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A Kormány 457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi  
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyi 
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § 
(1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki)
„j) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. § (1) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 458/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről 
szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.  § (1a)  bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában a „44 000 000 000” szövegrész helyébe a „69 000 000 000” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” 
című kiemelt projekt összköltségének növeléséről

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai 
gondozóhálózat fejlesztése” című projekt 1. melléklet szerinti összköltségének növelésével;

b) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat G:2 mezőjében meghatározott, legfeljebb  
26 329 766 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaság-újraindítási Alap 
uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  központi költségvetés XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson 
felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás/

összköltség

(bruttó, forint)

Hatályos 

támogatási 

összeg

(bruttó, forint)

Hatályos összköltség

(bruttó, forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdés f ) pontja alapján 

az EFOP előirányzat hazai 

társfinanszírozása terhére 

finanszírozandó összeg 

(bruttó, forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16-

2016-00008

Pszichiátriai és 
addiktológiai 

gondozó-
hálózat 

fejlesztése

Országos Kórházi 
Főigazgatóság

4 000 000 000 4 723 940 502 4 917 576 292 26 329 766 4 943 906 058

A projekt célja a pszichiátriai 
és addiktológiai szakellátások 
minőségének, valamint  
az azokhoz való hozzáférés 
javítása és ezáltal a lakosság 
mentális egészségi állapotának 
fejlesztése, összhangban  
az Egészséges Magyarország 
2014−2020 egészségügyi ágazati 
stratégia célkitűzéseivel. Speciális 
célok továbbá: pszichiátriai 
és addiktológiai betegek 
lakossághoz közeli egészségügyi 
ellátásához való hozzáférésének 
javítása, a pszichiátriai  
és addiktológiai fekvőbeteg- 
szakellátás lehetséges 
lerövidítése, kiváltása,  
a gondozóintézeti gondozás 
ellátási minőségének és 
hatékonyságának javítása, 
valamint a humán kompetenciák 
fejlesztése.

2444 
EG

ÉSZSÉG
Ü

G
YI KÖ

ZLÖ
N

Y 
20. szám

 



20. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2445

III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri  

és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

ÁLtaLÁNOS tudNIvaLóK

Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

a pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. 
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk 
közlésére adnak lehetőséget. 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., József Attila utca 2–4., vagy 
e-mailben a benedek.nadasdy-horvath@bm.gov.hu).

az Egészségügyi Közlöny szerkesztőségének telefonszáma 36 (1) 999-4515.
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, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) 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 Közigazgatási 
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.
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PÁLYÁZatI HIRdEtMÉNYEK ORvOSI ÁLLÁSOKRa

Budapest

A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) rész- vagy teljes munkaidőben 
orvos/belgyógyász pozícióba munkatársat keres.
Főbb feladatok, munkák: 
– egészségügyi ellátás a  bentlakásos Intézményben a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján,
– az intézetbe felvett betegek vizsgálata, 
– kezelési terv felállítása – állapotváltozás nyomon követése, 
– állapotváltozás nyomon követése alapján és a  szakmai elvárásoknak megfelelően a  gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz elrendelése, 
– gyógyszer, és gyógyászatisegédeszköz-rendelés hatása, illetve használatának nyomon követése, 
– orvosi dokumentáció pontos vezetése, 
– záródokumentum elkészítése. 
Az álláshoz tartozó elvárások: 
– általános orvosi végzettség, 
– belgyógyász szakvizsga, 
– működési engedély, 
– MOK-tagság, 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség. 
Foglalkoztatás: 
– bármely munkajogi formában (közalkalmazotti jogviszony, vállalkozói, megbízási szerződés),
– rész- vagy teljes munkaidőben.
Amit kínálunk: 
– az illetmény megállapítására a Kjt. rendelkezései az irányadók, de megegyezés szerint kerül megállapításra, 
– foglalkoztatás rész- vagy teljes munkaidőben, bármely munkajogi formában, 
– cafetéria,
– év közbeni juttatás, 
– fejlődési lehetőség, 
– rendezett munkakörnyezet, 
– munkába járás utazási költségének térítése. 
Munkavégzés helye: 1173 Budapest, Pesti út 117. 
Pályázat beadásának határideje: 2022. december 29. 
Az álláshely betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Jelentkezés módja: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Merucza Erika intézményvezető nyújt, 
a (20) 339-4847-es telefonszámon. 
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2022. november 25.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Papp anita részére a papp.anita@pestiut.hu e-mail-címen 
keresztül.

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád-Csanád megye



20. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2447

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete (4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.) 
pályázatot hirdet a  Sárrétudvari 1. számú vegyes háziorvosi körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, 
háziorvosi alapellátási, iskola-egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátására 2023. 
január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra.
Pályázati feltételek: 
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– az  önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az  önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a  háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak 
való megfelelés,

– vállalkozói formában történő feladatellátás, vagy határozott idejű, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIv. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő 
háziorvosi tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a  vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi, 

alapító okirat/alapszabály és a  cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén 
a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum), 

– a  pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, 
és abba betekinthetnek, 

– a  pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános 
tárgyalásához. a pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. (szerda) 24.00 óra.
A  pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton, egy példányban Sárrétudvari Nagyközség 
Önkormányzata részére címezve (4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.) vagy elektronikus úton az onko4171@t-online.
hu e-mail-címre. a borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat” 
A pályázat elbírálásának módja: képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását követően. 
Az  elbírálás határideje: 2022. december 15. a  képviselő-testület fenntartja magának a  jogot, hogy a  pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A feladatellátás kezdő időpontja: a megbízási szerződés megkötését, a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelővel 
megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal, legkésőbb 2023. január 1. napja.  a nyertes 
pályázóval az önkormányzat 2023. december 31. napjáig határozott idejű megbízási/munkaszerződést köt. 
Egyéb tudnivalók: A  praxisjog 2022. december 31. napjáig az  IUR-MED 2012 Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. tulajdonában van. az  1. számú háziorvosi vegyes körzetben a  munkaidő a  fenti időszakban heti 40  óra, 
az iskola-egészségügyi feladatok heti 2 óra. a körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni köteles 
a körzetéhez tartozó csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. 
a feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 
tárgyi feltételek (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.
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