Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ)
Tájékoztató fogorvos diplomával rendelkezők részére teendőikről, a
Magyarországon történő egészségügyi tevékenység megkezdése előtt
Tisztelt Tagjelölt!
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete, az alábbiakban segítséget szeretne nyújtani
abban, hogy milyen teendői vannak a fogorvos diplomával rendelkezőnek, a Magyarországon történő
egészségügyi tevékenysége megkezdése előtt.
Tájékoztatjuk, hogy a MOK FTESZ országos hatáskörű szerv, így a munkavégzés helyétől
függetlenül, a fogorvos diplomával rendelkezők részére, kamarai ügyekben a MOK FTESZ
illetékes.
Az egészségügyi válsághelyzet – járványügyi készültségre tekintettel kérjük a tagjelölteket, hogy
az ügyintézéshez elsősorban a személyes megjelenést nem igénylő csatornákat használják ügyeik
intézéséhez.
Kérelmüket benyújthatják postai úton illetve a MOKFTESZ Hivatali kapujára is megküldhetik
e-papír szolgáltatáson keresztül.
Amennyiben személyesen fárad be irodánkba kérjük, hogy azt a megjelölt ügyfélfogdási időben tegye,
és kérelmét kitöltve hozza magával, jelenleg a dokumentumok kitöltéshez nem tudunk helyet
biztosítani.
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete ügyfélfogadási rendje:
Kedd 9.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 9.00 – 15.00 óráig
Az ügyfélfogadás helyszínén - mindannyiunk érdekében - az alábbi egészségvédelmi előírásokat
tartsa be:

•

Az ügyintézés és a várakozás során kötelező a maszk (vagy a szájat takaró kendő, sál)
viselése.

•

Annak érdekében, hogy a biztonságos távolság tartható legyen, korlátozott számú ügyfél
tartózkodhat egy időben az irodában. Kérjük, kint várakozzon, amíg sorra kerül.

•

Az irodába belépést követően, a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

1. ALAPNYILVÁNTARTÁSI SZÁM
A diploma kézhezvételét követően az Egyetemek automatikusan megküldik a végzett orvosaik diploma
adatait az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési igazgatóság (OKFŐ) részére,
ahol ALAPNYILVÁNTARTÁSBA fogják venni.
A nyilvántartási száma lesz az orvosi bélyegzőjének a száma is.
A nyilvántartási számát az alábbi oldalon található publikus keresőben tudja elérni:
https://kereso.enkk.hu/
Az alapnyilvántartásba vétel eltarthat pár napig, így érdemes várni a diploma kézhezvételétől számítva
legalább egy-két hetet, mielőtt rákeresne a nyilvántartási számára az említett oldalon.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyilvántartási szám megléte, előfeltétele a kamarai
tagfelvételnek, így ezen azonosító nélkül kérelmét nem tudjuk befogadni!
2. ADÓAZONOSÍTÓ JEL
A kamarai tagfelvételhez szüksége lesz a magyarországi természetes személyeknek kiadott
adóazonosító jelére. (Ezt a tíz jegyű számot a zöld színű „Adóigazolvány” elnevezésű kártyáján találja.)
Amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jellel, azt bármelyik Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
ügyfélszolgálatán vagy Kormányablaknál igényelheti.
Az Önhöz legközelebb található NAV ügyfélszolgálatot az alábbi oldalon találja:
http://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóazonosító jel megléte, előfeltétele a kamarai tagfelvételnek,
így ezen azonosító nélkül kérelmét nem tudjuk befogadni!
3. TAGFELVÉTELI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
FOGORVOSOK TERÜLETI SZERVEZETÉHEZ

A

MAGYAR

A kamarai tagfelvételi kérelmet a www.kamara.fogorvos.hu oldalon a
kérelem” menüpont alatt találja.

