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1 Általános információk 

Örömünkre szolgál, ha egészségügyi dolgozóként úgy dönt, hogy hazánkban kívánja kamatoztatni 

tudását, és akár pályakezdőként, akár tapasztalt szakemberként belép (vagy visszatér) a magyar 

egészségügyi ellátórendszerbe. 

Ahhoz, hogy önállóan jogosult legyen az egészségügyi tevékenység végzésére, szükséges, hogy 

szerepeljen az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett egészségügyi dolgozók működési 

nyilvántartásában, amelynek előfeltétele egyebek mellett az, hogy tagja legyen a szakmájának 

megfelelő, egészségügyben működő szakmai kamarának. 

Az alábbi tájékoztató iránymutatást kíván adni az egészségügyi dolgozók számára az egészségügyi 

tevékenység végzéséhez szükséges ügyintézéssel kapcsolatban. 

Magyarországon egészségügyi tevékenység akkor végezhető jogszerűen, ha az egészségügyi 

dolgozó 

a) rendelkezik az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való közreműködésre 

jogosító, törvényben meghatározott szakképesítési feltételekkel, és  

b) szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve a 

továbbképzési kötelezettségét teljesítve érvényes működési nyilvántartással rendelkezik, és 

c) tagja az illetékes szakmai kamarának, és 

d) egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas, és 

e) ha az egészségügyi tevékenységet saját nevében és felelősségére végzi, rendelkezik az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel és felelősségbiztosítással. 

Teendők ismételt magyarországi egészségügyi tevékenység végzése, munkába állás érdekében:  

1. Legyen érvényes működési nyilvántartása a betölteni kívánt szakmában, szakterületen! 

2. Legyen aktív kamarai tagsága! 

3. Jelentkezzen a betölteni kívánt állásra! 

 

2 Működési nyilvántartás 

A működési nyilvántartás célja annak közhiteles tanúsítása, hogy az egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személy jogosult-e a szakképesítése szerinti tevékenység önálló végzésére. Az egészségügyi 

dolgozók működési nyilvántartását az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) vezeti. 

Csak az vehető fel a működési nyilvántartásba, aki szerepel az alapnyilvántartásban. Az 

alapnyilvántartás a szakképesítés meglétét, a működési nyilvántartásba felvétel az egészségügyi 



4 
 

tevékenység végzésére való jogosultságot jelenti. Az egészségügyi dolgozók végzettségei az 

egészségügyi szakképesítést kiállító egyetemek, oktatási intézmények elektronikus jelentése útján 

kerülnek be az alapnyilvántartásba az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és 

működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 2. §-a alapján. Az 

alapnyilvántartásba az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 111. §-ában meghatározott 

adatokat jelentik le a végzettekről. 

Azt, hogy Önnek mely szakterületen van érvényes működési nyilvántartása, itt nézheti meg: 

https://kereso.enkk.hu/ 

Teendője a munkába állást megelőzően:  

a) Amennyiben a kívánt szakterületen a működési nyilvántartása érvényes (az érvényességi idő 5 év), 

Önnek a munkavállaláshoz működési nyilvántartással kapcsolatos teendője nincs. 

b) Amennyiben a kívánt szakterületen a működési nyilvántartása lejárt, akkor a működési 

nyilvántartást meg kell újítania (működési nyilvántartás megújítása). 

c) Amennyiben a kívánt szakterületen működési nyilvántartással korábban nem rendelkezett, akkor 

kérelmezni kell a felvételét. A „Működési nyilvántartásba történő első felvétel” az ehhez 

kapcsolódó eljárás típus (működési nyilvántartásba történő első felvétel) 

Fontos! – egyenként minden szakterület vonatkozásában, amely szakterületen Ön dolgozni kíván, 

érvényes működési nyilvántartással kell rendelkeznie. 

 

2.1 Teendők, ha Ön még soha nem szerepelt itthon a működési nyilvántartásban 

Előfordul, hogy az egészségügyi dolgozó a szakképesítésének megszerzését követően más ágazatban 

vagy külföldön vállal munkát, ezért érvényes működési nyilvántartásra ez idő alatt nincs is szüksége.  

Ilyen esetben az eljárást elsősorban az befolyásolja, hogy az egészségügyi szakképesítés megszerzése 

óta eltelt-e már nyolc év.  

2.1.1 Az egészségügyi szakképesítést nyolc éven belül szerezte  

Ebben az esetben az alábbi dokumentumok megküldése szükséges az érvényes működési 

nyilvántartáshoz:  

• A formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva:  

o kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére  

o kérelem egészségügyi szakdolgozók részére  

• Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amelynek összege 3000 Ft, ezért a kérelemhez 

mellékelni kell a 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási megbízás 

fénymásolatát.  

• Szakmai kamarai tagság igazolása.  

2.1.2 Az egészségügyi szakképesítés megszerzése óta eltelt nyolc év  

Ebben az esetben az alábbi dokumentumok megküldése szükséges az érvényes működési 

nyilvántartáshoz:  

• A formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva:  

o kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére  

o kérelem egészségügyi szakdolgozók részére  

https://kereso.enkk.hu/
https://www.enkk.hu/files/2o21/orvosok_kerelem_sablon_210208.pdf
https://www.enkk.hu/files/2o21/szakdolgozo_kerelem_sablon_210208.pdf
https://www.enkk.hu/files/2o21/orvosok_kerelem_sablon_210208.pdf
https://www.enkk.hu/files/2o21/szakdolgozo_kerelem_sablon_210208.pdf
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• Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melynek összege 3000 Ft, ezért a kérelemhez 

mellékelni kell a 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási megbízás 

fénymásolatát.  

• Szakmai kamarai tagság igazolása.  

• A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a működési nyilvántartási kérelem tárgyát 

képező szakképesítés tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítése.  

 

2.2 Teendők érvényes működési nyilvántartás esetén 

Önnek a munkavállaláshoz működési nyilvántartással kapcsolatos teendője nincs. 

Fontos! Amennyiben Önnek a működési nyilvántartás lejártáig kevesebb, mint egy éve van vissza, 

gondoskodjon a működési nyilvántartás megújításáról (bővebben: OKFŐ ismertető működési 

nyilvántartás megújításáról) 

 

2.3 Teendők lejárt működési nyilvántartás esetén 

Amennyiben a külföldi tartózkodása alatt lejárt azon szakterületre vonatkozóan a működési 

nyilvántartása, amely szakterületen itthon el szeretne helyezkedni, teendői a következők: 

• El tud kezdeni itthon dolgozni – adott szakterületen felügyelet mellett. 

