
Álláshirdetés 

Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Főosztály Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi 

Osztály tisztiorvos munkakörbe munkatársat keres 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye: 

1138 Budapest, Váci út 174. 

 

Ellátandó feladatok a Járványügyi Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztályon 

tisztiorvos munkakörben, járványügyi szakterületen: 

 A bejelentésre kerülő „Oltást követő nem kívánatos esemény”-ek kivizsgálása, az 

oltóorvossal történő egyeztetés – szükség esetén helyszíni vizsgálat végzése, - az oltott 

további egészségügyi dokumentációjának beszerzése, a kivizsgáló lap kitöltése és 

továbbítása. Szükség esetén javaslat az intézkedések megtételére.  

 Acut flaccid paralysis gyanúja esetén kapcsolat felvétele a kórházzal, gyorsjelentés 

készítése, küldése, intézkedés a bejelentésre és laboratóriumi vizsgálatokra, egyedi 

vizsgálati lap kitöltése, továbbítása, helyszíni járványügyi vizsgálat végzése. 

 Részvétel Meningitis epidemica megbetegedés kivizsgálásában, a kontaktok 

felkutatásában, telefonos megkeresésükben, a kemoprofilaxis biztosításában. 

 Tanácsadás bármely fertőző betegséggel, vagy védőoltással kapcsolatos epidemiológiai 

konzultációt igénylő- kérdésben.   

 Részvétel a sürgősséggel jelentendő betegségek soron kívüli kivizsgálásában.  

 Szükség esetén közvetlenül is beavatkozik, illetve segítséget nyújt bármely, a BFKH 

Népegészségügyi Főosztálya illetékességi területén kialakult járvány kivizsgálásában.  

 Kapcsolatot tart a társosztályokkal.  

 Folyamatosan nyomon követi az osztály szakmai tevékenységéhez kapcsolódó 

jogszabályokat, illetve azok változásait.  

 A hazai járványügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése.   

 A fertőző betegségek nemzetközi adatainak, a hazai járványügyi helyzetet befolyásoló 

eseményeknek a figyelemmel kísérése (interneten WHO, CDC, ECDC honlapokon). 

 

Munkakör betöltésének feltételei:  

felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és 
szakorvosi képesítés, 

magyar állampolgárság, 

cselekvőképesség, 

büntetlen előélet, 

nem áll a közügyektől és foglalkozástól való eltiltás alatt. 

 

Elvárt kompetenciák: 

önálló munkavégzés, pontosság, precizitás, szorgalom, terhelhetőség. 

 

Előnyt jelent: 

közegészségügyi-járványügyi szakterületen, közigazgatásban szerzett gyakorlat. 

 

 



 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 

rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 

 

A jelentkezéshez csatolni kell: 

Részletes szakmai, fényképes önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

alapján). 

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát. 

 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő naptól tölthető be. A kinevezés feltétele: 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatosan 

 

A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a 

+36-1-465-3844 telefonszámon. 

 

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 

Önéletrajzát elektronikus formában a titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 

Amennyiben elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát BFKH Népegészségügyi Főosztály 

postacímére - 1550 Bp. Pf.:203. – is elküldheti. A borítékon kérjük, tüntesse fel: „Álláspályázat – 

tisztiorvos”. 

 


