
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Magyar Honvédség Támogató Dandár parancsnoka pályázatot hirdet alapellátást biztosító 

orvosi rendelőbe vegyes feltöltésű szakorvosi beosztás betöltésére. 

 

A munkáltató megnevezése: 

Magyar Honvédség  Támogató Dandár  

 

A munkáltatói jogkörgyakorló neve, munkaköre: 

Kun Szabó István dandártábornok  parancsnok  

 

A szervezeti egységek megnevezése: 

MH Támogató Dandár, Ellátó szervek, 5. Orvosi rendelő ( Budaörsi u )  

 

A munkakör betölthető: 2012. augusztus 01-től 

 

Jogviszony időtartama: próbaidő kikötésével (max: 4 hónap) határozatlan 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

5. Orvosi rendelő ( Budaörsi u )  Címe: 1118 Budapest Budaörsi u 49-53 

 

Feladatok: 

- általános orvosi alapellátás 

- éves szűrővizsgálatok elvégzése 

- foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

- részvétel a biztosítási feladatokban 

- higiénés ellenőrzések végrehajtása 

- prevencióval kapcsolatos feladatok 

- egészségügyi előadások tartása 

 

Bérezés: 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény és végrehajtási rendeletei 

alapján történik 

 

Elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 

- általános orvosi végzettség 

- klinikai szakvizsga 

- legalább 3 év gyógyítási tapasztalat 

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 

Előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 

- B kategóriás jogosítvány 

- angol középszintű nyelvismeret 

 

 



Pályázat benyújtási feltételei: 

- büntetlen előélet 

 

Pályázathoz csatolandó 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 Támogató Dandár által az eredetivel azonos adattartalmat 

igazoló záradékkal és bélyegzővel ellátott másolat) 

- hozzájárulás, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik. 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázatot a www.kszk.gov.hu honlapon történt közzétételt követő 15 napon belül kell 

benyújtani a megpályázott munkavégzési hely (Budaörsi u) megjelölésével a Magyar 

Honvédség Támogató Dandár parancsnokának címezve. 

 

Cím: 1118 Budapest Budaörsi út 49-53 

 

A borítékon fel kell tüntetni: „ Pályázat MH TD szakorvos (Budaörsi u.)” 

  

A pályázat a fenti elérhetőségen kívül még megtekinthető: 

A www.hm.gov.hu  honlapon. 

 

A betöltendő munkakörökkel kapcsolatos információt ad: 

Dr. Bárkányi Rita alezredes Tel: 06-30-8150784 

 

A pályázatot a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltatói 

jogkörgyakorló által kijelölt bizottságnak kell elbírálnia. A pályázók a pályázat eredményéről 

az elbírálást követően írásos értesítést kapnak. 

 

 

 

 

                                                                             Kun Szabó István dandártábornok 

          parancsnok 

 

 

 

 

 

 

http://www.hm.gov.hu/

