FELHÍVÁS
egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség,
valamint praxisközösségi konzorcium
nyilvántartásba vételére
a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint

1. sz. módosítással egységes szerkezetben

(Közzététel: 2021. október 20.)

alapellatas.okfo.gov.hu

1.

A felhívás célja és háttere

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: Praxiskezelő) a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) alapján felhívást tesz közzé az egyesült és integrált praxisközösségek,
valamint a praxisközösségi konzorciumok nyilvántartásba vétele érdekében, továbbá a Pkr. 4. § (1) bekezdés f)
pontja alapján a praxisközösségbe történő belépésre és az annak keretében folytatandó szakmai munkára
vonatkozó előírásokat határoz meg.
A Praxiskezelő a Pkr. 4. § (3) bekezdése szerint az egyesült és integrált praxisközösségeket, valamint a
praxisközösségi konzorciumokat kérelem alapján nyilvántartásba veszi. Ennek feltétele, hogy a praxisközösségek
a Praxiskezelő által közzétett és jelen felhívásban megadott formában, a működési formájuknak megfelelő alapító
dokumentáció benyújtásával kezdeményezik nyilvántartásba vételüket és vállalják a Pkr.-ben foglalt
követelmények, valamint a Praxiskezelő által közzétett kötelező előírások teljesítését, valamint megfelelnek a
jogszabályban előírt feltételeknek. A magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében a területi elven
szerveződő kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás közelében működő
egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi, illetve 5
háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként további egy fogorvosi szolgálat részvételével a következő
szakmai együttműködési formák hozhatók létre és vehetők nyilvántartásba:
1.1

Egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
alapellátási szolgálat (praxis) között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az
alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében valamennyi szolgálatot ugyanaz az egészségügyi
szolgáltató működteti;

1.2

Integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
alapellátási szolgálat (praxis) között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az
érintett 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;

1.3

Praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő, területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező alapellátási szolgálat (praxis) között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés,
amelyben az érintett 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.

2.

A praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása

2.1

A praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmek benyújtásának kezdete jelen felhívás közzétételének
napja.

2.2

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 77. §-a szerint a 2021. február 28-i határidőig érvényes
nyilatkozatott tett szolgálatok számára a 2021. január 1-ig visszamenőlegesen megszerezhető legmagasabb
orvosi bértámogatásra való jogosultság igazolásához szükséges benyújtás (postára adás) határideje: 2021.
július 25.

2.3

A praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmet és a hozzájuk tartozó nyilatkozatokat az elektronikus
űrlap kitöltése, a nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletének kinyomtatása és aláírása után ajánlott
küldeményként postai úton is be kell benyújtani. A Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmet postai
úton az Országos Kórházi Főigazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 3. címre kell ajánlva megküldeni. A
borítékon szükséges feltüntetni a „Praxisközösség” jeligét.

2.4

Benyújtottnak és a nyilvántartásba vétel folyamatának elindításához minimálisan elégséges feltételnek
minősül az a praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem és nyilatkozat, amely elektronikus úton
kitöltésre került és postai úton is megérkezik. A határidő utolsó napján postára adott nyilvántartásba vételi
kérelmeket benyújtottnak kell tekinteni.
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2.5

A
Praxisközösségi
nyilvántartásba
vételi
kérelem
és
melléklete
elektronikusan
alapellatas.okfo.gov.hu/praxiskozossegi-nyilvantartasba-veteli-kerelem webhelyen tölthető ki.

2.6

A nyilvántartásba vételi kérelemmel és mellékletével együtt ajánlott küldeményként postára kell adni az e
felhívás 3. pontjában részletezett dokumentációt is.

2.7

Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem benyújtására jelen felhívás közzétételétől folyamatosan van
lehetőség.

3.

A Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem dokumentációjának kötelező elemei

3.1

A praxisközösség működési formájának megfelelő alapító okiratok dokumentációja

az

Az egyesült és integrált praxisközösségek, valamint a praxisközösségi konzorciumok nyilvántartásba vétele
érdekében a praxisközösségeknek a működési formájuk szerint – a nyilvántartásba vételi kérelem és annak
mellékletén kívül – az alábbi dokumentumok másolatát szükséges benyújtaniuk:
a) egyesült praxisközösség:
 az egyesült praxisközösséget (és egyben az abban résztvevő háziorvosi szolgálatokat is)
működtető egészségügyi szolgáltató létesítő okirata
 a szolgáltató cégkivonata vagy bírósági bejegyző határozata
 a szolgáltató aláírásra jogosult képviselőjének hiteles aláírásmintája vagy aláírási címpéldánya
 a szolgáltató egészségügyi szolgáltatásra szóló működési engedélyének másolata
 az egyesült praxisközösségi szolgáltatót alapító egészségügyi szolgáltatók cégkivonata vagy
vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolása, illetve az alapító (tag, tulajdonos) orvosok nevét,
adóazonosító jelét, működési nyilvántartási számát (pecsétszámát) tartalmazó okmányok
másolata
b) integrált praxisközösség






