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III. Kormányrendeletek

A Kormány 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
a) 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési 

alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcíme kiadási előirányzata külön szabályozott 
módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól;

b) 4. melléklet 144–146. számú sorát nem kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 14/2021. (I. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Fővárosi 
Törvényszék kizárólagosan illetékes arra a jogvitára is, amely a felszámolók névjegyzékét vezető szerv közigazgatási 
tevékenységével kapcsolatos.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
a) 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési 

alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcíme kiadási előirányzata külön szabályozott 
módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól;

b) 4. melléklet 144–146. számú sorát nem kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 14/2021. (I. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Fővárosi 
Törvényszék kizárólagosan illetékes arra a jogvitára is, amely a felszámolók névjegyzékét vezető szerv közigazgatási 
tevékenységével kapcsolatos.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 19/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló  
488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A  Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, 
a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék 
kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezi
a) EGT-megállapodásban részes államban,
b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy
c) legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban
a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, a  betegek 
számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását,
(2) Az (1) bekezdés alapján abban esetben kerülhet sor az engedély kiadására, ha a gyógyszert legalább egymillió 
személynél már alkalmazták. Ezen feltétel teljesülését a külpolitikáért felelős miniszter állapítja meg.
(3) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv az  (1) és (2)  bekezdés szerinti engedélyt az  adott államban kiadott 
engedély alapulvételével vagy annak elismerése útján is kiadhatja.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerint kiadott engedély alapján behozott gyógyszer alkalmazásához a  Kormány 
rendeletében további feltételeket állapíthat meg.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
281.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 167 400 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 38 490 forint, napibér alkalmazása esetén 7700 forint, órabér alkalmazása esetén 963 forint.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált 
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A Kormány 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(3c) bekezdés a) és b) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában, 
valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § A  központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság, illetve 
a támogatás mértékének meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a szolgáltatást rendszeresen 
igénybe vevők számától, a tanodaszolgáltatás esetében a feladatmutató teljesítésétől, valamint mindkét szolgáltatás 
esetében a közösségi rendezvények megtartásától
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel,
b) a  járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi 
válsághelyzettel, valamint
c) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel
érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el kell tekinteni.”

2. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti bizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő hitelesítésére 
a központi szerv vezetője jogosult.”

3. §  Az R. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarésze számítógépes rendszerben kitöltött vizsgából áll, 
amelynek során a  vizsgázónak egy, a  számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. 
A  rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarésze a  szükséges infrastruktúra hiányában papíralapú 
feladatlapon is teljesíthető.”

4. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  írásbeli vizsgarész eredménye vizsgatárgyanként, pontérték alapján, %-ban kerül meghatározásra, és azt 
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A megfelelt minősítéshez 
legalább 60%-os, a jól megfelelt minősítéshez legalább 75%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 95%-os 
eredmény szükséges.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő hitelesítésére 
a központi szerv vezetője jogosult.”
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3. A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló  
286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „közbiztonsági főigazgatója” szövegrész helyébe a  „belbiztonsági 

államtitkára” szöveg,
b) 4.  § b)  pontjában az „a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm.  rendelet 8.  §-a” szövegrész helyébe az „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. §-a” szöveg

lép.

4. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos 
eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépése

6. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

7. §  Nem lép hatályba az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával 
kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. és 7. § 2021. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 24/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését 
célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó, a  Zalaegerszeg belterület 
4875 és 5028 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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államtitkára” szöveg,
b) 4.  § b)  pontjában az „a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm.  rendelet 8.  §-a” szövegrész helyébe az „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
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6. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

7. §  Nem lép hatályba az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával 
kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. és 7. § 2021. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 24/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
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A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó, a  Zalaegerszeg belterület 
4875 és 5028 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1004/2021. (I. 14.) Korm. határozata
a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy szükséges az  Európai Unió által kezdeményezett, centralizált COVID-19 oltóanyag-beszerzés 

keretén túl a magyar emberek egészségének megvédése érdekében a lehető legnagyobb mennyiségű biztonságos 
oltóanyag beszerzése;

 2. a rendkívüli keresleti és kínálati viszonyok között célként a  biztonságos oltóanyagok minél gyorsabb beszerzését 
jelöli meg;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg az  1. és 2.  pontban meghatározott cél elérése 
érdekében a további oltóanyagok beszerzéséhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy biztosítsa az  Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapból 
a 2. pontban meghatározott beszerzések lefolytatásához szükséges forrásokat.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

224 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2. szám 
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A Kormány 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(3c) bekezdés a) és b) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában, 
valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § A  központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság, illetve 
a támogatás mértékének meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a szolgáltatást rendszeresen 
igénybe vevők számától, a tanodaszolgáltatás esetében a feladatmutató teljesítésétől, valamint mindkét szolgáltatás 
esetében a közösségi rendezvények megtartásától
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel,
b) a  járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi 
válsághelyzettel, valamint
c) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel
érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el kell tekinteni.”

2. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti bizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő hitelesítésére 
a központi szerv vezetője jogosult.”

3. §  Az R. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarésze számítógépes rendszerben kitöltött vizsgából áll, 
amelynek során a  vizsgázónak egy, a  számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. 
A  rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarésze a  szükséges infrastruktúra hiányában papíralapú 
feladatlapon is teljesíthető.”

4. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  írásbeli vizsgarész eredménye vizsgatárgyanként, pontérték alapján, %-ban kerül meghatározásra, és azt 
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A megfelelt minősítéshez 
legalább 60%-os, a jól megfelelt minősítéshez legalább 75%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 95%-os 
eredmény szükséges.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő hitelesítésére 
a központi szerv vezetője jogosult.”
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3. A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló  
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5. §  A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
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eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépése

6. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

7. §  Nem lép hatályba az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával 
kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. és 7. § 2021. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 24/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését 
célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó, a  Zalaegerszeg belterület 
4875 és 5028 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

106 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 7. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1004/2021. (I. 14.) Korm. határozata
a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy szükséges az  Európai Unió által kezdeményezett, centralizált COVID-19 oltóanyag-beszerzés 

keretén túl a magyar emberek egészségének megvédése érdekében a lehető legnagyobb mennyiségű biztonságos 
oltóanyag beszerzése;

 2. a rendkívüli keresleti és kínálati viszonyok között célként a  biztonságos oltóanyagok minél gyorsabb beszerzését 
jelöli meg;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg az  1. és 2.  pontban meghatározott cél elérése 
érdekében a további oltóanyagok beszerzéséhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy biztosítsa az  Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapból 
a 2. pontban meghatározott beszerzések lefolytatásához szükséges forrásokat.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése 
megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás 
biztosításáról

 1.  A  Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 
4. pont a) alpontjára –
a) egyetért az  új Onkológiai Központ kialakítását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) végrehajtásához 

az  eddig megállapított mindösszesen 16 536 370 000 forint költségvetési támogatáson felül a  2021. évben 
szükséges további 903 348 000 forint többletforrás bevonásával azzal, hogy a  forrásigény a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére 
kerüljön biztosításra;

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Beruházás megvalósításához a 2021. évben szükséges 5 817 299 100 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím,  
2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 31.

 2.  A  Modern Városok Program keretén belül a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése 
megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány, figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 
4. pont a) alpontjára,]
„1. egyetért a  Modern Városok Program keretében egy új Onkológiai Központ kialakításának és a  kiegészítő 
egészségügyi fejlesztéseknek (a továbbiakban: Beruházás) a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház  
(a továbbiakban: Kórház) általi megvalósításával, valamint azzal, hogy a  Beruházáshoz kapcsolódó megvalósítási 
feladatok mindösszesen 17 439 718 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljanak meg, az  alábbi 
költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2018. évben 746 123 000 forint,
b) a 2019. évben 3 940 627 000 forint,
c) a 2020. évben 6 935 668 900 forint,
d) a 2021. évben 5 817 299 100 forint;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése 
megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás 
biztosításáról

 1.  A  Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 
4. pont a) alpontjára –
a) egyetért az  új Onkológiai Központ kialakítását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) végrehajtásához 

az  eddig megállapított mindösszesen 16 536 370 000 forint költségvetési támogatáson felül a  2021. évben 
szükséges további 903 348 000 forint többletforrás bevonásával azzal, hogy a  forrásigény a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére 
kerüljön biztosításra;

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Beruházás megvalósításához a 2021. évben szükséges 5 817 299 100 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím,  
2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 31.

 2.  A  Modern Városok Program keretén belül a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése 
megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány, figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 
4. pont a) alpontjára,]
„1. egyetért a  Modern Városok Program keretében egy új Onkológiai Központ kialakításának és a  kiegészítő 
egészségügyi fejlesztéseknek (a továbbiakban: Beruházás) a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház  
(a továbbiakban: Kórház) általi megvalósításával, valamint azzal, hogy a  Beruházáshoz kapcsolódó megvalósítási 
feladatok mindösszesen 17 439 718 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljanak meg, az  alábbi 
költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2018. évben 746 123 000 forint,
b) a 2019. évben 3 940 627 000 forint,
c) a 2020. évben 6 935 668 900 forint,
d) a 2021. évben 5 817 299 100 forint;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Az emberi erőforrások minisztere 4/2021. (I. 28.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. §  E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)  2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 4/2021. (I. 28.) EMMI rendelethez

  Hatályát veszti az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat 287. sora.

