
Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
                            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár  
Ellátó szervek, 5. orvosi rendelő (Budaörsi út) 

 

alorvosi 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
- általános orvosi alapellátás  

- éves szűrővizsgálatok elvégzése  

- foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

- részvétel a biztosítási feladatokban  

- higiénés ellenőrzések végrehajtása  

- prevencióval kapcsolatos feladatok  

- egészségnevelő előadások tartása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 általános orvosi végzettség 
 
 legalább 3 év gyógyítási tapasztalat 

 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 
  büntetlen előélet 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 
 háziorvosi ügyeleti tapasztalat 

 
 traumatológiai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 magyar nyelvű fényképes önéletrajz, szakmai életúttal kibővítve 
 

 motivációs levél 
 

 végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata (hitelesítés: közjegyző által 
hitelesített másolat, munkáltató vagy a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár által az eredetivel azonos adattartalmat igazoló záradékkal és 
bélyegzővel ellátott másolat) 

 
 hozzájárulás, hogy az elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. január 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bárkányi Rita alezredes nyújt, a 06-
30-8150784  telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár címére történő megküldésével (1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181-
1023/2012 , valamint a munkakör megnevezését: alorvos 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot a munkáltatói jogkörgyakorló által kijelölt bizottság bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.hm.gov.hu - 2012. december 15. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012.decvember 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 
 

 

 