A felügyelet melletti munkavégzést be kell jelentenie az OKFŐ felé (bővebben: OKFŐ 

ismertető felügyelet melletti munkavégzésről)  

o kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére  

o kérelem egészségügyi szakdolgozók részére  

• Össze kell gyűjtenie a gyakorlati- és elméleti továbbképzési pontokat, amelyek a működési 

nyilvántartás megújításához szükségesek, tehát teljesítenie kell a továbbképzési kötelezettségét. 

2.3.1 Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők továbbképzési kötelezettsége 

• A továbbképzési pontokat a négy hazai orvostudományi egyetem tartja nyilván az ún. OFTEX 

felületen (www.oftex.hu). 

• A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Egyetemek Szak- és 

Továbbképzési Központjai rendelkeznek hatáskörrel, ezért kérjük, hogy ezzel kapcsolatosan 

kérdéseivel azon Egyetem Szak- és Továbbképzési Központjához szíveskedjen fordulni, ahova 

továbbképzésre bejelentkezett vagy tervezetten be fog jelentkezni. 

• Az Egyetemek Szak- és Továbbképzési Központjainak elérhetőségei: 

o Semmelweis Egyetem 

o Debreceni Egyetem 

o Pécsi Tudományegyetem 

o Szegedi Tudományegyetem 

• A gyakorlati- és elméleti továbbképzési pontok összegyűjtését követően az OKFŐ-nél 

kérelmeznie kell működési nyilvántartás megújítását 

o kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére. 

2.3.2. Egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége 

• Ha Ön szakdolgozó, forduljon az OKFŐ-höz a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges tudnivalók ügyében (bővebb tájékoztatás: OKFŐ ismertető a továbbképzési 

kötelezettség teljesítéséről), 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/orvosok-fogorvosok-gyogyszereszek-klinikai-vegzettseguek/mukodesi-nyilvantartas-megujitasa
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/orvosok-fogorvosok-gyogyszereszek-klinikai-vegzettseguek/mukodesi-nyilvantartas-megujitasa
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/orvosok-fogorvosok-gyogyszereszek-klinikai-vegzettseguek/felugyelet-melletti-tevekenyseg-vegzes
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/orvosok-fogorvosok-gyogyszereszek-klinikai-vegzettseguek/felugyelet-melletti-tevekenyseg-vegzes
https://www.enkk.hu/files/2o21/orvosok_kerelem_sablon_210208.pdf
https://www.enkk.hu/files/2o21/szakdolgozo_kerelem_sablon_210208.pdf
http://www.oftex.hu/
https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/
https://aok.unideb.hu/hu/szak-es-tovabbkepzesi-kozpont
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/250
http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/elerhetosegek/elerhetosegek
https://www.enkk.hu/files/2o21/orvosok_kerelem_sablon_210208.pdf
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/tovabbkepzesi-pontok
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/tovabbkepzesi-pontok
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• A gyakorlati- és továbbképzési pontok összegyűjtését követően az OKFŐ-nél kérelmeznie kell 

működési nyilvántartás megújítását 

o kérelem egészségügyi szakdolgozók részére. 

 

2.4 Teendők, ha Ön külföldön szerzett szakvizsgát, szakképesítést 

Amennyiben azon szakterületen kíván Magyarországon elhelyezkedni, amelyhez a szakvizsgát, 

szakképesítést külföldön szerezte, teendői a következők: 

• Kérvényeznie kell a külföldön szerzett szakvizsga, szakképesítés hazai elfogadtatását, azaz 

elismertetését (az elismerésről bővebb információt ld lentebb). 

• Amennyiben az elismert szakképesítésével kíván egészségügyi tevékenységet végezni, úgy a 

működési nyilvántartásba történő felvételét szükséges kérelmeznie (bővebb információt ld. 

lentebb).  

 

2.5 Teendők a külföldön szerzett továbbképzési pontok beszámításához  

2.5.1 Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők 

A külföldön szerzett credit pontok az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 

29.) NEFMI rendelet alapján beszámítanak: 

 

9. § (1) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön 

végzett ténylegesen és jogszerűen egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban az egészségügyi 

tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és e rendelet szerinti gyakorlati továbbképzési kötelezettségét 

teljesítette, ennek - a továbbképzés elméleti részének igazolására az adott államban jogosult szerv által 

kiállított igazolással történő - igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül. 

(2) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett 

ténylegesen és jogszerűen egészségügyi tevékenységet, azonban a külföldi állam joga alapján kötelező 

elméleti továbbképzésen nem vett részt, a gyakorlati továbbképzés e rendelet szerinti igazolása, valamint 

a szakképesítésének megfelelő, e rendelet szerinti kötelező szintentartó továbbképzés teljesítése esetén a 

továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt igazolásokat elismerés céljából a 10. § (1) bekezdése szerinti 

felsőoktatási intézmény részére kell benyújtani. 

2.5.2 Egészségügyi szakdolgozók  

Amennyiben a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett egészségügyi tevékenységet és 

a külföldi államban az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

továbbképzési kötelezettségét teljesítette, ennek igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek 

minősül. A továbbképzési kötelezettség teljesítését az adott államban jogosult szerv által kiállított 

igazolással lehetséges igazolni. 

Amennyiben a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett egészségügyi tevékenységet, 

azonban a külföldi állam joga alapján a továbbképzési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a külföldi 

állam nem tudja igazolni a teljesítést, akkor az alábbiak megküldése, elvégzése szükséges: 

• külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben 

töltött idő igazolása; 

https://www.enkk.hu/files/2o21/szakdolgozo_kerelem_sablon_210208.pdf
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• a külföldön teljesített szabadon választható elméleti továbbképzések igazolása, a hiányzó 

szabadon választható továbbképzések Magyarországon történő teljesítése és igazolása, 

• magyar kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés elvégzése. 

Amennyiben a továbbképzési időszak alatt nem csak külföldön végzett egészségügyi tevékenységet, 

hanem Magyarországon is, akkor – a Magyarországon szerzett pontigazolások mellett – a külföldön 

szerzett elméleti pontigazolásokat, munkáltatói igazolásokat és azok fordítását is szükséges a 

kérelemhez mellékelni a beszámítás érdekében. Az angol/német/olasz nyelvű pontigazolások eredeti 

nyelven is benyújthatók, azokról akkor szükséges hivatalos fordítás, ha a továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének igazolására való megfelelőségükkel kapcsolatban kérdés merül fel. 

A csatolt pontigazolások vizsgálatát követően hivatalos úton értesítjük, hogy szükséges-e további 

továbbképzési pont igazolása. 