ORVOSI

KAMARA
„Tagfelvételi

A nyomtatványt, lehetőség szerint, számítógéppel szíveskedjék értelemszerűen kitölteni, majd minden
oldalát aláírni.
Tájékoztatjuk, hogy a tagfelvétel hatósági eljárás keretében zajlik, mely során az eljárás illetékmentes.
A kérelmét, az alábbi lehetőségek egyikén keresztül tudja benyújtani:
-

Elektronikusan, ügyfélkapuja útján benyújtani
Ebben az esetben kérjük, szíveskedjék az alábbi elérhetőségen, honlapunkon az elektronikus ügyintézés
módjáról tájékozódni.
MOK_Fogorvosok_Területi_Szervezete_e_ügyintézés

-

Postai úton benyújtani
Ebben az esetben kérjük, hogy az aláírt eredeti kérelmét a mellékletekkel szíveskedjen címünkre (MOK
Fogorvosok Területi Szervezete 1406 Budapest, Pf. 11.) ajánlott küldeményként eljuttatni.

-

Személyesen
ügyfélfogadási
időben
benyújtani
a
Az ügyfélfogadás helyszíne: 1068 Budapest, Szondi utca 100.
Ügyfélfogadás: Kedd és Csütörtök 9.00 – 15.00 óra között

MOK

FTESZ

irodájában

Az ügyintézési idő a kérelem beérkezését követő 15 nap. A tagfelvételi határozatot és a tagdíjfizetési
értesítőt postai úton fogjuk kézbesíteni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az orvosi bélyegző lenyomatának elhelyezése a tagfelvételi
kérelmen nem feltétel, a nélkül is benyújthatja kérelmét!
Tájékoztatjuk, hogy aki az illetékes szakmai kamarának nem tagja, Magyarországon
egészségügyi tevékenységet nem folytathat!
Csak annak a fogorvos diplomával rendelkező orvosnak szükséges kamarai tagfelvételéről
intézkedni, aki Magyarország területén egészségügyi tevékenységet kíván folytatni.
4. MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA AZ
ORSZÁGOS
KÓRHÁZI
FŐIGAZGATÓSÁG
HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI
IGAZGAZTÓSÁG (OKFŐ) RÉSZÉRE
Ahhoz, hogy felügyelet nélkül Magyarországon egészségügyi tevékenységet folytathasson, szükséges
kérelmeznie a működési nyilvántartásba vételét.
A kérelmet illetve a csatlakozó tájékoztatót megtalálja az OKFŐ honlapján.
https://www.enkk.hu/files/2o21/orvosok_kerelem_sablon_210208.pdf
A működési nyilvántartásba vétellel kapcsolatban az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési igazgatóság
Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztálya az illetékes, elérhetőségeit az alábbiakban találja.
Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
1444 Budapest, Pf.: 270.
Honlap : www.enkk.hu
Ügyfélszolgálati ügyintézés orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok,
klinikai mikrobiológusok, egészségügyi szakdolgozók részére
Ügytípusok:
- alapnyilvántartás
- működési nyilvántartás (működési kártya, meghosszabbítás)
- egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjai (SZAFTEX)
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 411-1146 vagy 06 1 411-1147
Ügyfélszolgálati faxszám: 06 1 411-3768
E-mail: omn@okfo.gov.hu
Ügyfélszolgálat helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 24. fsz. 010 (porta mellett)
Ügyfélfogadás személyesen/telefonon: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30
A működési nyilvántartásba vételi kérelmét lehetősége van:
- postai úton benyújtani (lsd: elérhetőségek)
- személyesen az OKFŐ ügyfélszolgálatán (lsd: elérhetőségek)
A kérelem elbírálása hatósági eljárás keretében zajlik, mely illetékköteles, az illeték mértéke 3.000
forint. (lsd. kérelem tájékoztató része)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a működési nyilvántartásba vétel előfeltétele a kamarai tagság,
így előbb kamarai tagfelvételét szükséges kérelmeznie!
Tájékoztatjuk, hogy a működési nyilvántartás határozott 5 éves időtartamra szól. Ezen időszak alatt
szükséges összegyűjtenie a továbbképzési pontjait.
5. ELSŐ ORVOSI BÉLYEGZŐ IGÉNYLÉSE A NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
ALAPKEZELŐNÉL (NEAK)
A fenti kérelmek benyújtásával egyidejűleg már lehetősége van igényelni az orvosi bélyegzőjét is.
Az első orvosi bélyegző igénylése díjmentes.
A vonatkozó nyomtatványt az alábbi oldalon találja:
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_538160.html
A kérelmet értelemszerűen ki kell tölteni, megjelölni azt a NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályát,
ahol a bélyegzőjét át szeretné venni.
A szervezeti egységek elérhetőségeit az alábbi oldalon találja:
http://www.neak.gov.hu/data/cms1018521/NEAK_szervezeti_egysegek_elerhetosege_j.pdf
Ellátási és Koordinációs Főosztályok elérhetőségei:
Ellátási és Koordinációs Főosztály I.