2. melléklet a 4/2021. (I. 28.) EMMI rendelethez

  Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 295–301. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más 

név vagy rövidítés, illetve külföldön 

gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

295. 5-Br-DMT [2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

296. 5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

297. Mephedrene N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine

298. PTI-3
N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-yl}
methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine

299. Cumyl-Cb-MeGaClone 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

300. BOH-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol

301. N-methylbenzedrone 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
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55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
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Hivatalos elnevezés (illetve más 

név vagy rövidítés, illetve külföldön 

gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

295. 5-Br-DMT [2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

296. 5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
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[A B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más 

név vagy rövidítés, illetve külföldön 
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Kémiai név]
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296. 5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

297. Mephedrene N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine

298. PTI-3
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300. BOH-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
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IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleménye 
 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által teljesített kifizetésekről

A gyógyítómegelőző ellátások finanszírozásának 2020. december havi teljesítése:*

Megnevezés
2020. évi 

tv. szerinti 
előirányzat

2020. évi 
módosított 
előirányzat

Tárgyhavi 
kifizetés 

(december)

Kifizetés 
összesen

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás      

    Praxisfinanszírozás 121 492 000,0 121 546 700,0 10 181 421,4 121 541 491,4

Indikátorrenszer finanszírozása 7 300 000,0 7 299 100,0 855 358,3 7 298 584,0

    Eseti ellátás díjazása 649 300,0 524 700,0 37 009,2 524 649,6

    Ügyeleti szolgálat 10 106 200,0 10 167 200,0 847 824,8 10 167 199,9

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 139 547 500,0 139 537 700,0 11 921 613,7 139 531 924,9

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek-  

és ifjúságvédelem
     

    Iskolaegészségügyi ellátás 2 317 100,0 2 317 000,0 193 105,7 2 316 968,4

    Védőnői ellátás 24 009 800,0 23 543 300,0 1 962 322,7 23 543 264,5

    Anya, gyermek és csecsemővédelem 483 400,0 470 200,0 39 123,6 470 161,7

    MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 9 823,5 121 600,0

    MSZSZ: nőgyógyászat 96 300,0 96 300,0 5 720,8 96 300,0

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

összesen
27 028 200,0 26 548 400,0 2 210 096,3 26 548 294,6

3. Fogászati ellátás 32 894 800,0 42 520 400,0 3 543 729,0 42 518 395,5

9. Otthoni szakápolás 5 596 800,0 6 493 600,0 1 463 818,9 6 493 514,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796 900,0 10 790 700,0 1 819 993,1 10 790 600,3

8. Művesekezelés 27 771 100,0 27 771 100,0 2 314 258,8 27 771 100,0

11. Működési költségelőleg 2 000 000,0 0,0 –395 041,2 0,0

  Célelőirányzatok    

    Méltányossági alapon történő térítések 2 611 300,0 3 372 600,0 438 580,9 3 443 954,1

    Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55 000,0 20 900,0 1 638,8 20 815,7

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek 

betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának 

támogatása

1 250 000,0 1 790 000,0 672 822,7 1 716 265,8

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20 000,0 400,0 15,8 343,1

Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének 

fedezete
22 491 000,0 0,0 0,0 0,0

Egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének 

fedezete
31 617 600,0 0,0 0,0 0,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének 

fedezete
48 527 000,0 94 092 800,0 12 832 730,8 94 092 832,2

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, 

béremelésének fedezete
3 830 100,0 3 659 000,0 304 916,8 3 659 001,6
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Megnevezés
2020. évi 

tv. szerinti 
előirányzat

2020. évi 
módosított 
előirányzat

Tárgyhavi 
kifizetés 

(december)

Kifizetés 
összesen

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 

jövedelemkiegészítése
11 860 900,0 11 837 400,0 885 347,9 11 837 372,9

Fiatal szakorvosok támogatása 326 300,0 302 100,0 23 955,9 301 889,7

Működési támogatás 0,0 90 665 424,0 43 590 234,1 89 782 691,4

2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás fedezete 0,0 99 742 700,0 4 294,3 99 740 098,5

13. Célelőirányzatok összesen 122 589 200,0 305 483 324,0 58 745 949,4 304 595 265,0

15. Mentés 43 343 500,0 43 735 900,0 4 004 288,3 43 735 830,0

17. Laboratóriumi ellátás 27 440 100,0 23 876 000,0 1 998 489,0 23 875 950,3

  Összevont szakellátás    

    Járóbetegszakellátás 175 793 200,0 181 731 328,0 16 239 473,9 182 070 149,9

Molekuláris diagnosztika (PCR) ellátás 0,0 3 856 400,0 337 484,3 3 856 326,5

Koronavírusjárvánnyal kapcsolatos diagnosztika és 

ellátás
0,0 1 600 000,0 520 000,0 1 600 000,0

    Fekvőbetegszakellátás 605 471 400,0 621 754 372,0 55 679 476,9 621 415 273,5

   ebből:

       – aktív fekvőbeteg-szakellátás 511 411 600,0 530 737 672,0 45 685 940,5 530 398 659,0

       – krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 484 800,0 83 797 500,0 8 476 930,2 83 797 494,3

  –- bázisfinanszírozású szakellátás (BVOP) 1 575 000,0 1 885 000,0 441 250,0 1 885 000,0

