
Természetvédelmi referens - térinformatikus 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Birtokügyi Osztályára természetvédelmi 

referens - térinformatikus munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap) 

Jogviszony időtartama: határozatlan 

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 

19. 

Legfontosabb feladatok: 

 A védett természeti területek teljes és részletes földnyilvántartásának vezetése. 

 A Natura 2000 területek, a nemzetközi természetvédelmi egyezmények, a természeti 

területek, az Érzékeny Természeti Területek hatálya alá tartozó területek 

nyilvántartása. 

 Vagyonkezelt területek nyilvántartása. 

 A működési területre vonatkozó Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) 

adatbázisok frissítése, illetve a TIR központtal való adatharmonizáció. 

 Egyéb térinformatikai adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés, prezentáció, oktatást igénylő 

feladatok. 

 Térinformatikai adatbázisokkal kapcsolatos adatszolgáltatások. 

 Hardverek üzemeltetése. 

 Nagy pontosságú GNSS műszerek és terepi PDA-k karbantartása, tesztelése, 

hibaelhárítása. 

 Ingatlan határok kimérése. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

Egyéb juttatások: 

 Cafeteria juttatás 

 Gyermeknevelési támogatás 

 Iskolakezdési támogatás 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 635/2021. (XI.18.) Korm. rendeletnek való megfelelés. 

Elvárások: 

 Felsőfokú végzettség térképészet, térinformatika vagy környezetmérnöki területen. 



 ArcGIS Desktop magas szintű ismerete. 

 ArcGIS Server+MS SQL Server ismeretek. 

 Windows Server ismeretek. 

 MS Office eszközök magas szintű felhasználói ismerete. 

 Térinformatikai munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat. 

 Önálló munkavégzés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Közigazgatási tapasztalat 

 Természetvédelemben szerzett tapasztalat 

 Agrártámogatások benyújtásával kapcsolatos informatikai ismeretek 

 Global Mapper, Quantum Gis, CAD-es rendszerek, Postgre SQL, Erdas Imagine 

ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, 

részletes szakmai önéletrajz 

 Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

 Védettségi igazolvány másolat 

 Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2022. február 1. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő 

megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc 

utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: térinformatikus 

 Elektronikus úton Nagy Anett részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A 

tárgyban kérjük feltüntetni: térinformatikus. 

 Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 

Liszt Ferenc utca 19. 

 


