
Álláshirdetés 
Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Főosztály Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi 
Osztálya népegészségügyi ellenőr/közegészségügyi-járványügyi felügyelői munkakörbe 

munkatársat keres 
 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Népegészségügyi Főosztály Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály 
nemzetközi repülőtéri és hajózási kirendeltségi szakterületén a munkaidő beosztása az állami 
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 92. § (2) bekezdés a) és b) pontja 
szerint napi 24 órában történik, 12 órás váltott műszakban. A heti munkaidő legfeljebb negyvennyolc 
óra. A munkaidő a Kttv. 90. § (1)-(5) bekezdése alapján munkaidőkeretben kerül meghatározásra. 
 
A munkavégzés helye: 
„Liszt Ferenc” Nemzetközi Repülőtér 
248 Konténerváros épület; 
 
alkalmanként: 1138 Budapest, Váci út 174., BFKH Népegészségügyi Főosztály telephelyén 
 
Ellátandó feladatok a Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály 
nemzetközi repülőtéri és hajózási kirendeltségi szakterületén népegészségügyi 
ellenőr/közegészségügyi-járványügyi felügyelő feladatkörben: 
 

A nemzetközi repülőtérrel és hajóállomással kapcsolatban I. fokú közegészségügyi-járványügyi 
tevékenységek és egyéb feladatok ellátása az alábbiak szerint: 

- kémiai biztonsági feladatok ellátásában, a szakterületen végzendő tevékenységek 
koordinálásában részvétel, 

- járványügyi feladatok ellátásában részvétel, 
- nemzetközi hajózás felügyeletének ellátásában részvétel, a tevékenység koordinációjában 

részvétel, 
- a nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények betartásának ellenőrzése, 
- titkársági feladatok ellátásában részvétel. 

- közreműködés a jelentések adatainak összeállításában, 

- szolgálati idő alatt szükség esetén más szakterületi, illetve rendkívüli feladatok ellátása, 

- Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Készenlétének működési és jelentési rendjéről 

szóló Utasításban szereplő feladatok ellátása. 

 
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 
+36-1-465-3844--es 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”. 
 


