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Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Kikülönített Szervezeti 

Elemek  megbízott parancsnoka - Hódmezővásárhely  

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

pályázatot hirdet 

Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár - Hódmezővásárhely  

Vezető szervek, Logisztikai főnökség, Gazdálkodó részleg 

 

főelőadó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 45.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A katonai szervezet gazdálkodási tevékenységének folyamatos elemzése, javaslatok 

kidolgozása a gazdálkodási tevékenység szabályozására. A gazdálkodással 

kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése, 

egyeztetések végrehajtása. A gazdálkodással kapcsolatos költségvetési 

dokumentációk, jelentések összeállítása. A katonai szervezet gazdálkodását érintő 

jogszabályok feldolgozása. A gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzések 

végrehajtása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  



                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, közgazdasági, gazdálkodási, pénzügyi,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         büntetlen előélet, magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Egyetem, közgazdasági, gazdálkodási,  

         Közbeszerzési területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Magyar nyelvű fényképes önéletrajz, szakmai életúttal kibővítve. 

Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. 

Hozzájárulás, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot 

megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. december 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 27.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 

Lövészdandár - Hódmezővásárhely címére történő megküldésével (6800 

Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/339-20/2013 , 

valamint a munkakör megnevezését: főelőadó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 2.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.hm.gov.hu - 2013. november 12. 

  

 

Hódmezővásárhely, 2013. november 07. 
 

 

Huszár Ferenc alezredes sk. 
mb. parancsnok 

 


