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A MOK Pest Megyei Területi Szervezet  

pályázati felhívása 

második szakvizsga, vagy licence vizsga letételének támogatására 

 

 

 

A pályázat célja a Pest megyében dolgozó orvosok szakmai továbbképzésének és 

gyógyító munkájának támogatásán keresztül elősegíteni a Pest megyei betegellátás 

jelentős minőségi javulását.  

 

 

Pályázni jogosult: 

• A MOK Pest Megyei Területi Szervezet Tagnyilvántartásában szereplő orvos.  

 

A pályázat tárgya: 

Azon szakorvosok támogatása, akik a már meglévő szakvizsgájuk 

mellé un. második szakvizsgát, vagy licenc vizsgát (újabb első, vagy 

ráépített) kívánnak megszerezni a letételhez szükséges egyszeri 

vizsgadíj teljes összegét (30.000 Ft) átvállalja a kamara az alábbi 

feltételek együttes teljesülése esetén: 

• a befizetett vizsgadíj összegéről a kamara nevére (MOK Pest 

Megyei Területi Szervezet, 1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. 

fszt.3.) kiállított számla, (A Nemzeti Vizsgabizottság, kérése, 

hogy a szakvizsgázók már a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy 

a MOK PMTESZ nevére kérik a számlát), 

• a sikeres vizsga letételét igazoló szakvizsga bizonyítvány 

másolatának eljuttatása a MOK Pest Megyei Területi Szervezet 

részére – a vizsgadíj ekkor kerül átutalásra a pályázó által 

megadott számlaszámra. 

A fenti támogatás csak sikeres vizsga esetén vehető igénybe! 

A támogatás nem vonatkozik: 

• ismétlővizsga díjára, 

• ugyanazon szakvizsga második vagy további alkalommal 

történő elhalasztása esetén esedékes szakvizsga díjára, 

• az idegen nyelven letett elméleti vizsga pótdíjára. 
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Pályázati feltételek: 

• Pályázati adatlap benyújtása. 

• Az elmúlt három évben folyamatos Pest Megyei Orvosi Kamarai tagság. 

• Rendezett kamarai tagdíj. 

• Az elmúlt 1 évben a MOK Pest Megyei Területi Szervezet részéről hasonló 

támogatásban nem részesült.  

• A támogatás csak természetes személyekre vonatkozik. 

A pályázat elbírálása: 

 

A támogatást a beérkezés sorrendjében a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig vehető 

igénybe. 

vagy 

A támogatásban – a beérkezés sorendjében – az első 30 fő pályázó részesül. 

 

A pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.  

 

A pályázati adatlapot faxon, elektronikus úton (szkennelve, aláírással ellátva), vagy 

postai úton kérjük eljuttatni a következő címre: 

 

Levélcím: MOK Pest Megyei Területi Szervezete 1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. 

fszt.3. 

Fax: 06-1/312-4040 

E-mail: iroda@pmok.hu 

 

A pályázat benyújtásának ideje: folyamatos. 

 

Jelen pályázat érvényessége folyamatos. 

 

Budapest, 2020. február 19.  

 

 

 

MOK Pest Megyei Területi Szervezet  

képviseletében: 

 

 

 

 

Dr. Farkas József sk. 

        elnök 


