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A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következő (14) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(14) A szakellátást nyújtó fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 

000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szakrendelésenként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a 

heti 30 órás rendelési időben működő szakrendelések esetében kerül kifizetésre, az ennél 

alacsonyabb rendelési időben működő szakrendelések időarányosan csökkentett mértékű 

rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására a 22. § (3)–(5) bekezdés szerinti díjjal 

egyidejűleg kerül sor.” 

2. § Az R. a következő 76/Y. §-sal egészül ki: 

„76/Y. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2020. (I. 31.) Korm. 

rendelettel megállapított 23. § (13) és (14) bekezdés szerinti díjazásra az érintett egészségügyi 

szolgáltatók 2020. január hónaptól jogosultak.” 

3. § Az R. 

a) 22. § (2) bekezdésében az „A finanszírozóval kötött – területi ellátási kötelezettség nélküli – 

szerződés alapján” szövegrész helyébe az „A finanszírozóval területi ellátási kötelezettségen kívüli 

közfeladat ellátására kötött szerződés alapján” szöveg, 

(2) A finanszírozóval kötött – területi ellátási kötelezettség nélküli – szerződés alapján a fogászati 

ellátást nyújtó szolgálat működtetésének finanszírozására: 

 

a)217 a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, továbbá a (4) bekezdésben 

foglaltakon kívül az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által fenntartott vagy a 

feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 20-20 

szolgálatra, 

 

b)218 a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy az általa ellátandó feladat 

ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 34 szolgálatra, 

 

c)219 a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy az általa ellátandó feladat 

ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 100 szolgálatra, 

 

d) az országos fekvőbeteg-ellátó intézetek heti 40 óra szakellátási rendelésre 

 

jogosult. 

b) 22. § (5) bekezdésben a „területi ellátási kötelezettség nélküli” szövegrész helyébe a „területi 

ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg, 

(5)228 A (2) bekezdés szerinti területi ellátási kötelezettség nélküli fogászati alap- és szakellátást 

nyújtó szolgáltató szolgálatonként, illetve szakrendelésenként, heti 30 órás rendelési idő esetén 1900 

pontnak megfelelő összegű havi alapdíjra jogosult. A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató 

szakrendelésenként, heti 30 órás rendelés esetén az alábbi korcsoportos pontszámnak megfelelő 

összegű havi alapdíjra jogosult: 



 

a) szájsebészeti, parodontológiai szakrendelés esetén 1900 pont, 

 

b) fogszabályozási, gyermekfogászati szakrendelés esetén 2300 pont, 

 

c) fogászati röntgen szakrendelés esetén 1900 pont. 

 

Amennyiben a rendelési idő nem éri el a heti 30 órát, az alapdíj időarányos része illeti meg a 

szolgáltatót. 

c) 22. § (8) bekezdésében a „területi ellátási kötelezettség nélkül működő” szövegrész helyébe a 

„területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg, 

(8)231 A területi ellátási kötelezettség nélkül működő fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató és a 

fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató – ideértve az egyetemi alap- és szakellátást nyújtó 

szolgáltatót is – abban az esetben jogosult a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban 

a díjazással érintett szolgálat, illetve szakrendelés szolgáltatást nyújtott. 

d) 23. § (13) bekezdésében a „130 000 Ft” szövegrészek helyébe a „380 000 Ft” szöveg 

(13)252 Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 130 

000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. 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. A rezsitámogatás utalványozására az (1) és (3) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül 

sor. 

lép. 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 

 


