
Egészségügyi szolgálati jogviszony a gyakorlatban  

Videókonferencia 
Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit előadásában 

 
Hiánypótló videóelőadásunkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője avat az 

egészségügyi szolgálati jogviszony alkalmazásának szabályaiba. A szolgálati idő számításától, a 

munka- és pihenőidő, nyugdíjas foglalkoztatás, ügyelet szabályain át az illetmény fizetési, 

szerződéskötésig minden lényeges kérdés terítékre kerül, az OKFŐ utasítások gyakorlati 

alkalmazásának tükrében!  

 

Miben segít a videókonferencia: 

 Egészségügyi szolgálati idő számításának szabályai (jogviszony létesítésekor-szolgálati 

elismerésnél) 

 Hogyan változtak a szolgálati elismerés kifizetésének a szabályai   

 A munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályozása a megyei irányító-városi 

intézményeknél  

 Munkaidő, napi pihenőidő speciális szabályai különös tekintettel az ügyeletet ellátó 

egészségügyi dolgozókra  

 Nyugdíjas foglalkoztatás szabályai az egészségügyi ágazatban  

 Egészségügyi ügyelet elrendelésének és díjazásának szabályai orvosoknál és 

egészségügyi szakdolgozóknál  

 Mit jelent a szabadság „nem halmozható” munkajogi rendelkezés  

 Összeférhetetlenségi szabály alkalmazása során az egyéb jogviszony engedélyezési 

eljárásnál milyen feladat hárul a munkáltatóra 

 Az illetmény speciális szabályai az OKFŐ utasítás tükrében, alkalmazható-e a munkáltató 

mérlegelésén alapuló illetmény jogcím  

 A kirendelés korlátozó szabályai  

 Rezidens foglalkoztatás szabályai, ügyeleti ellátásban való részvételük  

 Személyes közreműködők  szerződéskötés  szabályai, különös tekintettel a  korlátozó 

szabályokra (megbízási díj limit, OKFŐ engedély,  kötelező szerződéses elemek, nem 

engedélyezhető  tevékenység)  

 Konzultáció 

 

Tartalma: 250 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

 

Előadó(k):  Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit, Bács-Kiskun Megyei Kórház Jogi és Humánpolitikai 

Osztályának vezetője, sok éves egészségügyi munkajogi oktatási tapasztalattal.   

 

Videókonferencia díja:  27.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    37.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

Kedvezmények: 

 Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas hibrid bérleteinkkel. 

 Díjmentes részvételi lehetőség ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal (1 fő / képzés). 

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Kérjenek korlátlan hozzáférést tudástáraink, képzéseink teljes tartalmához, a legnagyobb 

kedvezménnyel! 

 Folyamatos, korlátlan szervezeti hozzáférés 4 tematikus, online szakmai tudástárunk teljes 

tartalmához. 

 A szervezet valamennyi munkatársa számára egy felületen, 0-24 órában, online elérhető a 

tudástárak tartalma. 

https://konferenciaszervezo.hu/berletek/
https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/


 Páratlanul gazdag témakörök: pénzügy, igazgatás, jog, HR és munkajog, belső ellenőrzés… 

(150+ képzés). 

 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. A tantermi képzések 

is felvételre kerülnek. 

 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés). 

ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 6 millió forint értékben kapnak képzési tartalmat, 

havi 1 képzés áráért! Bővebb információkért kattintson IDE! 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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