az integrált praxisközösséget működtető praxisközösségi szolgáltató létesítő okirata
a praxisközösségi szolgáltató cégkivonata vagy bírósági bejegyző határozata
a praxisközösségi szolgáltató aláírásra jogosult képviselőjének hiteles aláírásmintája vagy aláírási
címpéldánya
a praxisközösségi szolgáltató egészségügyi szolgáltatásra szóló működési engedélyének
másolata
az integrált praxisközösségi szolgáltatót alapító egészségügyi szolgáltatók cégkivonata vagy
vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolása, illetve az alapító (tag, tulajdonos) orvosok nevét,
adóazonosító jelét, működési nyilvántartási számát (pecsétszámát) tartalmazó okmányok
másolata

c) praxisközösségi konzorcium

konzorciumi együttműködési megállapodás a Pkr. szerinti tevékenység ellátására, amelyben az
érintett háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók vállalják a Pkr. szerinti
feltételek, és a Praxiskezelő által közzétett elvárások teljesítését, soraikból konzorciumvezető
kerül kijelölésre, rendelkezik a gazdasági, vagyoni, szakmai, felelősségi és működési keretek
szabályozásáról, továbbá a konzorciumvezető a konzorciumi tagoktól felhatalmazást kap a
praxisközösségre vonatkozó, Pkr. szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges teljeskörű ügyvitelre
 a konzorciumi tagok cégkivonata vagy bejegyző határozata
 a konzorciumi tagok képviselőinek hiteles aláírásmintája vagy aláírási címpéldánya
Mindhárom praxisközösségi forma közös szabálya, hogy létesítő okiratának rendeznie kell a vonatkozó
jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelőséget. A praxisközösség létesítő okiratának tartalmaznia
kell, hogy a praxisközösség, a praxisközösségi szolgáltató és tagjai, vagy a konzorciumvezető és annak tagjai,
illetve az érintett orvosok maradéktalanul megfelelnek a Pkr.-ben foglalt feltételeknek, rendelkezéseknek és
előírásoknak és vállalják a Pkr.-ben foglalt, továbbá a Praxiskezelő által meghatározott előírások teljesítését.
A nyilvántartásba történő felvételt követően a létrejött praxisközösségi forma – a felhívásban szereplő kritériumok
maradéktalan teljesítése után – módosítható.
A praxisközösségi konzorcium létrehozásához praxisközösségi konzorciumi együttműködési megállapodás mintát
teszünk közzé.

3

3.2

Megfelelőségi nyilatkozat
A Pkr. 2. § (3) bekezdésének megfelelőségről szóló nyilatkozat, miszerint a praxisközösség a Pkr. 2. § (2)
bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás
közelében működő egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi
gyermekorvosi szolgálat, illetve opcionálisan 5 háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként
további egy fogorvosi szolgálat részvételével a magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása
érdekében létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés.
A praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó
szolgálatok kérelmére indokolt esetben a feltételek alól a Praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre
felmentést adhat. Az így kiadott felmentés időtartama alatt a praxisközösségek létrehozhatók,
nyilvántartásba vehetők és működtethetők. A Pkr. 2. § (3) bekezdésében szereplő feltételek alól történő
felmentés lehetséges esetei:


egy vagy több szolgálat (még) nem tagja a területi kollegiális praxisközösségnek



a szolgálatok nem mindegyike működik azonos járásban



a praxisközösséget létrehozó, vagy létrehozni kívánó szolgálatok száma 5-nél kevesebb



a praxisközösséget létrehozó, vagy létrehozni kívánó szolgálatok száma 10-nél több (kivéve, ha
további két fogorvosi praxissal a praxisközösségben résztvevő praxisok száma 12)

3.3

Praxisközösségi vállalások
A praxisközösség, illetve az abban résztvevő valamennyi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgálat orvosa nyilatkozatával vállalja a Pkr.
4. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Praxiskezelő által közétett előírások teljesítését.

3.4

Többletszolgáltatások vállalásáról szóló nyilatkozat
A praxisközösség nyilatkozik arról, hogy – amennyiben a későbbiekben többletforrások állnak
rendelkezésre – vállalja a praxisközösségi szintű többletszolgáltatások szervezését és nyújtását, illetve a
Praxiskezelő felhívása esetén ennek érdekében érvényes pályázatot nyújt be, illetve vállalja az
együttműködést a kijelölt szervvel.

4.

A Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem

4.1

A Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem befogadásához a kérelem elektronikus kitöltése és az
aláírt dokumentáció papír alapú (postai úton történő) beérkezése egyaránt szükséges. A postai úton
beérkező anyag átvételét követően hiánytalan és megfelelő dokumentáció esetén a sikeres nyilvántartásba
vételről igazolást küldünk arra az elektronikus levelezési címre, amely az elektronikus praxisközösségi
nyilvántartásba vételi kérelem során regisztrálásra került.

4.2

A Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem érdemi vizsgálata során megállapított esetleges
hiányosságok pótlására, az erről szóló értesítés elektronikus formában történő megküldését követően 30
napon belül van lehetősége a nyilvántartásba vételt kérelmezőnek, amely egyedi méltányossági kérelem
határidőn belüli benyújtása és elfogadása esetén további 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlási
határidő a hiánypótlási felhívás elküldésének napját követő napon kezdődik.