   – várólista-csökkentés 5 000 000,0 5 334 200,0 1 075 356,2 5 334 120,2

    Extrafinanszírozás 1 000 000,0 1 059 300,0 113 184,2 1 059 268,6

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 105 309 800,0 132 409 800,0 29 430 168,1 132 408 311,3

    Speciális finanszírozású szakellátás 45 061 900,0 43 961 900,0 5 509 419,7 43 961 874,1

18. Összevont szakellátás összesen 932 636 300,0 986 373 100,0 107 829 207,1 986 371 203,9

19. Népegészségügy fejlesztése 3 703 300,0 0,0   0,0

20. Alapellátás fejlesztése 10 000 000,0 0,0   0,0

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 5 000 000,0 0,0   0,0

22. Finanszírozási rendszer átalakítása 40 000 000,0 17 764 000,0   0,0

ÖSSZESEN 1 429 347 700,0 1 630 894 224,0 195 456 402,4 1 612 232 079,3

* Hóközi, soron kívüli utalványozás, illetve visszafizetés esetén az adatok visszamenőlegesen is változhatnak.

A kimutatás a NEAK pénzügyi, illetve a fina nszírozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartásainak közzététel napján aktuális adatait tartalmazza.

***
Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2020. december hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény 

mértékegysége
Teljesítmény 
mennyisége

Ft/teljesítmény, 
(alapdíj)

HSZ – ellátás pont 20 756 292 215,406

HSZ eseti ellátás eset 62 275 600

Iskolaorvosi ellátás pont 451 334 332,021

Védőnői ellátás pont 3 199 133 432,019

MSZSZ: gyermek eset 2 182 4 504,015

MSZSZ: nőgyógyászat eset 925 6 191,255

Fogászati ellátás pont 515 490 370  

Beteg és orv. rend. halottszállítás hasznos km 1 944 893  

Laborkassza
pont (lebegtetett) 1 848 691 767  

pont (fix) 991 432 580  
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Szakfeladat
Teljesítmény 

mértékegysége
Teljesítmény 
mennyisége

Ft/teljesítmény, 
(alapdíj)

Járóbetegszakellátás + CT–MRI

pont (fix) 6 649 074 896  

pont (degresszióval) 

100–110%
187 489 194  

pont (degresszióval) 

110–120%
71 340 150  

Művesekezelés eset 104 943 24 045,81

  –  EPO eset 4 467 26 935,89

Házi szakápolás vizit 116 451  

Otthoni hospiceellátás nap 15 637  

Aktív fekvőbetegellátás

súlyszám (fix) 190 628,00  

súlyszám (degresszióval) 

100–104%
1 627,00  

Krónikus fekvőbetegellátás
súlyozott 

ápolási nap
749 207,00  

***

A gyógyítómegelőző ellátások finanszírozásának 2021. január havi teljesítései*:

Megnevezés
2021. évi 

tv. szerinti 
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

Tárgyhavi
kifizetés
(január)

Kifizetés  
összesen

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás      

    Praxisfinanszírozás 121 492 000,0 121 492 000,0 10 126 085,0 10 126 085,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558 900,0   0,0

Indikátorrenszer finanszírozása 7 300 000,0 7 300 000,0 487 034,3 487 034,3

    Eseti ellátás díjazása 649 300,0 649 300,0 39 066,5 39 066,5

    Ügyeleti szolgálat 10 106 200,0 13 106 200,0 834 683,7 834 683,7

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 139 547 500,0 214 106 400,0 11 486 869,5 11 486 869,5

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek-  

és ifjúságvédelem
     

    Iskolaegészségügyi ellátás 2 317 100,0 2 317 100,0 193 091,6 193 091,6

    Védőnői ellátás 24 009 800,0 24 009 800,0 1 961 989,0 1 961 989,0

    Anya, gyermek és csecsemővédelem 483 400,0 483 400,0 39 123,6 39 123,6

    MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 10 133,2 10 133,2

    MSZSZ: nőgyógyászat 96 300,0 96 300,0 8 025,0 8 025,0

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és 

ifjúságvédelem összesen
27 028 200,0 27 028 200,0 2 212 362,4 2 212 362,4

3. Fogászati ellátás 42 494 100,0 42 494 100,0 3 536 693,3 3 536 693,3

4. Otthoni szakápolás 5 596 800,0 5 596 800,0 455 466,0 455 466,0

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796 900,0 9 796 900,0 817 022,4 817 022,4

6. Művesekezelés 27 771 100,0 27 771 100,0 2 314 258,6 2 314 258,6

  Célelőirányzatok    

    Méltányossági alapon történő térítések 3 911 300,0 3 911 300,0 250 422,0 250 422,0

    Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55 000,0 55 000,0 1 441,6 1 441,6

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek 

betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának 

támogatása

1 250 000,0 1 250 000,0 0,0 0,0
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Megnevezés
2021. évi 

tv. szerinti 
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

Tárgyhavi
kifizetés
(január)