Amennyiben nem rendelkezik szakvizsgával, de szeretne dolgozni, pl alapellátásban: a 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisprogram-i/; 

vagy egyéb területen szeretne elhelyezkedni központi gyakornokként/rezidensként; vagy bár 

rendelkezik szakvizsgával, de pl.: alapellátásban szeretne elhelyezkedni: a 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/category/praxisprogramok/ oldalakon tud tájékozódni. 

 

2.6 Egyéb információk működési nyilvántartással kapcsolatosan 

 

Új szakképesítés felvétele a működési nyilvántartásba:  

A működési nyilvántartásba történő új szakképesítésre vonatkozó felvételi kérelemnek benyújtási 

határideje nincs (az Ügyfél dönti el, hogy mikor kéri az eljárás megindítását). Amennyiben szeretne 

működési nyilvántartási igazolványt (kártyát) az új szakképesítéséről is, abban az esetben új 

szakképesítés felvétele iránti kérelmet – a szükséges mellékletekkel – kell benyújtania. A szükséges 

formanyomtatvány az OKFŐ - Egyéb eljárástípusok (enkk.hu) oldalon érhető el. 

 

Adatváltozás bejelentése:  

Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező személy a személyes adataiban és lakcímében történt 

változást 30 napon belül köteles az OKFŐ-nek bejelenteni. A kérelem formanyomtatvány az alábbi 

linken érhető el (a nyomtatványon az „Adatváltozás bejelentés” rész kell kitölteni): OKFŐ - 

Nyomtatványok (enkk.hu). 

 

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje  

Benyújtandó iratok az OKFŐ - Egyéb eljárástípusok (enkk.hu) oldalon érhetőek el.  

 

Az eljárás díja: 

A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díj banki 

átutalással fizethető be az OKFŐ számlaszámára: 10032000-00362241-00000000. A befizetésről szóló 

dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni. (Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás 

fogadható el.) Rózsaszín csekken történő befizetést nem fogadnak el. A közlemény rovatban az 

ügyfél neve és nyilvántartási számát szükséges feltüntetni. 

 

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak: 

Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3000 Ft 

Működési nyilvántartás megújítása: 1000 Ft 

Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 3000 Ft 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisprogram-i/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/category/praxisprogramok/
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/egyeb-eljarastipusok
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/orvosok-fogorvosok-gyogyszereszek-klinikai-vegzettseguek/nyomtatvanyok
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/orvosok-fogorvosok-gyogyszereszek-klinikai-vegzettseguek/nyomtatvanyok
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/egyeb-eljarastipusok
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Elveszett, megrongálódott, megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlása, cseréje: 3000 Ft 

Adatváltozás bejelentése: 1000 Ft* 

 

(*Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új 

működési nyilvántartási igazolványt is igényel, csak akkor szükséges az 1000 Ft-os eljárási díj 

befizetése.) 

 

 

3 Külföldön szerzett szakvizsgák, szakképesítések 

A külföldi oktatási intézményekben megszerzett egészségügyi szakképesítés birtokában azt követően 

kezdhető meg egészségügyi tevékenység végzése Magyarországon, ha annak jogi hatályát a 

bizonyítványok/oklevelek elismerése (közismertebb nevén: honosítása) iránti eljárásban a hatóság 

azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány/oklevél jogi hatályával, és Ön 

eleget tesz további regisztrációs (működési nyilvántartásba vételi) kötelezettségének is.  

Az egészségügyi szakképesítések tekintetében az elismerési eljárás lefolytatására jelenleg két intézmény 

jogosult Magyarországon: 

a) Az OKFŐ feladata:  

• minden, az Európai Unió területén megszerzett, egészségügyi szakképesítést tanúsító 

oklevél/bizonyítvány elismerése,  

• valamint az Európai Unión kívül megszerzett egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítések (pl. szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképesítések), az 

alapdiploma elismerését követően,  

• és a középfokú egészségügyi szakképesítések (pl. Szerbiában megszerzett nővér-

technikus, Ukrajnában megszerzett ápoló (felcser) oklevél) elismerése. 

 

Az ügyintézéshez szükséges linkek: OKFŐ - Elismerési eljárások típusai (enkk.hu) és OKFŐ - 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok (enkk.hu). 

 

b) Az Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ feladata  

• az Európai Unión kívül megszerzett egészségügyi felsőfokú szakképesítések (orvosi, 

fogorvosi, gyógyszerészi szakképesítések) (pl. USA-ban megszerzett gyógytornász, 

vagy Ukrajnában megszerzett dietetikus oklevél) elismerése. (Oktatási Hivatal 

(oktatas.hu))  

Honosítás iránt kérjük, hogy a fenti intézmények egyikéhez forduljon a fenti linkeken található 

információk segítségével. 

 

4 Szakmai kamarai tagság 

Az egészségügyi szakmai kamarai tagság a magyarországi egészségügyi tevékenység gyakorlásának 

egyik feltétele. A szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarába való felvételét az egészségügyi 

dolgozónak szükséges kérvényeznie, a kamarák weboldalán megadott módon. 

Egészségügyben működő szakmai kamarák: 

• Magyar Orvosi Kamara, tagjai orvosok, fogorvosok, klinikai végzettségű egyészségügyi 

dolgozók (pl.: klinikai szakpszichológusok). 

• Magyar Gyógyszerészi Kamara: tagjai gyógyszerészek. 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/elismeresi-es-monitoring-foosztaly/elismeres/elismeresi-eljarasok-tipusai
https://www.enkk.hu/index.php/hun/elismeresi-es-monitoring-foosztaly/elismeres/elismeres-dokumentumkereso
https://www.enkk.hu/index.php/hun/elismeresi-es-monitoring-foosztaly/elismeres/elismeres-dokumentumkereso
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/orvos_fogorvos_gyogyszeresz
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/orvos_fogorvos_gyogyszeresz
https://mok.hu/
https://www.mgyk.hu/
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• Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara: tagjai a fenti két körbe nem tartozó egészségügyi 

végzettségű szakemberek. 