4.3

A hiánypótlás során benyújtott dokumentumokra ugyanazok a formai előírások vonatkoznak, mint a
Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelem egyéb elemeire, a határidő az elektronikus formátum
beérkezésére és a postai úton küldött dokumentumok postára adására vonatkozik.

4.4

Amennyiben a kérelmező e hiánypótlási eljárás során sem tud eleget tenni a Pkr. és jelen felhívás szerinti
feltételeknek, illetve a hiánypótlást a fent leírt határidőn belül nem teljesíti, akkor a benyújtott
nyilvántartásba vételi kérelem elutasításra kerül.

4.5

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő
utolsó napján postára adtak, és elektronikus formában beérkezett.
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5. A praxisközösség keretében folytatandó szakmai munkára vonatkozó előírások
5.1

Praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása
A szakmai feladatokon túl magában foglalja az egyesült, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi
konzorcium tagjainak rendszeres találkozóit és ezek dokumentálását. A praxisközösségben résztvevő
orvosok 3 havi rendszerességgel áttekintik és értékelik az elvégzett szakmai munkát és megállapodnak a
teendőkben, amelyről a praxisközösségi szolgáltató vagy a konzorciumvezető feljegyzést készít. A
feljegyzést meg kell őrizni és a Praxiskezelő vagy az illetékes kollegiális szakmai vezető kérésére be kell
mutatni.

5.2.

A praxisközösség kompetencia térképe
A praxisközösségben résztvevő valamennyi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgálatot
működtető egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy nyilvántartásba vételi igazolását követő 30 napon belül
elkészíti a praxisközösség kompetencia térképét és benyújtja azt a Praxiskezelőnek az általa közzétett
formában. A kompetencia térkép tartalma:



5.3

A praxisközösségben résztvevő orvosok neve, működési nyilvántartási számuk, szakorvosi vagy
más egészségügyi képesítéseik, további jártasságuk, gyakorlati idejük
A praxisközösségben résztvevő egészségügyi szakdolgozók neve, működési nyilvántartási
számuk, egészségügyi képesítéseik, további jártasságuk, gyakorlati idejük

Kompetenciafejlesztési terv kidolgozása
A praxisközösség vállalja, hogy a Praxiskezelő erre irányuló felhívását követő 30 napon belül elkészíti a
praxisközösség kompetencia fejlesztési tervét és benyújtja azt a Praxiskezelőnek az általa közzétett
formában. A kompetencia fejlesztési terv tartalma:




5.4

A praxisközösségben résztvevő orvosok neve, működési nyilvántartási számuk és az általuk
megszerezni kívánt további jártasság, licenc vagy más szakképesítés
A praxisközösségben résztvevő egészségügyi szakdolgozók neve, működési nyilvántartási
számuk és az általuk megszerezni kívánt további jártasság, licenc vagy más szakképesítés
A praxisközösségbe bevonni kívánt további kompetenciákkal rendelkező szakemberek
szakképesítései, foglalkoztatás időtartama és az általuk elérni kívánt többlet szakmai teljesítmény
bemutatása

Eszközfejlesztési terv kidolgozása
A praxisközösség vállalja, hogy a Praxiskezelő erre irányuló felhívását követő 30 napon belül elkészíti a
praxisközösség eszközfejlesztési tervét és benyújtja azt a Praxiskezelőnek az általa közzétett formában. Az
eszközfejlesztési terv tartalma:


5.5

A praxisközösség szakmai feladatainak teljesítéséhez és fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek
biztosításához, illetve a praxisközösségben használni kívánt további eszközök, azok mennyisége,
megoszlása és az általuk elérni kívánt többlet szakmai teljesítmény bemutatása

Ellátási rend kidolgozása
A praxisközösség vállalja, hogy a Praxiskezelő erre irányuló felhívását követő 30 napon belül elkészíti a
praxisközösségi működésen belüli ellátások szabályozását.
Az ellátási rend tartalma:



5.6

A prevenciós rendelések heti óraszáma, amely a mindenkor hatályos Pkr-ben foglalt számítási
módot követi és alapja a bejelentkezettek Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által
visszaigazolt száma
A praxisközösség szolgálataival közös prevenciós rendelési rend kialakítását, beosztását, a
szolgáltatásnyújtás folyamatát és annak tartalmát mutatja be

Praxisközösség fejlesztéssel kapcsolatos tevékenysége:
A praxisközösség vállalja, hogy a Praxiskezelő által későbbi időpontban meghirdetett szakmai,
ellátásszervezési, tárgyi eszköz-fejlesztési és szolgáltatás-fejlesztési felmérésekben részt vesz és a felmérés
közzétételétől számított 30. naptári napig a kérdőívet kitölti, vagy elvégzi a strukturált adatszolgáltatást.

