
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet „földtani és barlangtani referens” 

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama: 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján létesülő jogviszony 

határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel létesül.  

 

A munkavégzés helye: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Központi Irodaépülete (1121 Budapest, Költő utca 21.). 

 

Munkarend: teljes munkaidőben (heti 40 óra). 
 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 
• A földtani értékek védelmével összefüggő feladatok ellátása, földtani alapszelvények, földtani 

képződmények, őslénytani lelőhelyek, mesterséges üregek, stb. nyilvántartásba vétele, a 

védetté nyilvánítási eljárások előkészítése, kezelési terv kidolgozása, ellenőrzése; 

• A földtudományi természetvédelmi beavatkozások, kezelési tevékenységek előkészítése és 

lebonyolítása; 

• Részvétel az Igazgatóság illetékességi területén található földtani értékekre vonatkozó 

ismeretterjesztő anyagok összeállításában, szakmai ellenőrzésében; 

• Az Igazgatósági illetékességi területén fakadó ex-lege források felmérése, nyilvántartásba 

vétele, védőterület kezelési tervének kidolgozása, bejegyzésének előkészítése; 

• Részvétel a barlangokra, védett mesterséges üregekre, vagy barlangok felszínére irányuló 

természetvédelmi kezelési tervek, vagyonkezelési hozzájárulások összeállításában; 

• Közreműködik a barlangok kutatásával, látogatásával, bemutatásával, illetve egyéb 

hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában; 

• Környezeti nevelési feladatok ellátása és részvétel a földtani természeti értékek 

népszerűsítésében; 

• Eseti alkalommal a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, 

turisztikai célú hasznosítású barlangjaiban túravezetői (barlangi idegenvezetési) feladatok 

ellátása. 

 

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság 

• cselekvőképesség 

• büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon) 

• szakirányú végzettség (geológus vagy geográfus) 

• „B” kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság 

• felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások) 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat 

• barlangi túravezetői és kutatásvezetői képesítés 

• terepi munkában szerzett tapasztalat és helyismeret a Nemzeti Park Igazgatóság működési 

területén található földtani értékek, barlangok és mesterséges üregeket illetően (Gerecse, 

Vértes, Pilis, Börzsöny, Budai-hegység) 

• terhelhetőség, önálló munkavégzésre és csapatmunkára képesség, jó szervezőképesség 

 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes 

szakmai önéletrajz 

• motivációs levél bérigény megjelölésével 

• a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata 

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.  
 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot Füri András igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül, egy példányban kell 

eljuttatni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz postai úton (1525 Budapest, Pf. 86.), vagy 

személyesen az Igazgatóság ügyfélfogadási irodájának titkárságán leadva (1121 Budapest, Költő 

utca 21.), vagy e-mailben a dinpi@dinpi.hu címre küldve. 

 

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás 

időpontjának. A borítékon kérjük feltüntetni: FÖLDTANI ÉS BARLANGTANI REFERENS 

 

A pályázat betölthető:    a pályázat elbírálását követően azonnal 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  a benyújtási határidőt követő 30 napon belül 

 

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.  

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információkat a www.dinpi.hu honlapunkon szerezhet. 

 