 

4.1 Magyar Orvosi Kamara 

A tagfelvételi eljárás megindításához a Magyar Orvosi Kamara honlapján található tagfelvételi kérelem 

nyomtatványt kell kitöltenie (https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagfelveteli-eljaras), minden oldalát 

aláírnia, orvosi pecséttel ellátnia, majd személyesen vagy (tértivevényes) postai küldeményként el kell 

juttatnia azon megyei vagy fővárosi illetékességű területi szervezet részére, amelynek területén orvosi 

tevékenységet folytatni kíván, ennek hiányában, ahol korábban orvosi tevékenységet folytatott, vagy 

ahol lakóhelye van, vagy amennyiben több területi szervezet illetékességi területén is folytatni kíván, 

úgy a választása szerinti területi szervezethez. A tagfelvételi kérelem az említett honlapon 

elektronikusan is benyújtható. 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 18.§ (6) bekezdése 

szerint, ha a tagsági viszony azért szűnt meg, mert a tag nem fizette meg az alapszabályban 

meghatározott módon az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat, akkor újbóli kérelmére a kamara 

tagjai közé ismét felvehető. (A MOK Alapszabály 63. pontja szerint a 6 hónapot meghaladó tartozást 

követően a tagot felszólítják a hátralék rendezésére, 30 napos határidővel. Ennek eredménytelen eltelte 

után a tag tagsági viszonyát a területi szervezet elnöksége indokolt határozattal jogosult megszüntetni.) 

A területi szervezetének pontos elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatóak:  

https://mok.hu/teruletiszervezetek 

A tagfelvételi eljárás minden esetben illetékmentes, azért egyéb regisztrációs díjat sem kell fizetni. 

A kamarai tagdíj mértékére és megfizetésének módjára vonatkozó tájékoztató és Tagdíjszabályzat 

megtalálható az alábbi linken: 

https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagdij  

 

5 Fizetések 

Az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál csak egészségügyi szolgálati 

jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató 

működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló 

tevékenységet végezni. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. mellékletében foglalt 

táblázat szerinti illetményre jogosult. 

 

5.1 Fizetés egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkájáért az egészségügyi szolgálati 

munkaszerződésben meghatározott illetményre jogosult (az Eszjtv. szerint) 

Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány 

rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi 

végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye 

el kell, hogy érje az Eszjtv. 1. mellékletben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 

fizetési fokozatához meghatározott összeget, és nem haladhatja meg a Kormány rendeletében 

http://meszk.hu/
https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagfelveteli-eljaras
https://mok.hu/teruletiszervezetek
https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagdij
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meghatározott összeget, ennek hiányában a fizetési fokozathoz az Eszjtv. 1. mellékletben meghatározott 

összeg százhúsz százalékát.  

1. melléklet a 2020. évi C. törvényhez 

Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a 

Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem 

egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban álló személy illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó) 

 

2021. január 1. - 2021. december 31. 

 A) B) 

1. Gyakorlati idő Összeg 

2. 0-2 év 481 486 Ft 

3. 3-5 év 613 134 Ft 

4. 6-10 év 861 848 Ft 

5. 11-15 év 979 473 Ft 

6. 16-20 év 1 044 175 Ft 

7. 21-25 év 1 158 957 Ft 

8. 26-30 év 1 256 300 Ft 

9. 31-35 év 1 307 997 Ft 

10. 36-40 év 1 417 967 Ft 

11. 41- év 1 666 040 Ft 

 

 

2022. január 1. - 2022. december 31. 

 

   A)  B) 

 1.  Gyakorlati idő  Összeg 

 2.  0-2 év  619 053 Ft 

 3.  3-5 év  788 315 Ft 

 4.  6-10 év  1 108 091 Ft 

 5.  11-15 év  1 259 322 Ft 

 6.  16-20 év  1 342 511 Ft 

 7.  21-25 év  1 490 087 Ft 

 8.  26-30 év  1 615 243 Ft 

 9.  31-35 év  1 681 710 Ft 

 10.  36-40 év  1 823 100 Ft 

 11.  41- év  2 142 051 Ft 

 

 

 

 

2023. január 1-től 

 

   A)  B) 
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 1.  Gyakorlati idő  Összeg 

 2.  0-2 év  687 837 Ft 

 3.  3-5 év  875 906 Ft 

 4.  6-10 év  1 231 212 Ft 

 5.  11-15 év  1 399 247 Ft 

 6.  16-20 év  1 491 679 Ft 

 7.  21-25 év  1 655 653 Ft 

 8.  26-30 év  1 794 715 Ft 

 9.  31-35 év  1 868 567 Ft 

 10.  36-40 év  2 025 667 Ft 

 11.  41- év  2 380 057 Ft 

 

Az egészségügyi szakdolgozók illetményéről az egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezik. 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300256.kor 

 

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, 

illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó) 

2021. január 1. - 2021. december 31. 

   

SZINT 

   

ÉVEK 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, 

VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

    A B C D E F G H I J 

 1  0-3  202 349  218 535  246 920  253 974  272 787  337 456  348 038  352 742  360 385  385 664 

 2  4-6  204 776  222 178  250 447  258 678  281 018  349 214  360 972  369 203  378 022  405 653 

 3  7-9  207 204  225 821  253 974  263 381  289 248  360 972  373 906  385 664  395 659  425 641 

 4  10-12  209 632  229 463  257 502  268 084  297 479  372 730  386 840  402 125  413 296  445 630 

 5  13-15  212 061  233 104  261 029  272 787  305 710  384 488  399 774  418 586  430 933  465 618 

 6  16-18  214 489  236 747  264 557  277 490  313 940  396 246  412 707  435 048  448 570  485 607 

 7  19-21  216 917  240 389  268 084  282 194  322 171  408 004  425 641  451 509  466 207  505 597 

 8  22-24  219 346  244 032  271 611  286 897  330 401  419 762  438 575  467 970  483 844  525 586 

 9  25-27  221 773  247 674  275 139  291 600  338 632  431 520  451 509  484 431  501 481  545 574 

 10  28-30  224 201  251 316  278 666  296 303  346 863  443 278  464 443  500 892  519 118  565 563 

 11  31-33  226 630  254 958  282 194  301 006  355 093  455 036  477 376  517 355  536 755  585 551 

 12  34-36  229 058  258 601  285 721  305 710  363 324  466 794  490 310  533 816  554 392  605 540 

 13  37-39  231 486  262 243  289 248  310 413  371 554  478 552  503 245  550 277  572 029  625 529 

 14  40-42  233 915  265 884  292 776  315 116  379 785  490 310  516 179  566 739  589 666  645 517 

 15  43-45  236 343  269 527  296 303  319 819  388 016  502 070  529 113  583 200  607 303  665 506 

 16  46-48  238 794  273 219  299 873  324 593  396 425  514 109  542 370  600 139  625 468  686 114 

 17  49-51  241 275  276 961  303 486  329 437  405 016  526 439  555 960  617 571  644 175  707 360 

 

2022. január 1. - 2022. december 31. 