Kifizetés  
összesen

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi 

béremelésének fedezete
168 314 800,0 365 441 100,0 12 609 748,0 12 609 748,0

Egészségügyi dolgozók fix összegű 

bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
3 830 100,0 3 830 100,0 304 916,8 304 916,8

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 

jövedelemkiegészítése
15 029 100,0 15 029 100,0 906 145,3 906 145,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320 800,0 320 800,0 12 287,2 12 287,2

7. Célelőirányzatok összesen 192 731 100,0 389 857 400,0 14 084 960,9 14 084 960,9

8. Mentés 44 972 700,0 45 479 100,0 3 747 725,0 3 747 725,0

9. Laboratóriumi ellátás 24 266 100,0 24 266 100,0 2 003 244,6 2 003 244,6

  Összevont szakellátás    

    Járóbetegszakellátás 184 457 800,0 184 457 800,0 15 248 850,0 15 248 850,0

Népegészségügy fejlesztése 2 717 500,0 2 717 500,0 0,0

Működési költségelőleg 2 000 000,0 2 000 000,0 103 746,8 103 746,8

Molekuláris diagnosztika (PCR) ellátás 3 501 400,0 3 501 400,0 329 664,6 329 664,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és 

ellátás
0,0 4 800 000,0 400 000,0 400 000,0

    Fekvőbetegszakellátás 628 200 400,0 629 035 500,0 51 205 866,9 51 205 866,9

   ebből:

       – aktív fekvőbetegszakellátás 534 059 700,0 534 534 800,0 44 393 317,7 44 393 317,7

       – krónikus fekvőbetegszakellátás 87 573 100,0 87 573 100,0 6 488 641,3 6 488 641,3

   – fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 567 600,0 1 927 600,0 130 633,7 130 633,7

   – várólista csökkentés 5 000 000,0 5 000 000,0 193 274,2 193 274,2

    Extrafinanszírozás 1 000 000,0 1 000 000,0 4 103,4 4 103,4

    Speciális finanszírozású szakellátás 51 211 900,0 51 211 900,0 3 295 902,6 3 295 902,6

10. Összevont szakellátás összesen 873 089 000,0 878 724 100,0 70 588 134,3 70 588 134,3

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 15 000 000,0 10 658 500,0   0,0

13. Finanszírozási rendszer átalakítása 45 000 000,0 45 000 000,0   0,0

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 119 659 800,0 119 659 800,0 22 154 679,6 22 154 679,6

ÖSSZESEN 1 566 953 300,0 1 840 438 500,0 133 401 416,6 133 401 416,6

* Hóközi, soron kívüli utalványozás, illetve visszafizetés esetén az adatok visszamenőlegesen is változhatnak. 

A kimutatás a NEAK pénzügyi, illetve a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartásainak közzététel napján aktuális adatait tartalmazza..

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2021. január hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény 

mértékegysége
Teljesítmény 
mennyisége

Ft/teljesítmény, 
(alapdíj)

HSZ – ellátás pont 20 737 744 212,880

HSZ eseti ellátás eset 65 902 600

Iskolaorvosi ellátás pont 460 499 327,209

Védőnői ellátás pont 3 186 308 433,666

MSZSZ: gyermek eset 1 983 5 112,595

MSZSZ: nőgyógyászat eset 742 10 815,154

Fogászati ellátás pont 335 045 350  

Beteg és orv. rend. halottszállítás hasznos km 1 694 720  

Laborkassza
pont (lebegtetett) 1 423 404 282  

pont (fix) 1 036 526 352  
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Szakfeladat
Teljesítmény 

mértékegysége
Teljesítmény 
mennyisége

Ft/teljesítmény, 
(alapdíj)

Járóbetegszakellátás + CT–MRI

pont (fix) 5 690 927 642  

pont (degresszióval) 

100–110%
59 955 540  

pont (degresszióval) 

110–120%
20 805 920  

Művesekezelés eset 98 769 25 228,19

  –  EPO eset 4 388 27 411,22

Házi szakápolás vizit 106 388  

Otthoni hospiceellátás nap 14 147  

Aktív fekvőbetegellátás

súlyszám (fix) 156 433,00  

súlyszám (degresszióval) 

100–104%
97,00  

Krónikus fekvőbetegellátás
súlyozott 

ápolási nap
468 520,00  
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Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleményei  
orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

Az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az  Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok 
tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

Speeding Kft. 
A cég címe: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.
Tel.: 06 (1) 2148858
email: info@speeding.hu

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

1. Defibrillátor 
Megjegyzés: a feljogosítás monitorként is funkcionáló 
defibrillátorokra terjed ki.

OGYÉI/3631210/2020/1. eszk 2025. december 

***

Az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az  Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok 
tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

DRÄGER Medical Magyarország Kft. (DRÄGER Medical Kft.)
A cég címe: 1135 Budapest,  Szent László út 95.
Tel.: (061) 2885000
Fax: (061) 2885001
email: medical.hungary@draeger.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

Száma érvényességi ideje

03. Inkubátor
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes a hagyományos 
zárt, nyitott és szállító inkubátorokra

