
Álláshirdetés 

Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Főosztály Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és 

Foglalkozásegészségügyi Osztály népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi 

felügyelői 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 Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi 

Osztály kórházhigiénés szakterületén népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő feladatkörben: 

- A nosocomialis járványok/halmozódások kivizsgálása, folyamatos nyomon követése, 

lezárása. 

- A nosocomialis járványok/halmozódások felszámolására vonatkozó járványügyi/higiénés 

intézkedések foganatosítása, végrehajtásuk ellenőrzése. 

- Az OSZIR/NNSR dokumentálás folyamatos nyomon követése, szükség esetén intézkedések 

megtétele. 

- Célzott járványügyi és higiénés ellenőrzés végzése. 

- Az Osztály tevékenységével összefüggő oktatási tevékenység végzése. 

- A kórházhigiénikusok, kerületben/járásban dolgozó munkatársak számára szaktanácsadás. 

- A BFKH Kerületi/Járási Népegészségügyi Osztályainak megkeresése alapján az 

egészségügyi intézmények létesítésével, illetve rekonstrukciójával kapcsolatos szakmai 

konzultáció, tervegyeztetés. 

- Egészségügyi Intézmények Kórházhigiénés Szolgálatainak szakmai felügyelete. 

 

Munkakör betöltésének feltételei:  

főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő, vagy népegészségügyi ellenőr 

szakképzettség, 

magyar állampolgárság, 

cselekvőképesség, 

büntetlen előélet, 

nem áll a közügyektől való eltiltás alatt. 

 

Elvárt kompetenciák: 

önálló munkavégzés, pontosság, precizitás, szorgalom, terhelhetőség, stressz tűrés, döntésképesség, 

határozottság, empátia, konfliktuskezelés, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, megbízhatóság, 

felelősségtudat, fegyelmezettség. 

 

Előnyt jelent: 

Közigazgatásban szerzett tapasztalat, közigazgatási szakvizsga. 

 

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 

+36-1-465-3872 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 – 

népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi felügyelő”. 

 