 

   

SZINT 

   

ÉVEK 

 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, 

VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300256.kor
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     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

 1  0-3  244 842  264 428  298 773  307 309  330 072  408 322  421 126  426 817  436 066  466 653 

 2  4-6  247 778  268 835  303 041  313 000  340 031  422 549  436 776  446 735  457 407  490 840 

 3  7-9  250 717  273 243  307 309  318 691  349 990  436 776  452 426  466 653  478 747  515 026 

 4  10-12  253 655  277 650  311 577  324 382  359 950  451 004  468 076  486 571  500 088  539 212 

 5  13-15  256 593  282 056  315 845  330 072  369 909  465 231  483 726  506 490  521 429  563 398 

 6  16-18  259 532  286 464  320 113  335 763  379 868  479 458  499 376  526 408  542 770  587 584 

 7  19-21  262 470  290 871  324 382  341 454  389 827  493 685  515 026  546 326  564 110  611 772 

 8  22-24  265 408  295 279  328 650  347 145  399 786  507 912  530 676  566 244  585 451  635 959 

 9  25-27  268 345  299 686  332 918  352 836  409 745  522 139  546 326  586 162  606 792  660 145 

 10  28-30  271 283  304 092  337 186  358 527  419 704  536 367  561 976  606 080  628 133  684 331 

 11  31-33  274 222  308 499  341 454  364 218  429 663  550 594  577 625  626 000  649 474  708 517 

 12  34-36  277 160  312 907  345 722  369 909  439 622  564 821  593 275  645 918  670 814  732 704 

 13  37-39  280 098  317 314  349 990  375 599  449 581  579 048  608 927  665 836  692 155  756 890 

 14  40-42  283 037  321 720  354 259  381 290  459 540  593 275  624 577  685 754  713 496  781 076 

 15  43-45  285 975  326 128  358 527  386 981  469 499  607 504  640 227  705 672  734 837  805 262 

 16  46-48  288 941  330 595  362 847  392 758  479 675  622 072  656 267  726 168  756 816  830 198 

 17  49-51  291 943  335 123  367 218  398 619  490 069  636 991  672 712  747 261  779 452  855 905 

                        

 

2023. január 1-től 

 

   

SZINT 

   

ÉVEK 

 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, 

VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK 

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

 1  0-3  244 842  264 428  298 773  307 309  330 072  408 322  421 126  426 817  436 066  466 653 

 2  4-6  247 778  268 835  303 041  313 000  340 031  422 549  436 776  446 735  457 407  490 840 

 3  7-9  250 717  273 243  307 309  318 691  349 990  436 776  452 426  466 653  478 747  515 026 

 4  10-12  253 655  277 650  311 577  324 382  359 950  451 004  468 076  486 571  500 088  539 212 

 5  13-15  256 593  282 056  315 845  330 072  369 909  465 231  483 726  506 490  521 429  563 398 

 6  16-18  259 532  286 464  320 113  335 763  379 868  479 458  499 376  526 408  542 770  587 584 

 7  19-21  262 470  290 871  324 382  341 454  389 827  493 685  515 026  546 326  564 110  611 772 

 8  22-24  265 408  295 279  328 650  347 145  399 786  507 912  530 676  566 244  585 451  635 959 

 9  25-27  268 345  299 686  332 918  352 836  409 745  522 139  546 326  586 162  606 792  660 145 

 10  28-30  271 283  304 092  337 186  358 527  419 704  536 367  561 976  606 080  628 133  684 331 

 11  31-33  274 222  308 499  341 454  364 218  429 663  550 594  577 625  626 000  649 474  708 517 

 12  34-36  277 160  312 907  345 722  369 909  439 622  564 821  593 275  645 918  670 814  732 704 

 13  37-39  280 098  317 314  349 990  375 599  449 581  579 048  608 927  665 836  692 155  756 890 

 14  40-42  283 037  321 720  354 259  381 290  459 540  593 275  624 577  685 754  713 496  781 076 

 15  43-45  285 975  326 128  358 527  386 981  469 499  607 504  640 227  705 672  734 837  805 262 

 16  46-48  288 941  330 595  362 847  392 758  479 675  622 072  656 267  726 168  756 816  830 198 

 17  49-51  291 943  335 123  367 218  398 619  490 069  636 991  672 712  747 261  779 452  855 905 

 
Az egyházi egészségügyi szolgáltatókra – a fenntartó vagy a tulajdonos erre irányuló döntése esetén – 

az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetménytáblát kell alkalmazni. 

Az Eszjtv. 1. § (8) bekezdése így rendelkezik erről: 

„1.§ (8) Ha az e törvény hatálya alá nem tartozó egészségügyi szolgáltató fenntartója vagy tulajdonosa 

egyházi jogi személy, a fenntartó vagy a tulajdonos erre irányuló döntése esetén az egészségügyi 
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szolgáltató (3) bekezdés szerinti foglalkoztatottainak jogviszonyára e törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni.” 

Az Eszjtv. 7. § (3) bekezdésben foglalt 20 %-os eltérítési lehetőség célja, hogy a munkáltatói jogkör 

gyakorlója a minősítés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményét 

megnövelje. A minősítés az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkavégzése 

minőségének, munkahelyi kompetenciáinak, munkavégzéssel kapcsolatos ismereteinek, képességeinek 

értékelésére terjed ki.  

Az illetményen felül járó további díjak, azok feltételei és mértéke, így különösen  

• a kötelezően elrendelt ügyelet díjazása, 

• a készenlét díjazása,  

• a rendes munkarend szerinti feladatok ellátása, ügyeleti feladatellátás, készenléti feladatellátás 

keretében történő önként vállalt többletmunkavégzés díjazása,  

• a helyettesítés díjazása,  

• a kirendelés esetén járó díjazás, valamint  

• a vezetői juttatások 

az országos kórház-főigazgató által, külön utasításban (1/2021. OKFŐ utasítás és 3/2021. OKFŐ 

utasítás) kerültek megállapításra. 

 

5.2 Háziorvosi szolgáltatók finanszírozása az alapellátásban 

Amennyiben Ön vállalkozó háziorvosként, alapellátási fogorvosként kíván dolgozni, a finanszírozását 

a foglalkoztató vállalkozással, céggel kötött szerződés határozza meg, amely fedezetét a praxis NEAK 

finanszírozása és egyéb bevételei képezik. 

A háziorvosi ellátás finanszírozásának főbb elemei: 

Fejkvóta alapú díjazás („kártyapénz”): 

A bejelentkezett biztosítottak számától, korától, a háziorvos képesítésétől, valamint a háziorvosi 

szolgálatra jellemző szerződéses adatoktól függő „fejkvóta alapú” díjazás. A háziorvosi szolgálat a 

díjazás ellenében köteles a jogszabályokban előírt feladatokat ellátni, így különösen a dokumentált és 

havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelőzési és szűrési tevékenységet. 