OGYÉI/21334/2021/03. eszk. 2022. december

04. Altatólélegeztető berendezés
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes altatólélegeztető, 
és különálló lélegeztető berendezésekre

OGYÉI/21354/2021/04. eszk. 2022. december

05. Műtőlámpa OGYÉI/652895/2017/05. eszk. 2022. december

12. Műtéti és őrző monitor, EKG
Megjegyzés: a feljogosítás a monitorok vonatkozásában 
érvényes: EKG/RESP, hőmérséklet, noninvazív  
és invazív és vérnyomásmérő, pulzoximéter, 
kapnográf, és gázelemző (SCIO) mérőcsatornákkal/
modulokkal ellátott műtéti és őrző monitorokra,  
az EKG készülékekre nem terjed ki

OGYÉI/21394/2021/12. eszk. 2022. december
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Az országos tisztifőorvos közleménye  
az ivóvízből vizsgálni javasolt peszticidekről

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 
B)  rész 8. megjegyzése alapján az  országos tisztifőorvos a  2021. évre az  alábbi peszticidek vizsgálatát javasolja 
ivóvízből.

2021. év
Sor- 

szám
Peszticid neve

1 2,4D (2,4Dichlorophenoxyacetic acid)

2 Acetoklór

3 Aldrin

4 Atrazin

5 Bentazon

6
DDD (o,pDDD/2,4’DDD és/vagy 
p,pDDD/4,4’DDD eredménye)

7
DDE (o,pDDE/2,4’DDE és/vagy 
p,pDDE/4,4’DDE eredménye)

8
DDT (o,pDDT/2,4’DDT és/vagy 
p,pDDT/4,4’DDT eredménye)

9 Dezetilatrazin

10 Dezizopropilatrazin

11 Dieldrin

12 Dikamba

13 Endoszulfán

14 Endoszulfánszulfát

15 Heptaklór

16 Heptaklórepoxid

17 Klórpirifosz

18 MCPA

19 Metolaklór

20 Metribuzin

21 Pendimetalin

22 Simazin

23 Terbutilazin

24 AMPA (2amino3(5metil3oxo1,2oxazol4il) propánsav)

25 alfaHCH, bétaHCH, deltaHCH, Lindán

26 Dimeténamidp

27 Glifozát

28 Klórtalonil

29 Tebukonazol

30 Metazaklór



2. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 237

VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

ÁLTALÁNOS TUDNIVALóK

Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

A  hirdetményeket külön ez  irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre 
csak újabb kérés esetén van lehetőség. A  gyors megjelenés érdekében a  pályázati hirdetményeket közvetlenül 
a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987),  
vagy  e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 7951347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a  magyar végzettséget vagy 
állampolgárságot preferáló előírások).

A  jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van 
lehetőség, az  ismételt közzététel az  általános hirdetési árakon történik, amelyről az  Egészségügyi Közlöny kiadója  
(a Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 2669290 vagy 2669294) ad felvilágosítást.

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő 
kezdő időpontjának a  hirdető a  megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a  pályázati 
határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közszolgálati  
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések esetén a  honlapon feltüntetett 
határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A  szerkesztőség felhívja a  hirdetők figyelmét arra, hogy a  tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon 
megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal.  
Az  esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el 
a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a  szerkesztőség csak 
írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának időpontjáig.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) intézményvezetője pályázatot hirdet 
Tatabányai Szent Borbála Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, 
szakorvosi munkakör ellátása mellett.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól. 
Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.
Pályázati feltétel:
– szülésznőgyógyász szakvizsga,
– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat,
– laporoszkópos beavatkozások gyakorlati alkalmazásában való jártasság,
– második, illetve harmadik szakvizsga,
– tudományos fokozat
– idegen nyelv ismerete.
Feladata: az  intézmény SzülészetNőgyógyászati Osztályán és a hozzátartozó Járóbeteg Szakellátásban szakorvosi 
feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint. Az  osztály szakmai vezetése, vezetésével 
összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon 
követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– előadások, publikációk listája,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozattételhez.
Jelentkezési határidő: 2021. március 5.
A  pályázat elbírálásának módja: a  benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az  állás a  pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának módja, rendje: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben 
megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) , vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu emailcímre 
kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515469. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat 
osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. február 1.

***

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §a alapján pályázatot hirdet a  Felső-Szabolcsi Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya 
osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: SzabolcsSzatmárBereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 
A  munkakörbe tartozó, illetve a  vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az  osztály orvos szakmai 
munkájának megszervezése és irányítása, valamint az  osztály zavartalan működésének biztosítása. Az  SZMSZben 
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvos végzettség, csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– szakmai önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a  pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 18. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak FelsőSzabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021, valamint a munkakör 
megnevezését: osztályvezető főorvos, 

– elektronikus úton dr. Debreczenszki Julianna részére, a hr@kisvardakorhaz.hu emailcímen keresztül.
A  pályázat elbírálásának módja, rendje: a  pályázat eredménytelenné nyilvánításának a  jogát a  FelsőSzabolcsi 
Kórház fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 22. 
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. január 17.

