Járási fogorvosi praxisközösségek
Tisztelt Kollégák!
A kollegiális szakmai vezető fogorvosok kezdeményezésére, és az OKFŐ Alapellátás-fejlesztési
Igazgatóságával folytatott intenzív közös munka eredményeként augusztus végén módosult a
praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet és 2021. szeptember 3-án az OKFŐ
honlapján közzétételre került a járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vételi felhívása.
A jogszabály módosításra a fogorvosok érdekében került sor, így a fenti határidőt követően a
kollegiális praxisközösségek valamennyi tagjának, így a fogorvosoknak is lehetősége van a kollegiális
szakmai vezetők koordinációja mellett járásonként egy csak fogorvosokból álló szoros
praxisközösségi együttműködés kialakítására.
Az így létrejövő szoros praxisközösségi együttműködésekben résztvevő praxisok számának felső
korlátja nincs, tehát minden praxisjoggal működő fogorvosi szolgálat részt vehet a saját járásában
megalakuló fogorvosi praxisközösségben, függetlenül attól, hogy az előző jogszabályi környezetben
megadott február 28-i határidőig előzetesen jelezte-e erre vonatkozóan csatlakozási szándékát,
illetve belépett-e a kollegiális praxisközösségi formába, vagy sem.
Tehát a járási fogorvosi praxisközösségekben az egy járásban működő valamennyi betöltött,
praxisjoggal működő fogorvosi szolgáltató részt vehet, felső létszámkorlát nincs, azonban legalább 5
praxis csatlakozása szükséges. A minimum létszám tekintetben felmentés kiadására nincs mód,
azonban a járáshatárok átlépésére felmentés kérhető, ezzel a praxisok elvárt száma más járás
praxisaival közösen is biztosítható.
Fontos!
A csatlakozás lehetősége minden praxisjoggal rendelkező fogorvosi szolgáltatónak nyitva áll,
függetlenül attól, hogy jelenleg melyik bértámogatási kategóriába tartozik.
A csatlakozási kérelmek beadási határideje: 2021. szeptember 26.
Az OKFŐ honlapján megjelent a járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vétele érdekében
közzétett Felhívás, amely pontosan tartalmazza a praxisközösségek létrehozásának részleteit és
feltételeit. A felhívással kapcsolatos részletek itt olvashatóak:
https://alapellatas.okfo.gov.hu/jarasi-fogorvosi-praxiskozossegek/
A járási fogorvosi praxisközösségek az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvosok koordinációja
mellett hozhatók létre, elérhetőségük itt található:
https://alapellatas.okfo.gov.hu/terueleti-kollegialis-szakmai-vezeto/
Amelyik megyében jelenleg nincs megyei kollegiális szakmai vezető, ott illetékes kollegiális vezető és
megyei kapcsolattartó kerül felkérésre.
A fogorvosi szakmai közösség aktív támogatása érdekében Dr. Gszelmann Róbert személyében
kinevezésre került az országos kollegiális szakmai vezető fogorvos, így immár a fogorvosoknak is van
hivatalosan országos szakmai képviselete.

A csatlakozás menete:
Kapcsolatfelvételi űrlapot tettünk közzé, melynek kitöltésével a járási fogorvosi praxisközösséghez
való csatlakozásának szándékát egyszerű módon teheti meg a szakmai vezető felé. Jelentkezési
szándékát 2021. szeptember 17-én továbbítjuk az illetékes megyei vezetők számára, ezt követően ez
a felület már nem lesz elérhető, 2021. szeptember 18-tól csak személyes kapcsolatfelvétellel teheti
meg jelzését. A kapcsolatfelvételt követően a kijelölt járási konzorciumvezetővel személyesen tudják
folytatni a nyilvántartásba vételi folyamatot.
Az OKFŐ alábbi felületén 2021. szeptember 16-án (csütörtökön ) éjfélig jelentkező praxisok adatait a
kollegiális szakmai vezetők automatikusan megkapják és az itt jelentkező praxisokból járásonként
csoportokat alkotnak. Kérjük ne mulassza el ezt a határidő, jelentkezését itt adhatja le:
https://alapellatas.okfo.gov.hu/kapcsolatfelveteli-urlap/
A teljes csatlakozási folyamat rövid leírása:
1. Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése az OKFŐ weboldalán 2021. szeptember 16-ig.
2. Az OKFŐ a kitöltött űrlapokat a megyei vezető részére megküldi.
3. Azok a szolgáltatók, akik 2021. szeptember 17-ig nem töltötték ki a kapcsolat felvételi űrlapot a
megyei vezetőt kell, hogy felkeressék, aki koordinálja a járási fogorvosi praxisközösséghez való
csatlakozásukat.
4. Az űrlapok adatait a jelentkezők elérhetőségeivel a megyei vezető megküldi
akonzorciumvezetőnek, aki a kollegiális vezetőtől kapott jelszó birtokában kitölti az OKFŐ weboldalán
a konzorciumban részt vevők adataival a „Fogorvosi praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmet”.
5. A kinyomtatott dokumentumot a szolgáltatók hivatalos képviselői és az illetékes megyei kollegiális
vezető látja el aláírásával, majd azt a konzorciumvezető postázza legkésőbb 2021. szeptember 26-ig.
Javasoljuk, hogy ezzel együtt kerüljenek beküldésre, a felhívásban részletezett egyéb dokumentumok
is!
6. Esetleges hiánypótlás.
7. OKFŐ visszaigazolja a konzorcium létrejöttét. (hetekkel később)
A praxisközösséghez nem az orvos, hanem a szolgáltató csatlakozik orvosával és annak praxisával.
Aki a szoros praxisközösségi együttműködésben nem kíván részt venni, annak teendője nincs,
kollegiális praxisközösségi státusza nem változik, a továbbiakban is a 80%-os bértámogatásra
jogosult.




aki a február 28-i határidőig bejelölte a szoros praxisközösséghez történő csatlakozás
szándékát és januártól kapja a 100%-os bértámogatást, ha az új határidőig beadja a
csatlakozási kérelmét, a továbbiakban is a 100%-os bértámogatásra lesz jogosult
aki a február 28-i határidőig bejelölte a szoros praxisközösséghez történő csatlakozás
szándékát és januártól kapja a 100%-os bértámogatást, de nem lép be a szoros formába, a
20% különbözettel a NEAK fog elszámolni, saját szabályzata alapján.







aki a február 28-i határidőig kollegiális praxisközösségbe jelentkezett, de nem jelölte be a
szoros praxisközösséghez történő csatlakozás szándékát, azonban az új határidőig beadja a
csatlakozási kérelmét, a 20% bértámogatás különbözetét januártól visszamenőlegesen
megkapja a következő tárgyhavi NEAK utalásokkor, majd ezt követően 100%-os
bértámogatásra lesz jogosult.
aki a február 28-i határidőig nem csatlakozott a kollegiális praxisközösségekhez, de az új
határidőig beadja a csatlakozási kérelmét, a 20% bértámogatás különbözetére
visszamenőlegesen nem, de a csatlakozási kérelem befogadását követően a 100%-os
bértámogatásra lesz jogosult.
aki az új határidőig jelzi csatlakozási szándékát és belép az emelt szintű praxisközösségbe,
majd pár hónap múlva visszalép, a kilépést követően nem terheli visszamenőleges
visszafizetési kötelezettség. A kilépést követően a továbbiakban a 80%-os bértámogatásra
lesz jogosult.

Kollegiális üdvözlettel:
a megyei kollegiális szakmai vezetők képviseletében
Dr. Gszelmann Róbert országos fogorvosi kollegiális szakmai vezető s.k.