5

5.7

5.8

Együttműködés a Praxiskezelővel


A praxisközösség működését és tevékenységét szabályozó dokumentumok benyújtása



Adatszolgáltatás a praxisközösség működésének adatairól, az elvégzett feladatok folyamatos
dokumentációja és időközi jelentése



Együttműködés a területi és megyei kollegiális szakmai vezetőkkel



A Praxiskezelő által a praxisközösségek szakemberei részére szervezett megbeszéléseken,
rendezvényeken, szakmai tájékoztatókon, képzéseken való részvétel



A praxisközösségi működésre vonatkozó módszertanok és protokollok közzététele esetén azok
alkalmazása és a működésre vonatkozó ajánlások figyelembevétele



A lakossági célcsoportok részére kidolgozott tájékoztató anyagok terjesztése

Prevenciós, gondozási feladatok biztosítása, szükségletfelmérés a praxisközösség által ellátott lakosság
körében elsősorban a prevenciós rendelés keretében

5.9



Egyénre szabott egészségi állapot felmérés



Egyénre szabott életmód-tanácsadás



Egészségterv készítése



Tervezett és ütemezett gondozás



Szervezett szűrésekre való mozgósítás és felvilágosítás

A Praxiskezelő által közzétett, a praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek
megvalósítása


A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokban végezhető szelektív és célzott
prevenciós és egyéb szakmai feladatok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.



A

mellékletben

szereplő

szakmai

tevékenységekhez

társított

pontszámokból

a

praxisközösségben részt vevő praxisonként éves szinten összesen 1200 pontszám elérése kötelező
(átlagosan praxisonként havonta 100 pont, 2021-ben éves elszámolással). A pontszámok
teljesítése a praxisközösség működésének a nyilvántartásba vétel igazolásának napját követő
hónappal kezdődő időszakában, a praxisközösségi működés hónapjaival időarányosan és
praxisközösségi szinten egybeszámítva történik.


A szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos szakmai tevékenység vállalása minden
praxisközösségben kötelező a veszélyhelyzeti időszakon kívül. A veszélyhelyzeti időszakon
kívül praxisközösségi szinten egybeszámított elvárt minimális kardiovaszkuláris vonatkozású
szakmai tevékenység pontszámainak mértéke legalább 15% (Az 1. sz. mellékletben külön megjelölt
sorok figyelembe vételével).



A veszélyhelyzeti időszakon kívül egy szakmai tevékenység mértéke a szoros praxisközösség
által vállalt összes tevékenység pontértéknek 30%-át nem haladhatja meg praxisközösségi
szinten, a mellékletben jelzett kivétellel. Ez a korlátozás az egyes praxisok szakmai
teljesítményére nem vonatkozik.



A táblázatban felsorolt szakmai tevékenységek esetszámonként értendők, indokoltságuk és
elszámolásuk a mindenkori orvos-szakmai szabályok szerint történik.



A Praxiskezelő a mellékletben meghatározottakat havonta felülvizsgálja, és annak tartalmát
módosíthatja.
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6. A praxisközösség az alábbi szakmai feladatok megvalósítását is vállalhatja
Rendszeres helyi szakmai együttműködések kialakítása, egységes kliensutak kidolgozása a következő, járáson
belül található szereplőkkel:


járóbeteg-szakellátók



egészségfejlesztési irodák (ha van)



szociális ellátók



otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatók



a területen működő közforgalmú gyógyszertárak



az alapellátás további szereplői



helyi önkormányzatok



civil és szakmai szervezetek

Gyermekellátást végző praxisok részvétele esetén fentieken túl:


iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltatók



gyermek-egészségügyi szakellátás



oktatási intézmények

7. Záró megjegyzések

A létrehozandó praxisközösséghez csatlakozó szolgálatok (praxisok) számára, összetételére és az egymáshoz
viszonyított területi elhelyezkedésre vonatkozóan a Pkr. rendelkezései az irányadóak. A feltételeknek megfelelő
további praxisok a praxisközösség megalakulását követő időszakban is kérhetik a felvételüket a meglévő
praxisközösségbe, amelyről a már működő (és nyilvántartásba vett) praxisközösség dönthet. Ebben az esetben a
nyilvántartás módosítására irányuló kérelem benyújtásával kell a praxisközösség új összetételét bemutatni a
Praxiskezelőnek a praxisközösség módosított alapító dokumentációjának és az újonnan csatlakozó praxis
nyilatkozatainak benyújtásával.
Az egyes szolgálatok (praxisok), illetve az azokat működtető egészségügyi szolgáltatók praxisközösségi tagsága a
praxisközösséget létrehozó alapító okiratban foglaltak szerint szüntethető meg, amelynek tartalmáról – a Pkr.
szerint kiadott előírások figyelembevételével – a praxisközösséget létrehozó felek közösen döntenek.
Amennyiben a praxisközösséghez tartozó valamely szolgálat (praxis), illetve az azt működtető egészségügyi
szolgáltató praxisközösségi tagsága megszűnik, a távozóval el kell számolni. A távozó tag ezt követően részt vehet
új praxisközösség létrehozásában vagy csatlakozhat már létező praxisközösséghez is, amennyiben annak meglévő
tagjai ehhez hozzájárulnak.
A praxisközösség megszűnése esetén a nyilvántartásba vétel törlését a Praxiskezelőnél lehet kezdeményezni, amely
azt 30 napos ügyintézési határidővel vezeti át a nyilvántartáson.
A praxisközösségben elvégzett szakmai munkáról egyesült és integrált praxisközösség esetén a praxisközösségi
egészségügyi szolgáltató, konzorcium esetén a konzorciumvezető összesített beszámolót készít, és 3 havonta
megküldi azt a Praxiskezelő részére az általa közzétett formában. Első ízben a 2021 III. negyedéves beszámoló
beküldésére kerül sor 2021. október 10-ig.
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1. sz. melléklet
A praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek
(Közzététel: 2021. október 20.)
(módosított melléklet az egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium nyilvántartásba vételére közzétett felhíváshoz, annak 5.9 pontja alapján)