***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA

Budapest

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád-Csanád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (2700 Cegléd Deák utca 3.) a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Ifjúság- és iskola- egészségügyi 
ellátás iskolaorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az  iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása, Cegléd Város Önkormányzatának a  háziorvosi körzetekről szóló 10/2002.
(VI. 27.) ÖK. rendelet 4. számú melléklet 3. pontjában felsorolt köznevelési intézmények tanulóit illetően.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvosi diploma,
– az egészségügyi ellátás területén szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő és gyermekgyógyász, iskola egészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsga,
– Oszágos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel(aktív státusz) igazolása, MOK 

tagság,
– legalább 3 éves iskolaorvosi gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, diploma másolata, végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata, egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolásának másolata, nyilatkozat, 
melyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati eljárás résztvevői a  pályázati anyagot megismerhessék,abba 
betekinthessenek, hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, 
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2020, valamint 
a munkakör megnevezését: iskolaorvos,

– elektronikus úton Kissné Sós Erika Terézia részére a postmaster@bovi.tonline.hu emailcímen keresztül,
– személyesen: Turcsik Tímea, Pest megye, 2700 Cegléd, Deák utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidő után, illetve a hiányosan beküldött pályázatot érvénytelennek 
tekintjük. A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk. A pályázót 8 napon belül írásban 
értesítjük az eredményről. A sikertelenül pályázó részére az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük valamennyi általa 
benyújtott iratát. A  pályázat kiírója fenntartja a  jogot, hogy a  pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.cegled.hu  – 2020. december 21.
– www.OALI.hu – 2020. december 21.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat elbírálásánál intézményünk figyelembe veszi 
a 2020. évi C. törvényben előírt jogviszony és illetményváltozásokat.

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös I. számú felnőtt 
háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátásra. 
Munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2.
Ellátandó feladat: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot 

megismerjék, és abba betekintsenek. 
Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testülete bírálja el, a pályázati 
határidő lejártát követő ülésen. 
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira Szabolcs polgármester, 2750 
Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Egyéb információk: 
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550310es telefonszámon,
– a képviselő testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A  pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A  honlapon az  általános adatvédelmi tájékoztató 
elérhető

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös III. számú házi 
 gyermekorvosi alapellátási körzetében gyermekorvosi álláshely betöltésére.
A munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2. 
A munkahely és a munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet.
Ellátandó feladat: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
–  a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte,
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– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot 

megismerjék, és abba betekintsenek. 
Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A  pályázat elbírálásának határideje: a  pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselőtestülete bírálja el, 
a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően.
A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre.
Egyéb információ: 
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550310es telefonszámon,
– a képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A  pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A  honlapon az  általános adatvédelmi 
tájékoztató elérhető.

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös XI. számú felnőtt 
háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
Munkavégzés helye: Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 
Ellátandó feladat: 
–  a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot 

megismerjék, és abba betekintsenek. 
Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el, 
a pályázati határidő lejártát követő ülésen. 
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira Szabolcs polgármester, 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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Egyéb információ: 
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550310es telefonszámon,
– a képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A honlapon az általános adatvédelmi 
tájékoztató elérhető.

***

Örkényen (Budapesttől 50 kmre, Kecskeméttől 30 kmre) nyugdíjazás miatt 1100 kártyával rendelkező gyermekorvosi 
praxis ingyenesen átadandó:
– felújított, jól felszerelt rendelő, jól képzett asszisztencia. 

Érdeklődni telefonon: Dr. Kovács Mária Ibolya, t.: (30) 9953350.

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Az Ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) szakorvosi/orvosi állást hirdet az alábbi területekre:
– pszichiátria gondozás és szakrendelésre,
– csecsemő, gyermekgyógyászati osztályra,
– belgyógyászati osztályra,
szakorvos/orvos munkakör betöltésére. 
Egyéb információ: 
– pályázhatnak szakvizsga előtt állók is,
– az állás azonnal betölthető. 
Pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz, 
– végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
– MOKtagság, 
– működési engedély, 
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázati anyagot az  eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a  személyes adatok 

kezeléséhez hozzájárul, büntetlen előélet, melynek igazolása a munkába álláskor szükséges (erkölcsi bizonyítvány). 
Pályázat benyújtásának módja: a  pályázatot a  Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) dr. Nagy Zoltán 
főigazgatóhoz lehet benyújtani.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. január 20án jelenik meg a hirdetés. 

