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KOLLEGIÁLIS ÚN. „laza” PRAXISKÖZÖSSÉGEK
4/2000. EüM rendelet 13.§

1. Területi kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos és 
fogorvos (továbbiakban: háziorvos) illetékességi területén létrejövő 
1-1 praxisközösség.

2. Kollegiális vezetői rendszer országos és megyei vezetőit – pályáztatás 
után – a miniszter bízta meg (2020 június) 

3. DE! Még mindig hiányzik több megyei, fővárosi kollegiális vezető, sőt 
a fogorvosoknak nincs országos kollegiális vezetője sem!

4. A területi vezetőket a háziorvosok közvetlenül választják majd meg. 
• 99 felnőtt (vegyes) terület

• 50 gyermekorvosi

• 59 fogorvosi



KOLLEGIÁLIS ÚN. 
„laza” 

PRAXISKÖZÖSSÉGEK

9/2021. (II.23.) EMMI 
rendelet módosította

4/2000. EüM rendelet 23. § Ha 2021.
február 15. napját követően kollegiális
szakmai vezetői pozíció betöltetlen
marad, az országos kórház-főigazgató
bíz meg kollegiális szakmai vezetőt,
legfeljebb a pályázati eljárás
eredményeként megkötendő megbízási
szerződés hatálybalépése napjáig tartó
időtartamra.
Csak olyan személy bízható meg, aki az
e rendelet szerinti, a kollegiális szakmai
vezetőkre vonatkozó személyi
feltételeknek egyébként megfelel.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KOLLEGIÁLIS 
PRAXISKÖZÖSSÉGEINEK TERÜLETI BEOSZTÁSA

1. Miskolci járás

2. Encsi járás – Szikszói járás – Gönci járás

3. Szerencsi járás – Tokaji járás

4. Mezőkövesdi járás – Mezőcsáti járás – Tiszaújvárosi járás

5. Ózdi járás – Putnoki járás

6. Kazincbarcikai járás – Edelényi járás

7. Sátoraljaújhelyi járás – Sárospataki járás – Cigándi járás



KOLLEGIÁLIS ÚN. „laza” PRAXISKÖZÖSSÉGEK
53/2021. (II. 09.) Korm. rendelet

RENDELET HATÁLYA:

• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározott
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
terjed ki.

Iskolaorvosnak, iskolafogorvosnak nincs praxisjoga – NEM!
TEK-en kívüli alapellátók NEM!



KOLLEGIÁLIS ÚN. „laza” PRAXISKÖZÖSSÉGEK
53/2021. (II. 09.) Korm. rendelet

1. Adott területen dolgozó háziorvosi szolgálatokat tömöríti 
• Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
• DE! a szakma szerinti kollegiális vezető fogja össze!!!!!!

2. OKFŐ felületén történő regisztráció + eredeti felvételi kérelem postai 
feladása

3. Kötelezettségvállaló nyilatkozat
a) részvétel a területi kollegiális szakmai vezető megválasztásán – többé ne legyen 

sikertelen!

b) részvétel a praxiskezelő (OKFŐ) ill. a területi kollegiális szakmai vezető által 
összehívott konzultációkon – pl. helyettesítési rend vagy ügyeleti rend 
megbeszélése..



KOLLEGIÁLIS ÚN. „laza” PRAXISKÖZÖSSÉGEK
3. Kötelezettségvállaló nyilatkozat

c) Hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítása (ezen belül) 4 óra 
prevenciós rendeléssel

• 20 óra alatti fogorvosi praxisok??

• hogyan értelmezhető a fogorvosok esetében a 4 óra prevenciós rendelés?   → →

d) OKFŐ által megadott módszertani levelek kötelező alkalmazása a 
prevenciós rendelés során 

e) Közös helyettesítési rend kialakítása a területi háziorvosi szolgálatokkal
• Valamennyivel vagy csak a kollegiális praxisközösségbe belépőkkel?

f) Közös ügyeleti rend kialakítása a területi háziorvosokkal és háziorvosi 
szolgálatokkal



KOLLEGIÁLIS ÚN. 
„laza” 

PRAXISKÖZÖSSÉGEK

Kötelezettségvállaló 

nyilatkozatban foglaltak 

ellenőrzése

• OKFŐ, mint praxiskezelő felveszi a 
háziorvosi szolgálatot a praxisközösségbe –
igazolást állít ki  - továbbítja a NEAK felé

ELLENŐRZÉS
• KI? OKFŐ + területi kollegiális vezető

ellenőrizheti a nyilatkozatban foglaltak
betartását →

• Hiánypótlásra hívja fel határidő tűzésével 
→

• Ennek eredménytelensége esetén az OKFŐ 
megszüntetheti a praxisközösségi tagságot

KILÉPÉS??



Ún. szoros PRAXISKÖZÖSSÉGEK
szakmai együttműködési formák 

• Csak a kollegiális praxisközösségen belül!
• Legalább 5 háziorvosi szolgálat, ami

egy telephelyen működik vagy
azonos településen egymással szomszédos egészségügyi alapellátási körzetekben 

tevékenykedik vagy
egymással szomszédos településeken működik.

