Az Egészségügyi Technika ÁKT Fogtechnikus tagjainak kérdései, kérései, javaslatai a
COVID-19 vírussal kapcsolatban kialakult rendkívüli helyzetben

Jelenleg már tényként kell kezelnünk a magyar páciensek ideiglenes elvesztését és
fogászati turizmus teljes megszűnését. 95%-ban leállnak a fogorvosi rendelők, ezért leáll a
fogpótlások készítése. A fogorvosok csak sürgősségi beavatkozásokat fognak végezni, ezért
fogtechnikai hátteret sem fognak igénybe venni. Ez egy kiszolgáltatott helyzet, állandó
mellérendeltségünk velejárója.
Ezáltal sok fogtechnikai vállalkozás és alkalmazott kerül átmenetileg bajba. Mivel
nincs semmiféle jogkörrel rendelkező érdekvédelmi szervezet az országban, próbáljuk meg
mi, mint ÁKT összefogni a szakmát és közvetíteni a kollégák, a hivatalos állami intézmények
és az MKIK között.
Amit problémaként érzékelünk: a fogorvosokkal ellentétben (MOK) nekünk nincs
valós tagsággal rendelkező kamarai testületünk, amihez fordulhatnak gazdasági és
szabályozási ügyekben a fogtechnikusok. A fogpótlás készítéséből adódó profit jelentős része
a fogorvosi rendelőben realizálódik, hosszú évek óta jelezzük, hogy ezen az aránytalanságon
változtatni kellene, mert a két szakterület függőségi viszonyban van egymással. A rendkívüli
helyzet élesen mutatja meg az ebből adódó problémákat. A dolgozói érdekvédelem is
hiányzik.
Jelen helyzetben túl sokan roppannának bele a terhekbe, ennek már most komoly
hátrányos szakmai következményei vannak és lesznek. Sok fogtechnikus alkalmazott
elbocsájtásával kell kalkulálni.
Az idegenforgalom leállása miatti, a bevétel kiesésből adódóan sok vállalkozás nem
fog tudni járulékot, bért és egyéb költségeket fizetni. A fogtechnikusok önhibájukból kívül
esnek el a munkájuktól, ezáltal bevételeiktől.
Javaslataink, kérdéseink a rendkívüli helyzet kezelésére vonatkozóan:
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szükséges lenne az azonnali adó és járulékmentesség bevezetése
összes fogtechnikai dolgozó, vállalkozó és alkalmazott számára (aki nem tudja
folytatni a munkát), legalább a betegállomány összegének folyósítása, arra az
időszakra, amíg újra be nem indul a fogpótlások készítése
azon laborok számára, akik komoly lízing és/vagy hitel terhekkel küzdenek, a
törlesztések azonnali befagyasztása
a tanulóképzéssel kapcsolatban az egyik iskola tájékoztatója:
"A külső gyakorlati helyen lévő tanulók, amennyiben a gyakorlati helyük működik, a
gyakorlaton továbbra is vegyenek részt!
Az iskolai tanműhelyben/tanlaborban tanulók az iskolát/labort/műhelyt nem
látogathatják."
mivel a fogorvosi rendelő és a fogtechnikai laboratórium kiemelt kockázatú
intézmény, ezért kérdéses, hogy a tanulók további foglalkoztatása probléma mentes-e
a KKK-nál?
a kamara részéről egy sürgős állásfoglalás szükséges ez ügyben, annak érdekében,
hogy a gyakorlatot oktató kollégáink irányába egységes álláspontot képviseljünk
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abban az esetben, ha a laboratórium bezár az előzőekben felsorolt okok miatt, és
képtelen a tanulót felkészíteni az évvégi és komplex gyakorlati vizsgákra, mi a
teendő? Mi legyen a forgatókönyv?
kérdés még a tanulói juttatások ügye
javasoljuk a tanulói juttatások ideiglenes felfüggesztését
a külföldi diákok nem jöhetnek vissza, akik itt tanulnak a környező államokból csak
nehezen tudnak hazamenni, az erdélyi diákokat hazaküldték a kollégiumokból. Nekik
milyen módon lehet a gyakorlati képzés kiesését pótolni?

Nagyobb és kisebb laborok tulajdonosaival történt egyeztetések alapján rendkívül
komoly csődhelyzet van kialakulóban a magyar fogtechnika területén, ami fokozott
kockázatot jelent a magyar fogászati ellátás és fogászati turizmus területén. Ez a helyzet egyes
külföldi multilaborok túlzott megerősödését jelentheti, ami az egészséges magyar piaci
verseny kialakulását (ami kezd jó irányba haladni) komoly szinten hátráltatná,
ellehetetlenítené a teljes magyar fogászati turizmust. Ez nem jó a szakmánknak, de a
fogorvosoknak sem, mivel a fogtúristák kifejezetten a fogpótlások miatt érkeznek hazánkba.
Nagyon gyors és határozott lépéseket kell tenni! Maximum 2 havi bért, járulékot tudnak a
laborok kifizetni és csődöt jelenthetnek.
A cél az lenne, hogy a vállalkozások valahogy túléljék a következő hónapokat és legyen
hova visszamenni dolgozni az alkalmazottaknak. A gazdaság újra indulása valószínűleg lassú
lesz. A munkanélküliek száma jelentősen növekedni fog.
A probléma sajnos nagyon komoly, valószínűleg hamarosan mindannyian le fogunk állni.
Az, hogy ez meddig fog tartani teljesen bizonytalan. Eltarthat hónapokig is. Ezt kevesen
fogják túlélni.
Mindenképpen részesülnie kell a szakmának az esetleges állami segítségből, különben
sokan tönkre fognak menni.
Az ÁKT működhetne ideiglenesen, mint szakmai válságstáb, amely szervezet
foglalkozik ezen problémákkal, közvetíti a kormányzat és az MKIK felé az esetleges
javaslatokat a kisvállalkozások megmentésére és az alkalmazottak védelmére.
Ezzel együtt, mint már korábban jeleztük és kértük, minél előbb szükséges egy kamarai
szakmai tagozat létrehozása is, akár az Optikus és Optikaitermék-készítő kollégákkal
közösen.
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