Zala megye

***
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT VEZETŐI  
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §a alapján pályázatot hirdet a  Felső-Szabolcsi Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztálya osztályvezető ápoló 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: SzabolcsSzatmárBereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályon dolgozó szakdolgozók 
ápolás szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály zavartalan működésének biztosítása. 
Az SZMSZben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség, 
– fekvőbetegellátásban szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– fülorrgégészeti szakellátásban végzett tevékenység – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– vezetői gyakorlat,
– alapfokú informatikai ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– szakmai önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 
– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan, 
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a  pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 18. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak FelsőSzabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2021, valamint a munkakör 
megnevezését: osztályvezető ápoló, 

– elektronikus úton dr. Debreczenszki Julianna részére a hr@kisvardakorhaz.hu emailcímen keresztül.
A  pályázat elbírálásának módja, rendje: a  pályázat eredménytelenné nyilvánításának a  jogát a  FelsőSzabolcsi 
Kórház fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24. 
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. január 17.

***

Örkény Város Önkormányzata a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §a alapján 
pályázatot hirdet az Örkényi Egészségügyi Rendelő Védőnői Szolgálat területi védőnő munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a  területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 
szerinti védőnői feladatok ellátása Örkény város közigazgatási területén.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert 

oklevél,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges  

kezeléshez, továbbításához hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Örkény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2377 Örkény, Kossuth 

Lajos utca 2.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2215/2014, 
valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

– elektronikus úton Kulcsár István polgármester részére a polgarmester@orkeny.hu emailcímen keresztül,
– személyesen: Kulcsár István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
– igény szerint az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít, 
– betölthető állások száma: 2,
– a  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kulcsár István polgármester nyújt, a  06 (29) 310032es 

telefonszámon.

***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT VEZETŐI  
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőtestülete pályázatot hirdet Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató álláshelyének munkaviszony/egészségügyi 
szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére. 
Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés e) pontja szerint a munkaviszony 
létesítése és megszüntetése, a díjazásának megállapítása tekintetében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
képviselőtestülete, az  egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a  Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgatója 
jogosult. 
Betöltendő munkakör: gazdasági igazgató.
Beosztás: magasabb vezető.
A  jogviszony típusa, időtartama: 5 éves, határozott idejű munkaviszony/egészségügyi szolgálati jogviszony, 
3 hónap próbaidő kikötésével.
Munkavégzés helye: 1211 Budapest, Görgey Artúr tér 8.; Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat székhelye és telephelyei.
A  munkakörbe tartozó, illetve a  vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A  szervezet működésével 
összefüggő gazdasági, pénzügyi és a  számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a  mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. Vezeti és ellenőrzi 
a gazdasági szervezetet, valamint felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben számára meghatározott feladatok ellátásáért.
Illetmény és a  beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a  gazdasági igazgató munkabére/illetménye a  Munka 
Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) szóló 2012. évi I. törvényben meghatározottak szerint a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. 
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A  munkakör betölthetőségének kezdőnapja várhatóan: a  megbízási jogkör gyakorlója döntését követően, 
leghamarabb 2021. április 1. napján.
Pályázati feltételek: a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint 
a  vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM 
rendelet, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:
– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség – mely tekintetében a  közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban 

alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni – vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett 
mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat (Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlat egyaránt 
elfogadható), mely alól – a  gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, 
valamint a  vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. 
(III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján – a fenntartó felmentést adhat.

– szerepelnie kell a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy 
rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban 
és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Valamint:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, 

valamint nem állnak fenn vele szemben a törvényben meghatározott kizáró körülmények (2. §).
A  gazdasági vezető munkakör betöltése az  egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– adótanácsadói szakképesítés,
– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett 3–5 éves gyakorlat.
A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– 3 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás másolata,
– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes fényképes, szakmai önéletrajz, 
– Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó program, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy a  pályázó büntetlen előéletű és nem áll 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba 
betekinthetnek, a személyes adatokat megismerhetik, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a  teljes pályázati anyagának a  véleményezők és a  döntéshozók részére történő 
sokszorosításához, továbbításához, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri, 
– nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15 nap.
A pályázatok benyújtásának módja, formája, helye: 
– postai úton: a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Intézményfelügyeleti Ágazat címére 

történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat gazdasági vezetői pályázat.

– személyesen: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazat (1211 
Budapest, Szent Imre tér 10.), 10 és 16 óra között. 

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető nyújt 
a 4276100/160as telefonszámon.
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A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázati határidőt követően 3 munkanapon belül Budapest Főváros 
XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatvezetője által felkért 2 fős Bontási Bizottság 
a határidőben beérkezett pályázatokat felbontja és megállapítja, hogy a pályázati feltételeknek megfelele a pályázat. 
A  nem megfelelő, vagy határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen, melyről a  pályázó értesítést kap. A  pályázati 
határidő lejártát követően 21 napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázat kiírója által e célra 
létrehozott bizottság hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi. A pályázatokat Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata képviselőtestülete bírálja el várhatóan 2021. év március 31. napjáig. A  pályázat kiírója fenntartja 
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Budapest XXI. Kerület – Csepel Kerület honlapja: www.csepel.hu, 
– Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 
A  megbízással, illetve a  pályázók személyes meghallgatásával kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
a pályázók kiértesítése telefonon történik a meghallgatás napja előtt legkésőbb 5 munkanappal.
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