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A Budapesti Területi Szervezet  
pályázati felhívása 

kötelező szinten tartó és szabadon választható 
tanfolyamok támogatására 

 
 
 
A pályázat célja a budapesti orvosok szakmai továbbképzésének és gyógyító munkájának támogatásán keresztül elősegíteni a 
budapesti betegellátás jelentős minőségi javulását.  
 
 
Pályázni jogosult: 

• Minden Budapesten dolgozó orvos.  

 
A pályázat tárgya: 
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről szóló 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet 3.§ (8) bekezdése alapján „a továbbképzési időszak alatt egy kötelező 
szinten tartó továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára téritésmentes…”  

1. Azon továbbképzésre kötelezettek támogatására, akik több szakképesítésüknek megfelelően több szakmát 
önállóan gyakorolnak, a MOK Budapesti Területi Szervezete pályázati formában a részvételi díj teljes egészét 
átvállalja a SE által szervezett kötelező szinten tartó tanfolyamon térítéses részvétel esetén, 5 évente egy 
alkalommal.  

2. Támogatjuk továbbá a szakma szerinti kategóriájú, legalább 25 pont megszerzésére kiírt, a SE által szervezett 
tanfolyamokon való részvételt. A meghirdetett tanfolyam díjából a budapesti kamara 50%-ot, de maximum 40.000 
Ft-ot vállal át. 
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Pályázati feltételek: 

• Pályázati adatlap benyújtása. 
• Az elmúlt három évben folyamatos Budapesti Orvosi Kamarai tagság. 
• Rendezett kamarai tagdíj. 
• Az elmúlt 1 évben a Budapesti Orvosi Kamara részéről hasonló támogatásban nem részesült.  
• A támogatás csak természetes személyekre vonatkozik. 

 
 
A pályázatot csak a Semmelweis Egyetem által szervezett és akkreditált tanfolyamokra lehet benyújtani. 

A támogatandó tanfolyamok listáját a http://bpok.hu/palyazati-felhivasok/ link alatt olvashatja. 
 
 
 
A pályázat elbírálása: 
 
A támogatásban – a beérkezés sorrendjében – az első 300 pályázó részesül. 
 
A pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.  
A pályázati adatlapot postai, vagy elektronikus úton (szkennelve, aláírással ellátva) kérjük eljuttatni a következő címre: 
 
Levélcím: MOK Budapesti Területi Szervezete 1243 Budapest, Pf.: 607. 
E-mail: bok@bpok.hu 
 
A pályázat benyújtásának ideje: folyamatosan, legkésőbb az adott tanfolyam megkezdése előtti napon kell benyújtani. 
 

A pályázathoz kérjük hozzácsatolni az Adatkezelési nyilatkozatot is. 
 

http://bpok.hu/palyazati-felhivasok/
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Jelen pályázat 2022. június 30-ig érvényes. 
 
A pályázó a megítélt támogatást az előírt és sikeresen megszerzett kreditpont esetében a Semmelweis Egyetemen keresztül kapja 
meg. 
  
 
Budapest, 2021. december 10.  
 
 
 

       MOK Budapesti Területi Szervezet     
képviseletében 

 
 

Dr. Albert István sk. 
         elnök 
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