
 

 

 

Munkatársat keresünk 

népegészségügyi hatósági ellen őrzési feladatok ellátására 

Iktatószám: BP/1401/00214-1/2023 
 
Ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály feladatkörébe utalt sugáregészségügyi szakterület 
vonatkozásában az alábbiak: 

- részvétel az ionizáló sugárzások egészségügyi alkalmazásának felügyeletében a páciensek 
védelme szempontjából, ezen belül az indokoltság és az optimálás részletes ellenőrzése, 
továbbá a minőségirányitási rendszerek felügyelete, 

- elektromágneses és optikai sugárzásra vonatkozó munkahelyi kockázatértékelések 
felülvizsgálata, 

- helyszíni ellenőrzések lefolytatása műszeres méréssel egybekötve, 
- részvétel az elektromágneses terek lakossági szempontjából történő felügyeletében, 
- hatósági ellenőrzések végzése, a szükséges hatóság döntések előkészítése, 
- a területhez tartozó egységek nyilvántartása, folyamatos statisztikai adatszolgáltatás, 
- a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, az átiratok és a szükséges intézkedések 

előkészítése, 
- közreműködés jogszabálytervezetek véleményezésében 

Jelentkezési feltételek:  
• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Felsőoktatásban, egészségtudományi képzési területen szerzett - közegészségügyi felügyelő, 

közegészségügyi-járványügyi ellenőr (felsőfokú), közegészségügyi-járványügyi felügyelő, 
népegészségügyi ellenőr (BSc), népegészségügyi felügyelő (MSc) - szakképzettség. 

 
Amit kínálunk: 

• Stabil munkahely 
• Határozatlan időre szóló jogviszony 
• Kiszámítható hivatali munkarend 
• Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása 
• Rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák 
• Megfelelő jövedelem 
• Család- és gyermekbarát juttatási rendszer (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési 

támogatás) 
• Munkába járás támogatása (utazási költségtérítés, gépjárművel történő munkába járás 

költségtérítése) 
 

Elvárt kompetenciák:  

• ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
• pontos,- precíz munkavégzés, 
• terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 
• csapatmunka, együttműködés,  
• szakértelem, szakmai felkészültség, 
• számítástechnikai ismeretek, 
• felelősségvállalás, 
• önállóság, 
• határidők betartása, 
• szabálykövetés 



 
A jelentkezés elbírálásánál el őnyt jelent:  

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,  
- népegészségügyi gyakorlat. 

 
Jelentkezés módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, az 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – NDfO - népegészségügyi hatósági el lenőrzési 
feladatok ”.  
 
A jelentkezéshez kérjük csatolni: 

• Szakmai önéletrajzát 
Letölthető: Önéletrajz 

• Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatait; 
• Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Letölthető: Adatkezelési tájékoztató 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:  

Bővebb tájékoztatást Dévényiné Dr. Farkas Adrienn osztályvezető nyújt a 06-1-465-3800/1818 
telefonszámon 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje : 2023. február 15. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. március 1. 
 
 
Munkavégzés helye: 
1138 Budapest, Váci út 174. 


