előírások teljesítését,

- a praxiskezelő által közzétett módszertanok és protokollok alkalmazását.



A háziorvosi szolgáltató a szakdolgozói bértámogatásra háziorvosi szolgálatonként a
bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma alapján az alábbiak szerint
jogosult:
a) 3000 pontig egy fő – heti 40 órában foglalkoztatott – szakdolgozó után,
b) 3001–3500 pont között kettő fő – 1 fő heti 40 órában, 1 fő heti 20 órában foglalkoztatott
– szakdolgozó után,
c) 3501–4000 pont között kettő fő – heti 40 órában foglalkoztatott – szakdolgozó után,
d) 4001–4500 pont között három fő – 2 fő heti 40 órában, 1 fő heti 20 órában foglalkoztatott
– szakdolgozó után,
e) 4501 pont felett három fő – heti 40 órában foglalkoztatott – szakdolgozó után.



Az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók, illetve
fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók egészségügyi dolgozói a fentiekben
rögzített pontok alkalmazásával jogosultak az ott meghatározottak szerint bértámogatásra.

Fedezet:
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás: 42 494,1 Ft.
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 24 583,0 Ft.
3. Fogászati ellátás összesen 67 077,1 Ft.

A szakdolgozói bértámogatás 
szociális hozzájárulási adóval 
növelt összege  2021- évben 

Gyakorlati idő Ft/hó
0–3 71 800
4–6 81 300
7–9 90 800
10–12 100 300
13–15 109 900
16–18 119 400
19–21 128 900
22–24 138 400
25–27 147 900
28–30 157 400
31–33 166 900
34–36 176 400
37–39 185 900
40–42 195 400
43–45 204 900
46–48 214 600
49– 224 600

A szakdolgozói bértámogatás 
szociális hozzájárulási adóval 
növelt összege  2022- évben 

Gyakorlati idő Ft/hó
0–3 138 000
4–6 149 500
7–9 161 000
10–12 172 500
13–15 184 000
16–18 195 500
19–21 207 000
22–24 218 500
25–27 230 000
28–30 241 500
31–33 253 000
34–36 264 500
37–39 276 000
40–42 287 500
43–45 299 000
46–48 310 800
49– 322 800



A háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok orvosi bértámogatásának összege
2021. január 1-jétől (amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)



A háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok orvosi bértámogatásának összege 
2022. január 1-jétől (amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)



A háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok orvosi bértámogatásának összege
2023. január 1-jétől (amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)



Fogorvos-avatás



Végzés után?



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!