Sorszám

Szakmai tevékenység

Kardiovaszkuláris
vonatkozás

Pontszám

Felnőtt
háziorvosi
praxis

Vegyes
háziorvosi
praxis

Házi
gyermekorvosi
praxis

Fogorvosi
praxis

01

Vakcináció

6

X

X

X

X

02

Mikrobiológiai mintavétel
nyálkahártyáról
járványügyi esetben
(pl. COVID)

8

X

X

X

X

03

Vérvétel ujjbegyből
járványügyi esetben
(pl. COVID)

8

X

X

X

X

04

Vaszkuláris demencia
szűrése 55 év felett

6

X

X

05

Rendelői 12 csatornás EKG
vizsgálat 65 év felett, vagy
stroke prevenció
(pitvarfibrilláció szűrés)
részeként, egyéb
klinikailag releváns okból

X

6

X

X

Teljesítés, Megjegyzés

Jelentés

Orvosi rendelőben, nem kötelező
vakcinával (kivétel az
Adott hónapban, adott
indikátorrendszerrel támogatott
oltóanyaggal végzett
védőoltások) történő, medikai
immunizáció,
szoftverben ledokumentált
összesítve
immunizáció.
Epidémia, pandémia esetén (pl.
koronavírus pandémia) speciális
Adott hónapban, adott
orvosi mintavételezés (fertőzés
BNO kód mellett
kimutatását szolgáló tesztek
dokumentált
elvégzése), eredmény medikai
mintavételek összesített
szoftverben adott BNO kóddal
száma
dokumentálva.
Epidémia, pandémia esetén (pl.
koronavírus pandémia) speciális
Adott hónapban, adott
orvosi mintavételezés (neutralizációs
BNO kód mellett
antitestek kimutatását szolgáló
dokumentált
tesztek elvégzése), eredmény medikai mintavételek összesített
szoftverben adott BNO kóddal
száma
dokumentálva.
Demencia felmérő kérdőívek kitöltése
Adott hónapban
(szakma szabályok szerint),
kitöltött, kiértékelt,
kérdőívek kiértékelése, az
ledokumentált
eredmények rögzítése medikai
demencia szűrésben
szoftverben.
résztvettek száma
Rendelői 12 csatornás EKG vizsgálat
(akár pitvarfibrilláció szűrés
részeként, egyéb klinikailag releváns
okból), a vizsgálati eredmény
medikai szoftverben történő
dokumentációja.

X

1

Adott hónapban, adott
korosztályban készült
és medikai szoftverben
ledokumentált rendelői
EKG-k alapján

OENO
kód

OENO név

43599

Vaccinatio

19109

Mikrobiológiai
mintavétel
nyálkahártyáról

88461

Vérvétel ujjbegyből

12032

Demencia
vizsgálata

12601

EKG végtag és
mellkaselvezetéssel

06

07

TT-EKG alkalmazása akut
kardiális kórképekben

TT-EKG alkalmazása egyéb
(nem akut, klinikailag
releváns) esetben

X

X

6

6

X

X

X

X

X

Transztelefonikus EKG alkalmazása
akut kardiális kórképekben, a
vizsgálati eredmény medikai
szoftverben történő dokumentációja.

X

Transztelefonikus EKG alkalmazása
(rendelőben, lakáson egyéb helyen)
nem akut, klinikailag releváns
esetben, a vizsgálati eredmény
medikai szoftverben történő
dokumentációja.

08

EKG telemetriával

X

6

X

X

Otthoni monitorizálást lehetővé tevő
1/3/12 csatornás TT-EKG végzése, a
vizsgálati eredmény medikai
szoftverben történő dokumentációja.

09

Holter EKG

X

12

X

X

Holter EKG vizsgálat végzése és a
vizsgálati eredmény medikai
szoftverben történő dokumentációja.

10

Osteoporosis törési
kockázatának felmérése 40
év felett

X

Osteoporosis kockázati kérdőív
kitöltése, kiértékelése, az eredmény
rögzítése medikai szoftverben.
BNO kód: M85.90

11

Szív- és érrendszeri
megbetegedések
rizikófaktorainak
értékelése, a kockázati szint
meghatározása 40-65 év
közötti pácienseknél

12

Depresszió kérdőíves
szűrése

13

Diabetes mellitus
szempontjából
veszélyeztetettek szűrése
Findrisk kérdőívvel

6

X

10

6

4

X

X

X

X

Score meghatározás, rizikófaktorok
meghatározása, releváns krónikus
betegségek meghatározása kockázati kategóriába sorolás
medikai szoftverben ledokumentálva.
BNO: Z13.60
Rövidített Beck féle depressziós skála,
7-17 éves gyermekek esetén a
gyermek depressziós kérdőív
kitöltése, kiértékelése, az eredmény
rögzítése medikai szoftverben.