Indikátor-rendszerben elért eredmények után járó díjazás: 

A háziorvosi szolgálatok által végzett minőségi és hatékony tevékenységek ösztönzése érdekében 2010. 

októbertől bevezetett díjazási forma. Az indikátorok elsősorban a háziorvosi szolgálatok szakmai 

munkáját hivatottak mérni. A gyermek, illetve a felnőtt és vegyes praxisok esetében külön indikátorkört 

mérünk. Azok a háziorvosi szolgálatok részesülnek díjazásban, amelyek pontot érnek el az 

indikátorrendszerben.  

Fix összegű díj: 

A körzet ellátandó lakosságszáma, a rendelők száma, illetve a település hátrányos helyzetének 

figyelembevételével kerül meghatározásra. Alapösszege a háziorvosi körzet ellátandó 

lakosságszámának és típusának függvényében havi szinten mozog. Az alapösszeget a következő 

tényezők emelhetik: 

• ha a háziorvosi rendelő önálló épületben működik, vagy olyan épületben van, ahol nincs másik 

E. Alapból finanszírozott tevékenységet folytató szolgáltató, 
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• ha a háziorvosi szolgálat tevékenységét több rendelőben végzi, 

• ha a háziorvosi szolgálat területéhez - meghatározott - hátrányos helyzetű települések tartoznak. 

Területi kiegészítő díj: 

A háziorvosi szolgálat által ellátott település típusa alapján fizetendő díjazás, a háziorvosi körzet 

területén élő lakosság elhelyezkedésének adottságait figyelembe véve, a betegek orvos általi felkeresése 

költségei fedezetére szolgáló kiegészítő díjazás. A díjazás nagysága háziorvosi körzet területén élő 

lakosság területi elhelyezkedésétől (község, város, külterület) függ. 

Ambuláns díjazás (eseti ellátás díjazása): 

A szolgálathoz be nem jelentkezett biztosítottak sürgős esetben történő ellátásáért fizetendő díjazás. 

Azokat a háziorvosi szolgáltatókat illeti meg, amelyek az utalás hónapjában területi ellátási 

kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatot működtetnek. 

Eszköz- és ingatlan-támogatási díj (rezsitámogatási díjazás): 

Területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatot működtetők részére rezsitámogatás (jelenleg 520 

ezer Ft/hó). 

Jogviszony ellenőrzési díj: 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi valamint a háziorvosi ügyeleti szolgáltató a számára jogszabályban 

előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként ellenőrzési díjra jogosult. Ez a 

díjazási forma tehát összefüggést mutat a ténylegesen ellátott betegek számával. A díjazás 

szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt 

ellátása. 

Bértámogatás (háziorvos, egészségügyi szakdolgozó): 

A háziorvosi szolgáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó 

1, heti 40 órában és további, maximum 1, heti 20 órában foglalkoztatott háziorvos után, valamint a 

szakdolgozója után jogosult bértámogatásra. [43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól] 

Ügyeleti díjazás (területi szorzó alkalmazásával): 

A háziorvosi ügyeleti szolgáltatás finanszírozására kötött szerződés alapján az egészségügyi szolgáltató 

az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerződés szerinti 

összlakosságszáma, illetve az ügyelet megszervezés módjának figyelembe vételével megállapított 

ügyeleti ellátás díjazására jogosult. Az ügyeleti ellátás havonta utalt díját kizárólag az ügyeleti 

szolgáltatás kiadásaira lehet felhasználni. 

Gyakran ismételt kérdések a NEAK oldalán: 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorv

osi_ellatas/gyakran_ismetelt_kerdesek.html 

 

5.3 Fizetés egyéb jogviszonyban 

A fentiek közé nem tartozó egészségügyi szolgáltatók esetében a fizetés mértékét a munkáltató, 

foglalkoztató, megbízó és a munkavállaló, foglalkoztatott, megbízott közötti egyedi szerződés határozza 

meg. 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/gyakran_ismetelt_kerdesek.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/gyakran_ismetelt_kerdesek.html
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6 Munkába állás foglalkozási jogviszonyok szerint 

6.1 Egészségügyi szolgálati jogviszony 

Az Ejsztv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott és 

munkavállaló jogviszonya (továbbiakban együtt: Érintett) 2021. március 1-jén alakult át az Eszjtv. 

szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. (Eszjtv. 1. §) 

A törvény hatálya - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állami és az önkormányzati 

fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati 

fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a 

továbbiakban: egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy) jogállására terjed ki. 

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban kell foglalkoztatni az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 

• 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozót (minden egészségügyi tevékenységet végző 

természetes személy, aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító 

szakképesítéssel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik az előző pont szerinti szakképesítéssel, 

de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó 

feladatokban), 

• 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozót (az a) pont hatálya alá nem tartozó, az 

egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi 

szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő 

személy)  

• 4. § c) pontja szerinti rezidenst (az első egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésének 

megszerzése érdekében jogviszonyban álló, az államilag támogatott, az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 115. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzésben részt vevő szakorvos-, 

szakfogorvos-, szakgyógyszerész-, illetve szakpszichológus-jelölt) a jogszabályban 

meghatározott esetekben. 

Az egészségügyi szolgáltatónál csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi 

tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi 

szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Ez nem zárja ki a 

közreműködő, valamint az önkéntes segítő egészségügyi szolgáltató általi igénybevételének lehetőségét. 

Az Ön teendője, ha szerződni kíván – szakorvosként 

A konkrét álláshelyre jelentkezéskor szükséges valamennyi, az egészségügyi szolgálati 

munkaszerződéshez szükséges dokumentumok benyújtása (önéletrajz, végzettséget igazoló 

dokumentumok, működési nyilvántartás igazolás stb.).  

Az egyes, kórházak által meghirdetett álláshelyek elérhetőek az OKFŐ honlapján is, az alábbi linken: 

Kórházak álláshirdetései - Országos Kórházi Főigazgatóság (gov.hu) 

Az intézmények által közzétett pályázati felhívások további információt szolgáltatnak a benyújtandó 

szükséges dokumentumokról. 

 

További jogviszonyok az egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozóknál 

További, munkavégzésre irányuló jogviszony - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével - 

létesítése engedélyhez kötött. A kérelmet minden esetben az egészségügyi szolgáltató vezetője nyújtja 

https://okfo.gov.hu/korhazak-allashirdetesei
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be az engedélyezésre jogosult intézményhez/szervhez (városi kórház, irányító megyei intézmény, 

OKFŐ stb.), megjelölve a további jogviszony típusát, időtartamát, határozott vagy határozatlan jellegét 

és helyét, valamint véleményét a további jogviszony létesítésének támogatásáról. 