• Legalább 5 háziorvosi szolgálat, ami
lehet „egynemű” - azonos (csak háziorvosi, csak házi gyermekorvosi vagy csak fogorvosi) vagy
vegyes

• FAJTÁI
egyesült praxisközösség
integrált praxisközösség
praxisközösségi konzorcium



EGYESÜLT 
PRAXISKÖZÖSSÉG

2. § (3) bek. a) pont

• legalább 5 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

• jellemzően a fogorvosi praxisok 
körében már régen működő 
megoldás



INTEGRÁLT 
PRAXISKÖZÖSSÉG

2. § (3) bek. b) pont

 legalább 5, 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;

PÁLYÁZAT ESETÉN PREFERÁLT MEGOLDÁS!!



PRAXISKÖZÖSSÉGI 
KONZORCIUM

2. § (3) bek. c) pont

 legalább 5 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 – díjazása pályázatból..



Ún. szoros PRAXISKÖZÖSSÉGEK
szakmai együttműködési formák

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

a) vállalja a KOLLEGIÁLIS PRAXISKÖZÖSSÉGI feladatok teljesítését,

b) PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az európai uniós alapokból vagy az Egészségbiztosítási Alapból 

finanszírozott EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKRA,

• pályázat keretében elnyert támogatás esetén ESZKÖZFEJLESZTÉST hajthat végre, vagy TOVÁBBI 
SZAKEMBEREKET foglalkoztathat, illetve ennek támogatására TELJESÍTMÉNYDÍJAZÁST vehet 
igénybe,

• pályázat keretében elnyert támogatás esetén a praxisközösségben RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TOVÁBBI 
SZAKORVOSI KÉPESÍTÉSEK, licencek és más szakmai jártasságok HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES 
FELTÉTELEKET MEGTEREMTHETI, illetve az általuk végzett tevékenység után díjazást vehet igénybe,

c) 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,



Ún. szoros PRAXISKÖZÖSSÉGEK
szakmai együttműködési formák

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

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

e) vállalja a praxiskezelő által közzétett módszertanok és protokollok 
alkalmazását.

Nyilvántartásba vétel kezdeményezése az praxiskezelőnél (OKFŐ) – alapító 
dokumentáció másolatával – praxiskezelő által közzétett formában (ez még 
NEM történt meg)!

Nyilvántartásba vétel után igazolás a NEAK-nak.



MIÉRT FONTOS A 
PRAXISKÖZÖSSÉGEK LÉTREHOZÁSA?

AZ ORVOSI BÉRTÁMGATÁS LEHÍVÁSÁNAK 
A FELTÉTELE!!!

SZAKDOLGOZÓI BÉRTÁMOGATÁS 
LEHÍVÁSA FÜGGETLEN a 

praxisközösségek 
létrehozásától!!!!

Praxisközösségen 
kívül maradó praxisok

Kollegiális „laza” 
praxisközösség 

esetében

Szoros” egyesült, integrált 
praxisközösség, 

praxisközösségi konzorcium

30% 80% 100%



KÉRDÉSEK

1. KILÉPÉS – BELÉPÉS A PRAXISKÖZÖSSÉGEKBE – PRAXISOK CSERÉJE??
• kollegiális PK – jogszabály nem szól róla – állásfoglalás szükséges

• EGYESÜLT PK – praxisjogosult (tag vagy munkavállaló lehet) lemond a praxisjogáról + kilép 
vagy felmond

• INTEGRÁLT PK – jellemzően KFT lesz – Ptk. társasági jogi szabályai!!

• PK-GI KONZORCIUM – polgári jogi szerződés tartalmazza a részletes szabályokat

2. BETÖLTETLEN KÖRZETEK 
• az önkormányzatok beléphetnek a kollegiális praxisközösségbe DE! ún. „szoros” PK-et nem 

hozhatnak létre – van eltérő vélemény is.

• GOND: szakdolgozóra esetleg igényelhető bértámogatás DE! az orvosra nem – alacsony 
helyettesítési díj!!!



KÉRDÉSEK

3. PRAXISJOGOT ÉRINT-E A PK LÉTREHOZÁSA – NEM!!!
4. ÜGYELET – korábbi megállapodások hatályát nem érinti, de a 43/1999. Korm.

rendelet alapján a háziorvos, házi gyermekorvos a folyamatos ellátás miatt
köteles ügyelni. KIVÉVE, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat,
önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról,
hogy

• a közreműködésre nem tart igényt, vagy

• feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az 
érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes 
körének átadására.

KOLLEGIÁLIS PK vállalása az együttműködés!



KÉRDÉSEK

5. HÁNY FŐS PK AZ OPTIMÁLIS – min. 7 (haláleset, kilépés ne 
lehetetlenítse el…)

6. A 3G már működő PRAXISKÖZÖSSÉGEK – működhetnek tovább 
(joghézag: két kollegiális PK területén jött létre korábban??).

7. ÁTJÁRHATÓSÁG A „szoros” PK KÖZÖTT – igen, de a praxiskezelő felé a 
módosítás bejelentése Pl. konzorcium átalakulása integrált PK formává…



KÉRDÉSEK
8. FINANSZÍROZÁS

INTEGRÁLT ÉS KONZORCIUMI PK ESETÉN -
a bértámogatást és a teljes finanszírozást 
továbbra is az önálló egészségügyi szolgáltató 
kapja!!!!

EGYESÜLT PK ESETÉN – a háziorvosi szolgálatokat 
működtető egészségügyi szolgáltató kapja –
degressziót együttes létszámra kell számolni –
háziorvosok szakképzettségi szorzójának átlagával kell 
számolni stb…  43/1999. Korm. rendelet 16/B. §



KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