X

X

X

X

X

Findrisk kérdőív kitöltése,
kiértékelése, az eredmény rögzítése
medikai szoftverben. BNO: Z13.10

X

2

Adott hónapban, akut
kardiális kórképekben
készült és medikai
szoftverben
ledokumentált TTEKG-k
Adott hónapban, akut
kardiális kórképekben
készült és medikai
szoftverben
ledokumentált TTEKG-k száma
Adott hónapban,
készült, medikai
szoftverben
ledokumentált otthoni
EKG monitorozás
összesített száma
Adott hónapban
elvégzett, kiértékelt,
dokumentált
vizsgálatok száma
Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
osteoporosis kérdőívek
száma

12607

Transztelefonikus
EKG alkalmazása
akut kardiális
kórképekben

12607

Transztelefonikus
EKG alkalmazása
akut kardiális
kórképekben

12604

EKG telemetriával

12605

Holter EKG
monitorozás

11041

Vizsgálat

Adott hónapban,
(újonnan) kockázati
kategóriába soroltak
összesített száma

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált Beck
kérdőívek száma

19356

Beck féle
depressziós skála

Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált Findrisk
kérdőívek száma

11041

Vizsgálat

14

Diabetes mellitus
szempontjából
veszélyeztetettek szűrése
Findrisk kérdőívvel és
gyorsteszttel

7

X

15

Diabetes mellitus
szempontjából
veszélyeztetettek szűrése
gyorsteszttel

3

X

16

Egészségértés felmérése a
felnőtt lakosság körében

17

Dohányzás dependencia
szűrése, minimál
intervenció

18

Alkohol dependecia
szűrése, minimálintervenció

19

Szájüregi daganatok
szűrése

10

20

Képességek és Nehézségek
Kérdőív (SDQ)
alkalmazása

8

21

Kardiovaszkuláris
rizikószűrés és gondozás 18
éves kor alatt

X

10

22

Stroke prevenció,
pitvarfibrilláció szűrés 65
év felett

X

2

23

Professzionális
vércukorvizsgálat (POCT)

10

10

10

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Kérdőív kitöltése és kiértékelése és
vércukor gyorsteszt végzése. Az
eredmény medikai szoftverben
történő rögzítése. BNO: Z13.10

Adott hónapban
kitöltött teszt és
elvégzett vércukor
gyorsteszt, összesítve

11041

Vizsgálat

X

Gyorsteszt végzése. Az eredmény
medikai szoftverben történő
rögzítése. BNO: Z13.10

Adott hónapban
elvégzett gyorsteszt,
összesítve

88461

Vérvétel ujjbegyből

X

Kérdőív kitöltése, kiértékelése, az
eredmény rögzítése medikai
szoftverben.

11041

Vizsgálat

X

Kérdőíves felmérés és kiértékelése,
betegtájékoztató anyagok átadása, sz.
e. gyógyszeres kezelés, medikai
szoftverben dokumentálva.

17191

Dohányzásleszokás
támogatása

X

Kérdőíves felmérés, kiértékelés,
betegtájékoztató anyagok átadása, sz.
e. addiktológia bevonása, medikai
szoftverben dokumentálva.
BNO: Z71.40

11041

Vizsgálat

X

Fizikális vizsgálat módszertani
útmutató szerint. Az aktuális
szájüregi státusz rögzítése a medikai
szoftverben.

11041

Vizsgálat

11041

Vizsgálat

Adott hónapban,
(újonnan) kockázati
kategóriába soroltak
összesített száma

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
végzett, ledokumentált
szűrések száma

12601

Vizsgálat

Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma

21312

Vércukor vizsgálata
glukométerrel

Kérdőív kitöltetése, kiértékelése, az
eredmény rögzítése medikai
szoftverben.

X

Gyermekkori kardiovaszkuláris
kockázat meghatározása, kockázati
csoportba besorolás, eredmény
medikai szoftverben történő
rögzítése.
65 év feletti populáció
pitvarfibrilláció szűrése és
eredményének rögzítése a medikai
szoftverben.

X

x

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

X

3

Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
kérdőívek száma
Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
kérdőívek, intervenció
kimenetelek száma
Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
kérdőívek, intervenció
kimenetelek száma
Adott hónapban
módszertani útmutató
szerint végzett,
ledokumentált szűrések
száma
Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
kérdőívek száma

24

Vizeletvizsgálat
kislaborautomatával
(POCT)

2

25

Coeliakia szűrés
gyorsteszttel

26

27

28

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

2

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
vizsgálati eredmény.

Hallásszűrés
szűrőaudiométerrel

10

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
hallásvizsgálati eredmény.

Pulzoxymetria vizsgálat
(egyszeri)

1

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
vizsgálati eredmény.

