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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

mérlegképes könyvelői tevékenység ellátására 
a MOK Lapkiadó Kft részére 

 
A Magyar Orvosi Kamara (továbbiakban: a MOK) megbízásából a MOK Lapkiadó Kft. (1068 
Budapest, Szondi utca 100.) pályázatot hirdet a MOK Lapkiadó Kft könyvelői tevékenységére. 
A tevékenységet a pályázó a polgári törvénykönyv szerinti szerződéses viszonyban láthatja el. 
A MOK Lapkiadó Kft kezeli a Magyar Orvosi Kamara médiafelületeit, úgy mint a honlap, 
hírlevél és folyóiratszerkesztési és kiadási tevékenységeit. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 25. 

 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. június 5. 

 
A tevékenység kezdete: 2020. június 15. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 
 a pályázó elérhetőségeit, 
 releváns végzettséget igazoló dokumentumokat, 
 a pályázó motivációját és bemutatkozását (max 400 szó) 
 a megbízási díj összegének megjelölését. 

 
A feladat ellátásának általános követelményei: 

 mérlegképes könyvelői végzettség 
 számlaképesség 
 precíz, gyors munkavégzés 
 jó kommunikációs készségek 
 jó csapatkoordinációs készségek 
 könyvelőirodák jelentkezését nem tudjuk fogadni 

 
Amit kínálunk: 

 otthonról végezhető, kötetlen munkaidejű tevékenység 
 részvétel egy dinamikus, modern csapat munkájában 
 versenyképes anyagi ellentételezés 

 
A mérlegképes könyvelő munkatárs főbb tevékenységi köre: 

 A MOK Országos Hivatalával és a MOK Lapkiadó Kft-vel együttműködve a beérkező 
és kimenő számlaállomány (havonta kb. 30-60 db számla) kezelése, könyvelése 

 Tevékenységek és megbízási díjak számfejtése, bevallása, teljeskörű ügyintézése 
 ÁFA visszaigénylési folyamat irányítása 
 Éves beszámoló készítése 
 A Kft vezetésével együttműködve részvétel a költségvetés tervezésében 
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A MOK Lapkiadó Kft tulajdonában nem áll sem ingatlan, sem ingóság. 
 
A pályázatokat a palyazatok@mok.hu e-mail címre „Pályázat a MOK Lapkiadó Kft 
mérlegképes könyvelői tevékenységének ellátására” megjelöléssel kell benyújtani. 
 

 

Budapest, 2020. 05.13.      dr Farkas Gergely 
MOK Lapkiadó Kft ügyvezető 

 

 