Amennyiben a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony érinti az egészségügyi dolgozó munkaidejét, úgy 

ezen tevékenységek végzése is engedélyhez kötött. 

Nem kell engedélyt kérni 

• az igazságügyi szakértői és szakkonzultánsi tevékenység, 

• a halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység, 

• az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény szerinti 

kamarai tisztség, 

• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételéről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti egészségügyi tevékenység és 

• a donor plazmaferezis folytatására előírt engedéllyel rendelkező szervezet által a donor 

alkalmassági vizsgálatának 

végzésére irányuló jogviszony létesítésekor. 

Az Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése tartalmazza a 

további jogviszonyt engedélyező szervek felsorolását. A további jogviszony engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásrend a 2/2021. OKFŐ utasításban található. 

 

6.2 Praxisjogos jogviszony 

Amennyiben Ön háziorvosként (felnőtt körzet, gyermek körzet, vegyes körzet) illetve alapellátási 

fogorvosként kíván elhelyezkedni, Önre az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

vonatkozik.  

A praxisjog személyhez és önkormányzat által kijelölt körzethez kapcsolódó, egészségügyi 

államigazgatási szerv által orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító 

engedélyben foglalt (vagyoni értékű) jog.  

Háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől 

végezhet. A praxisjog meghatározott feltételek mellett elidegeníthető és folytatható, bérbe, haszonbérbe 

nem adható. 2012. január 1-től a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok működtetési joga 

praxisjognak minősül. 

Az alapellátási praxisok döntő hányada vállalkozási formában történik ma Magyarországon, kisebb 

hányada az önkormányzat működtetésében. 

6.2.1 Betölthető alapellátási praxisok 

• Praxishirdetések: https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/ 

• Tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok: https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-

tartosan-betoltetlen-haziorvosi-korzetekrol/ 

• Tartósan betöltetlen fogorvosi praxisok: https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-

tartosan-betoltetlen-fogorvosi-korzetekrol/  

 

6.2.2 Az Ön teendői, ha alapellátási praxist kíván vásárolni 

Amennyiben Ön praxisjogot kíván vásárolni, annak menete a következő: 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-tartosan-betoltetlen-haziorvosi-korzetekrol/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-tartosan-betoltetlen-haziorvosi-korzetekrol/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-tartosan-betoltetlen-fogorvosi-korzetekrol/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-tartosan-betoltetlen-fogorvosi-korzetekrol/
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• kiválasztja a megvásárolni kívánt praxist, egyeztet és megállapodik a kollégával, de adás-vételi 

szerződés megkötése előtt, az adott Önkormányzattal tárgyal, és tőlük, egy előzetes 

szándéknyilatkozatot kér, hogy sikeres adás-vétel esetén az Önkormányzat vele kívánja 

megkötni a feladat átvállalási szerződést. 

• praxisjog adás-vételi szerződés: magánszemélyként megköti a praxisjog eladójával a praxisjog 

adás-vételi szerződést. 

• alkalmassági igazolás: háziorvosi munkakör betöltése alkalmassági igazolást igényel, amelyet 

a  foglalkozás-egészségügyi szakellátó (szakellátók listája) a szükséges vizsgálatok eredménye 

birtokában állít ki.  

• vállalkozás (cég) alapítása: a praxis működtetéséhez vállalkozást, céget alapít. 

• feladat-átvállalási előszerződés: a települési önkormányzattal, amelyhez a praxis területileg 

tartozik, feladat-átvállalási előszerződést köt a vállalkozásával, melyben rögzítik a rendelési 

időket, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos feladatokat és ennek költségviselését, 

eszközök, gépek, bútorok átadás-átvételének és helyettesítések rendjét. 

• praxisvásárlás-támogatás:  

o amennyiben a praxisjog vásárlásához támogatást kíván felvenni, az OKFŐ-től igazolás 

kiállítását kérelmezi (alapellatas@okfo.gov.hu), hogy a pályázat kiírását megelőző két 

éven belül nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

alapján szerzett praxisjoggal  

o a támogatási pályázatot beadja a NEAK-hoz (ld. tájékoztató). 

• praxisengedély: praxisjog engedélyezéséhez kérelmet ad be az OKFŐ-höz (ld. tájékoztató). 

• minimumfeltételek: biztosítja a háziorvosi rendelés minimumfeltételeit – helyiség, személyzet, 

irodai és orvosi eszközök, orvosi anyagok, szoftverek, stb. vonatkozásában (ld. 60/2003. (X. 

20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről) 

• működési engedély: háziorvosi működési engedélyt kér a vállalkozása részére a területileg 

illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától. 

• finanszírozási szerződés: finanszírozási szerződést köt a NEAK-kal (ld. tájékoztató). 

• vényírási szerződés: vényírási szerződést köt a NEAK-kal. 

6.2.3 Felnőtt és vegyes háziorvosi praxis betöltése 

Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi diplomával  rendelkező orvos 

dolgozhat, aki 

• általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy 

• belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal 

rendelkezik, vagy 

• 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg 

háziorvosi feladatokat látott el.  

Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 

4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan 

szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult. 

Egyéb lehetőségek (a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM rendelet alapján): 

Az önkormányzattal megkötött szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés 

nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat - a háziorvostan szakorvosi 

szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig - 

az a szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/66/Szakell%C3%A1t%C3%B3%20helyek%20bv%20int%C3%A9zetek%20n%C3%A9lk%C3%BCl%20a%20honlapra%2020210525.pdf
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/hsz_prjog_2021.html
https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisjog-engedelyezes-main/
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/tajekoztatok/tajekoztato_szerzodeses_kapcsolatok.html#A%20szerz%C5%91d%C3%A9st%20k%C3%B6t%C5%91%20felek
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1. aneszteziológia és intenzív terápia, 

2. belgyógyászat, 

3. foglalkozásorvostan (üzemorvostan), 

4. gasztroenterológia, 

5. geriátria, 

6. hematológia, 

7. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, 

8. infektológia, 

9. kardiológia, 

10. nefrológia, 

11. oxyológia és sürgősségi orvostan, 

12. reumatológia, 

13. tüdőgyógyászat, 

14. urológia, 

15. sebészet, 

16. orvosi laboratóriumi diagnosztika. 

 

Ezen a módon a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de 

legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi 

tevékenység megkezdése előtt a szakorvos a képzésére az OKFŐ-vel szerződést köt.  