X

STRONG-Kids szűrőmódszerrel
(súlycsökkenés és súlygyarapodás
megállapítása, alultápláltság jeleinek
vizsgálata). Medikai szoftverben
dokumentált vizsgálati eredmény.
MUST szűrőmódszerrel (BMI, nem
tervezett testtömeg vesztés %-os
mértéke az elmúlt 3-6 hónapban, akut
betegség hatásának pontértéke, ha a
beteg előre láthatólag 5 napig nem
fog enni). Medikai szoftverben
dokumentált vizsgálati eredmény.

Malnutríció rizikószűrés
gyermekeknél

X

X

4

X

29

Malnutríció rizikószűrés
felnőtteknél

4

X

X

30

Testösszetétel
meghatározás

2

X

X

X

BMI, testzsír%, testizom%
meghatározása, medikai szoftverben
dokumentált vizsgálati eredmény.

31

HbA1c% mérése (POCT)

6

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

32

INR mérése (POCT)

6

X

X

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

33

CRP mérése (POCT)

6

X

X

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

34

iFOB vizsgálat (POCT)

6

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

4

Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma
Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma
Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

22550

Általános
vizeletvizsgálat

11041

Vizsgálat

12334

Leleplező
halláspróbák
audiométerrel

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

11041

Vizsgálat

11041

Vizsgálat

28494

HgbA1c

28620

INR meghatározás

2107C

CRP vizsgálat

22631

iFOB

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma

35

StrepA vizsgálat (POCT)

36

D-dimer mérése (POCT)

37

38

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

6

X

X

X

10

X

X

Troponin T mérése (POCT)

X

10

X

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

ABPM/CBPM vizsgálat

X

10

X

X

X

24 órás vérnyomás-monitorozás, a
kiértékelés medikai szoftverben
dokumentálva.

39

Boka-kar index (BKI) mérés

40

Allergia vizsgálat Prick
teszttel - képesítés esetén

41

Arteriográfos vizsgálat

42

X

10

X

10

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

X

X

X

Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

11041

Vizsgálat

28662

D-dimer

21083

Troponin T

89461

Vérnyomás 24 órás
gépi monitorizálása
(ABPM)
Végtagi artériák
vérnyomásmérése,
folyamatos
hullámú Doppler
készülékkel

BKI meghatározás doppler UH-val
vagy automata 4 mandzsettás
vérnyomásmérővel, kiértékelés
medikai szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

17301

Prick teszt végzése, kiértékeléssel
medikai szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

17010

Epicutan allergia
próba

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

17102

Spirometria

Minőségbiztosított (validált)
pulzushullámterjeedési-sebesség
mérése, kiértékelése medikai
szoftverben rögzítve.
Spirometria végzése, kiértékelése,
eredmény medikai szoftverben
dokumentálva.

10

X

X

Spirometria vizsgálat képesítés esetén

15

X

X

X

43

Hasi szonográfia képesítés esetén

15

X

X

X

Sürgősségi hasi tájékozódó UH
vizsgálata, eredmény medikai
szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

36130

Hasi (áttekintő,
komplex) UH
vizsgálat

44

Nyaki szonográfia képesítés esetén

15

X

X

X

Sürgősségi nyaki lágyrész tájékozódó
UH vizsgálata, eredmény medikai
szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

36110

Nyaki lágyrészek
UH vizsgálata

45

Pajzsmirigy szonográfia képesítés esetén

15

X

X

Sürgősségi pajzsmirigy tájékozódó
UH vizsgálata, eredmény medikai
szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

36111

Pajzsmirigy UH
vizsgálata

46

Dupplex UH nyaki erek
vizsgálata - képesítés
esetén

15

X

X

Sürgősségi Dupplex UH nyaki erek
vizsgálata, eredmény medikai
szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

3617A

Duplex UH, nyaki
erek

5

47

Dupplex UH végtagi erek
vizsgálata - képesítés
esetén

48

Távmonitoring Vérnyomásvizsgálat

49

Távmonitoring Vércukorvizsgálat

50

Távmonitoring Testsúlykontroll

51

Távmonitoring Pulzoximetria vizsgálat és
szívfrekvencia monitorozás
COVID-19 betegeknél

52

Telemedicinális egészségi
állapot felmérés

53

Videókonzultáció

15

X

6

6

6

X

6

6

6

X

X

X

X

X

X

X

Sürgősségi Dupplex UH végtagi erek
vizsgálata, eredmény medikai
szoftverben dokumentálva.
Telemedicina alkalmazásával, a beteg
otthonában történő vérnyomás
monitorozás, kiértékelés medikai
szoftverben dokumentálva.
BNO: Z01.30

Adott hónapban
elvégzett vizsgálatok
száma

3617L

Duplex UH,
végtagi erek

Adott hónapban, adott
számú páciensnél
történt monitorozások
száma

11041

Vizsgálat

X

Telemedicina alkalmazásával, a beteg
otthonában történő vércukor
monitorozás, kiértékelés, medikai
szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban, adott
számú páciensnél
történt monitorozások
száma

11041

Vizsgálat

X

Telemedicina alkalmazásával, a beteg
otthonában történő testsúly
monitorozás, kiértékelés, medikai
szoftverben dokumentálva.

