
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka pályázatot hirdet az alábbi 
munkakörök ellátására:  

 

 
1, Alapellátást biztosító orvosi rendelőbe repülőorvosi részlegvezetői – elsősorban általános 

előmeneteli rend alá tartozó századosi beosztás, másodsorban közalkalmazotti munkakör –  

betöltésére. 
 

Feladatok :  
- általános orvosi alapellátás, kiemelten a repülő-hajózó állománnyal kapcsolatos feladatok  

- éves szűrővizsgálatok elvégzése  

- foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása  
- részvétel a biztosítási feladatokban  

- higiénés ellenőrzések végrehajtása  

- prevencióval kapcsolatos feladatok  
- egészségügyi előadások tartása  

 

Elvárt képzettség, végzettség: 
- általános orvosi végzettség  

- szakorvos, szakorvos jelölt  
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek  

- bármely nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga 

 
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat MH 86. SZHB, repülőorvosi részleg, részlegvezető”.  

 

 
2, Alapellátást biztosító orvosi rendelőbe foglalkozás egészségügyi részleg, fogorvos  – speciális 

előmeneteli rend alá tartozó századosi – beosztás betöltésére.  
 

Feladatok :  

- fogorvosi ellátás  
- éves szűrővizsgálatok elvégzése  

- higiénés ellenőrzések végrehajtása  

- prevencióval kapcsolatos feladatok  
- egészségügyi előadások tartása  

 

Elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:  
- fogorvosi végzettség  

- 2 év fogorvosi tapasztalat  
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek  

- bármely nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga 

 
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat MH 86. SZHB, foglalkozás egészségügyi részleg, 

fogorvos”. 

 
 

 
 

 

 



3, belső ellenőri – közalkalmazotti munkakör – betöltésére  

 

Feladatok: 
- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, belső kontrollrendszerek 

működésének gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét  
- elemezni, vizsgálni a jelenlegi erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 
elemzéseket, értékeléseket készíteni.  

 

Elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:  

- Főiskolai, egyetemi szakirányú végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatás i), 

- Más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyike: okleveles 
pénzügyi revizor, pénzügyi-számviteli szakellenőr, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési 

ellenőr, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése, 

közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő, 
- Legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony, 

hivatásos állományú szolgálati viszony megléte a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) Korm. Rendelet és a költségvetési szervnél belső 

ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 

szóló 18/2009 (X. 06.) PM rendeletnek megfelelő ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi 
vagy számviteli munkakörben, 

- 18/2009. (IX. 06.) PM rendelet szerinti regisztráció  

- bármely nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga  

 

Előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:  
- költségvetési szervnél belső ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlat 

 

Pályázathoz csatolandó többlet iratok, igazolások:  
- nyilatkozat a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről,  

- 18/2009. (IX. 06.) PM rendelet szerinti regisztráció meglétét bizonyító okirat.  

 
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat MH 86. SZHB, Parancsnokság, belső ellenőr”.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



A pályázatok benyújtásának általános feltételei: 

 

- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 

- cselekvőképesség 

- újonnan létesítendő katonai jogviszony esetén 47 évnél nem idősebb életkor  
 

A munkakörök betölthetőek: 2011. szeptember 01-től 

 
Jogviszony időtartama: hivatásos katona esetében határozatlan, szerződéses katona illetve 

közalkalmazott esetében határozott idejű 
 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 
Munkavégzés helye: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Címe: 5008 Szolnok, Kilián út 1.  

 

Bérezés: 
- katonák esetében az MH hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 

2001. évi XCV. törvény előírásainak megfelelően  
- közalkalmazott esetében a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Törvény alapján, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény előírásainak figyelembevételével.  
 

Általánosan előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:  

- „B” kategóriás jogosítvány 
- középszintű angol nyelvismeret 

- a Magyar Honvédségnél eltöltött hivatásos vagy szerződéses jogviszony, illetve ennek 

vállalása. 
 

Pályázatokhoz csatolandó iratok, igazolások: 
- magyar nyelvű önéletrajz, szakmai életúttal kibővítve  

- motivációs levél 

- végzettséget igazoló okiratok másolata 
- hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázat keretében.  

 

Pályázatok benyújtásának határideje:  
A pályázatot a közzétételt követő 30 napon belül kell benyújtani a Magyar Honvédség 86. 

Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának címezve.  

Cím: 5008 Szolnok Pf.:5. 

 

A betöltendő munkakörökkel kapcsolatos további információt ad:  
Dr. Hegedűs János alezredes Tel: 06-56-505-100/71-40 

 

A pályázatot a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltatói jogkörgyakorló 
által kijelölt bizottság bírálja el.  

 

A pályázók a pályázat eredményéről írásos értesítést kapnak.  
 

 

 

Lamos Imre dandártábornok  
bázisparancsnok 


