
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet „személyügyi munkatárs” 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: 

• Kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti jogviszonyokkal kapcsolatos 
feladatok ellátása (kinevezés, módosítás, jogviszony megszüntetés, jelentések 
rögzítése, egyéb juttatás számfejtése, költségtérítések számfejtése, stb.),  

• Adatszolgáltatások elkészítése,  
• Munkáltatói igazolás kiadása, 
• Folyamatos kapcsolattartás a munkavállalókkal és a MÁK Illetményszámfejtő Iroda 

munkatársaival, 
 

Pályázati feltételek: 
• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon), 
• Középfokú pénzügyi /számviteli, személyügyi vagy gazdasági végzettség 
• Informatikai készségek, 
• Önálló, hatékony és precíz munkavégzés, terhelhetőség, 
• Kiváló empatikus és kommunikációs készség, 
• Megbízható, lelkiismeretes és lojális hozzáállás. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

� Felsőfokú pénzügyi /számviteli, személyügyi (HR), vagy gazdasági végzettség, 
� KIRA számfejtő program ismerete, 
� Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
� Mérlegképes könyvelő szakképesítés, 
� Forrás SQL szoftver ismerete, 
� ECDL bizonyítvány 

 
 
 
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: Személyügyi munkatárs 
 
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. 
 