(Praxisprogram II.: https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisprogram-ii/) 

 

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből 

helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is - a házi gyermekorvosi tevékenység 

kivételével - a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi 

tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi 

szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési 

tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte.  

(Praxisprogram II.: https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisprogram-ii/) 

 

Ebben az esetben az orvos az OKFŐ-vel háziorvosi feladatok ellátására, változó munkahelyre szóló 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és a háziorvosi feladatok ellátását abban az OKFŐ által 

kijelölt háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával az OKFŐ szerződést köt. A 

háziorvosi körzet kijelölését az OKFŐ a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel 

való összeolvadásának esetén, illetve - kivételesen indokolt esetben - a háziorvos kérelmére 

módosíthatja. 

6.2.4 Házi gyermekorvosi praxis betöltése 

Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel 

rendelkezik. 

 

6.2.5 Praxisközösség 

A területi kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén egy-egy - a terület háziorvosi, 

házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból álló - kollegiális praxisközösség jön létre a 

praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet szerint.  

A kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás közelében működő 

egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi 

szolgálat részvételével szakmai együttműködési formák hozhatók létre, az alábbi formákban:  

https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisprogram-ii/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisprogram-ii/
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• egyesült praxisközösség,  

• integrált praxisközösség,  

• praxisközösségi konzorcium. 

A kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a szolgálatot működtető a praxiskezelő 

által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet kell benyújtani.  

A praxisközösséget érintő ügyekben az alábbi felületen: 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/category/praxiskozossegek/, illetve e-mail címen szolgálnak bővebb 

információval: praxiskozosseg@okfo.gov.hu. 

 

6.3 Munkavállalás további egészségügyi szolgáltatónál 

Az Eütev. 7. § (2) bekezdése értelmében egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban 

kerülhet sor: 

a) szabadfoglalkozás keretében, 

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c) társas vállalkozás tagjaként, 

d) közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi 

alkalmazotti jogviszonyban, 

e) munkaviszonyban, 

f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati 

jogviszonyban, 

g) szolgálati jogviszonyban, 

h) egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként, 

i) önkéntes segítőként, 

j) egyéni cég tagjaként. 

A jogszabály értelmében az egészségügyi dolgozó jogosult a külön törvény(ek)ben foglalt engedély(ek) 

birtokában, egyéni egészségügyi vállalkozóként a saját nevében és felelősségére, valamint jogi 

személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társas vállalkozás tagjaként, a társas 

vállalkozás nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végezni. 

 

6.4 Vállalkozási ismeretek 

Amennyiben Ön vállalkozóként kíván egészségügyi ellátást nyújtani, az alábbi teendői vannak: 

• vállalkozás alapítása 

o egyéni vállalkozást ügyfélkapus regisztrációval Ön is el tudja indítani a 

https://magyarorszag.hu oldalon; 

o társas vállalkozás indításához kérjen ügyvédi segítséget. 

• rendelő helyiség és minimumfeltételek biztosítása 

o a rendelő helyiségének meg kell felelni az 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletnek 

valamint az OTÉK előírásainak, a hatályos tűz- és munkavédelmi előírásoknak, 

rendelkeznie kell a szükséges hatósági engedélyekkel; 

o az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről a 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet rendelkezik. 

• működési engedély megszerzése 

o a működési engedély feltételeivel és menetével kapcsolatban javasoljuk, hogy keresse 

fel az NNK oldalát. 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/category/praxiskozossegek/
mailto:praxiskozosseg@okfo.gov.hu
https://magyarorszag.hu/
https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztalyi-illetekessegu-engedelyezesi-eljarasok/272-az-egeszsegugyi-szolgaltatasok-mukodesenek-engedelyezese


20 
 

 

7 Egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás 

A jelenlegi törvényi szabályozás alapján a gyógyítási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

feltétele a szakmai felelősségbiztosítás megléte. 

A szakmai felelősségbiztosítás kiterjed az egészségügyi tevékenység folytatása során a szolgáltatásra 

irányadó szakmai előírások és szabályok, szerződési rendelkezések megszegésével/megsértésével 

összefüggésben olyan káreseményekre, amely károk megtérítéséért a biztosított a magyar polgári jog 

szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 

Az egészségügyi intézménynek a működési engedély kiadásához felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie.  

Egészségügyi szolgáltatók kötnek felelősségbiztosítást a szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes 

személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére.  

A biztosítás kiterjed azokra az eseményre, amikor  

• a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a 

magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, valamint 

• a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok 

felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták, és 

• a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, 

életében, testi épségében vagy egészségében okozták. 

Ahhoz, hogy a káresemény biztosítási eseménynek minősüljön, mindhárom feltételnek egyidejűleg 

teljesülnie kell. 

A biztosító megtéríti az alább felmerült költségeket:  

• szakmai tevékenység kapcsán okozott személyi sérüléses károkat, 

• szakmai tevékenység kapcsán okozott dologi károkat, 

• sérelemdíjra vonatkozó jogos igényeket, 

• jogi képviselő és szakértők igazolt költségeit.  

 

8 Lakhatás, gyermeknevelés, családtámogatás 

8.1 Lakhatási támogatás 

A vidéki alapellátás fejlesztése részeként – a Magyar Falu Program  keretében, 2019-től kezdődően, 

hazai költségvetési forrás terhére – van lehetőség orvosi rendelő építésére, felújítására, orvosi eszközök 

beszerzésére, továbbá orvosi szolgálati lakás építésére, korszerűsítésére. 2022. január 3-tól pedig már 

elérhetőek a Magyar Falu Program új pályázatai.  

 

További információk: https://magyarfalupalyazat.hu/ 

 

8.2 Családtámogatási ellátások 

Hazatérő orvosok és családtagjaik részére az információkat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

https://magyarfalupalyazat.hu/
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8.3 Iskoláztatás 

A tájékoztató a http://kk.gov.hu/kulfoldrol-hazatero linken érhető el. 

 

9 Támogatások 

A NEAK 2022. évre szóló és 2022. január 1-től érvényes háziorvosi praxisjog vásárlásának 

támogatására, valamint a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő 

orvosok letelepedésének támogatására vonatkozó pályázatai az alábbi linkeken érhetők el. 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorv

osi_ellatas/hsz_prjog_2022.html  

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/fogasza

ti_ellatas/hsz_fog_letel_2022.html 

 

http://kk.gov.hu/kulfoldrol-hazatero
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/hsz_prjog_2022.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/hsz_prjog_2022.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/fogaszati_ellatas/hsz_fog_letel_2022.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/fogaszati_ellatas/hsz_fog_letel_2022.html
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