Adott hónapban, adott
számú páciensnél
történt monitorozások
száma

11041

Vizsgálat

X

Telemedicina alkalmazásával, a beteg
otthonában történő pulzoximetria
vizsgálat és pulzus monitorozás,
kiértékelés, medikai szoftverben
dokumentálva. BNO: Z01.30

Adott hónapban, adott
számú páciensnél
történt monitorozások
száma

11041

Vizsgálat

X

X

Telemedicina alkalmazásával kérdőív
kitöltése, kiértékelése, az eredmény
rögzítése medikai szoftverben.

Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
kérdőívek száma

11041

Vizsgálat

X

Archivált, videokonzultációs
betegellátás, medikai szoftverben
rögzített videokommunikációs
távkonzultáció.

Adott hónapban
végzett vizsgálati szám

11041

Vizsgálat

Kérdőív kitöltése, kiértékelése, az
eredmény rögzítése medikai
szoftverben.

Adott hónapban
kitöltött, kiértékelt,
ledokumentált
kérdőívek száma

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
végzett vizsgálati szám

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
végzett vizsgálati szám

11041

Vizsgálat

X

X

X

54

OSAS szűrés kérdőívvel

6

X

X

55

OSAS szűrés készülékkel

15

X

X

56

Fogágybetegségek szűrése,
parodontológiai szűrések,
indexek használatával

10

X

X

X

Minimum 10 órás alvás-monitorozás
(pulzus, O2 sat), kiértékelés, medikai
szoftverben dokumentálva.
Parodontális rizikó szűrés, CPITN
index felvétele, fogak parodontális
prognózisának meghatározása.
Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

X

6

57

Caries intenzitás
(experiencia) DMF-T DMFS vizsgálat

58

Fogászati anamnézis
elkészítése 0-18 éves
korban

59

Állkapocs ízületi
problémák detektálása

8

60

Vérkép vizsgálat
professzionális
automatával

10

61

Eliminációs és provokációs
próba ételallergia gyanúja
esetén (kivéve azonnali
tipusú allergiás reakció
gyanújában)

62

Csecsemőkori korai
fejlesztés

5

63

Transcutan bilirubinometer

64

Vérnyomás percentil
dinamika ellenőrzése

65

Katona módszer szerinti
fejlesztés

6

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény, az index megmutatja:
Hány fog(felszín) szuvas (decayed-D,
d), hiányzik (missing-M, m) vagy
tömött/restaurált (filled- F, f).
Kérdőív kitöltése, kiértékelése, az
eredmény rögzítése medikai
szoftverben: orális szokások,
szájhigiénés szokások, nevelés,
motiválás, instruálás, étkezési
szokások.

X

6

X

X

X

X

X

Kérdőív kitöltése, stressz szűrés
kiértékelése, az eredmény rögzítése
medikai szoftverben.

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

X

Táplálkozási napló kiértékelése, az
eredmény rögzítése medikai
szoftverben.

X

X

Egy óra praxisközösségben
szakember általi végzett fejlesztés
medikai rendszerben dokumentálva.

5

X

X

Minőségbiztosított, medikai
szoftverben dokumentált vizsgálati
eredmény.

3

X

X

Percentil görbe rajzolása, kiértékelése,
az eredmény rögzítése medikai
szoftverben.

X

Fejlődésneurológiai vizsgálatot
követően a diszkrét eltérések
korrekciójához szükséges gyakorlatok
megtanítása, a fejlődés kontrollálása
és fentiek medikai rendszerben
történő dokumentálása.

5

8

X

X

X

7

Adott hónapban
elvégzett,
ledokumentált esetek
száma

11041

Vizsgálat

Adott hónapban
elvégzett,
ledokumentált esetek
száma

11041

Vizsgálat

11041

Vizsgálat

28013

Vérkép,
automatával III.

11041

Vizsgálat

97530

Funkcionális
fejlődésterápia

21151

Konjugált bilirubin
meghatározása
szérumban

11041

Vizsgálat

97530

Funkcionális
fejlődésterápia

Adott hónapban
elvégzett,
ledokumentált esetek
száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálati egységek
(vérkép) száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
terápiák száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
vizsgálatok száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
terápiák száma

66

Gyógyszeres inhalációs
kezelés

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
kezelés.

3

67

Légzésfigyelő készülék
használatára irányuló
edukáció

5

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
edukáció.

68

Komplex kamaszprevenció

10

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
prevenciós tevékenység.

69

Asztma bronchiale
kezelése, gondozása 5 éves
kor alatt

5

X

X

Medikai szoftverben dokumentált
kezelés, gondozás.

70

Részvétel alapellátási
ügyeletben (30%-nál több
pont is teljesíthető)

1

X

X

X

X

Egy óra közfinanszírozott ügyeleti
szolgáltatónál végzett dokumentált
orvosi tevékenység

X

8

Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
terápiák száma
Adott hónapban
elvégzett edukációk
száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
terápiák száma
Adott hónapban
elvégzett
minőségbiztosított
terápiák, gondozások
száma BNO: J4590
Adott hónapban az
ügyeleti szolgálatban
végzett orvosi
szolgálati
óraszám

87510

Inhalációs terápia
gyógyszerrel vagy
gyógynövénnyel

11041

Vizsgálat