Ellátási és Koordinációs Főosztály II.

Ellátási és Koordinációs Főosztály III.

Ellátási és Koordinációs Főosztály IV.

Ellátási és Koordinációs Főosztály V.
Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.
Ellátási és Koordinációs Főosztály VII.

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
5600 Békéscsaba, Luther utca 3.
7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.
7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21.
4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.
5000 Szolnok, Mikszáth K. út
4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
3300 Eger, Klapka Gy. út 1.
8000 Székesfehérvár, József A. utca 42.
8200 Veszprém, Óvári F. út 7.
2800 Tatabánya, Népház utca 12.
1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.
9700 Szombathely, Szily J. utca 30.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 9-11.
9023 Győr, Szabolcska M. utca 1/a.

Ezt követően a kérelmet a belyegzo@neak.gov.hu e-mail címre szükséges megküldeni. A bélyegzője
elkészültét követően, a NEAK szintén elektronikus levélben fogja Önt erről tájékoztatni, megjelölve,
hogy milyen dokumentumokat szükséges magával vinnie bélyegzője átvételéhez.
Tájékoztatjuk, hogy az orvosi bélyegzőjét kizárólag személyesen tudja átvenni, ezért célszerű azt a
NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályt megjelölni, ahová rövid határidőn belül el tud fáradni, hogy
a bélyegzőjét átvegye.

6. REGISZTRÁCIÓ AZ OFTEX PORTÁLON
Mint azt korábban említettük, az öt éves működési nyilvántartása alatt, szükséges összegyűjtenie a
továbbképzési pontjait, hogy a nyilvántartását a lejáratkor megújíthassa.
Az akkreditált továbbképzéséket a www.oftex.hu portálon tartják nyilván.
Szintén ezen a felületen fogják vezetni az Ön, un. virtuális indexét, azaz a továbbképzéseken történő
részvételt követően, ezen az oldalon írják jóvá a kredit pontjait.
Ehhez szükséges, hogy elvégezze regisztrációját a felületen és a regisztráció során kiválassza valamelyik
Egyetemet melynek Szak- és Továbbképzési Titkársága fogja nyilvántartani az elméleti pontjait.
Tartózkodási helyétől függetlenül bármelyik Egyetemet választhatja.
A továbbképzési pontok gyűjtésével kapcsolatban további információért, az Egyetem Szak – és
Továbbképzési Titkárságához tud fordulni.
Bízunk benne, hogy tájékoztatónkkal segítségére lehettünk.
Amennyiben bármely kérdése felmerül, Titkárságunk készséggel áll rendelkezésére.
MOK Fogorvosok Területi Szervezete Titkárság
MOK Fogorvosok Területi Szervezete
postázási cím: 1406 Budapest, Pf. 11.
Tel.: +36 1 353 2188
e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu
web: www.kamara.fogorvos.hu

