
 

A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Pályázatot hirdet 

Természetvédelmi őr 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony jellege: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti határozott (várhatóan 

2025 májusig tartó) idejű kormányzati szolgálati jogviszony. (hivatali tanácsos) 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, készenléti jellegű munkakör. A kormányzati szolgálati jogviszony 

létesítésekor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.  

Munkavégzés helye: Hortobágy Tájegység; központi ügyintézési helye: Hortobágy, Halastó Major 31.  

A munkakörhöz tartozó illetékességi terület: Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, 

Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos települések. 

Ellátandó feladatok: 

A Természetvédelmi Őrszolgálat tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül kiemelten: 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a természetvédelmi őrszolgálatra vonatkozó 

1997. évi CLIX. törvény, a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 

19.) KöM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 

továbbá a jelenleg hatályban lévő egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti munkavégzés 

és intézkedés, azok betartása és másokkal történő betartatása; 

- természetvédelmi kezelési munkákban történő részvétel; 

- az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, haszonbérlettel érintett területek ellenőrzése, az 

ellenőrzések dokumentálása; 

- természeti értékekre vonatkozó megfigyelési adatok, jelentések szolgáltatása; 

- hatósági és vagyonkezelési ügyekben információ- és adatszolgáltatás; 

- kapcsolattartás az őrkerülete szerint érintett önkormányzatokkal, rendőrkapitányságokkal, 

gazdálkodókkal, vadászati, horgászati és halászati kezelőszervekkel és hatóságokkal; 

- a természetvédelmi őrszolgálat-vezető utasítása alapján tudományos munkában, természetvédelmi 

szemléletformálásban és szakvezetési tevékenységben való részvétel; 

- az őrkerületét érintő fejlesztési munkák, valamint pályázatok lebonyolításában, szervezésében, 

ellenőrzésében való közreműködés; 

- a természetvédelemre, valamint a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának 

ellenőrzése, valamint egyéb szabálysértő tevékenység, törvényes keretek közötti megakadályozása, 

eljárás kezdeményezése; 

- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő természeti területek, értékek, 

továbbá vagyontárgyak őrzésének, felügyeletének ellátása; 

- az őrkerületében a HNPI kezelésében lévő lápok kútjainak és egyéb vizes műtárgyainak működtetése 

és felügyelete; 

- havária helyzetben, külön utasításra, ideiglenesen más munkavégzési helyszínen, katasztrófa 

megelőzésben, elhárításban történő részvétel; 



- adatszolgáltatások teljesítése. 

 

Jogállás, illetmény, juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvény (Kit.) rendelkezései az irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja 

meg a Kit. 1. melléklet II. pontja (hivatali tanácsos besorolás) értelmében. Az egyéb juttatások 

megállapítására a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

- Felsőfokú szakirányú végzettség és 

- B kategóriás jogosítvány és 

- MS Office felhasználói szintű ismeretek, 

- kinevezést követő 6 hónapon belül természetvédelmi őri vizsga sikeres teljesítése és 

- kinevezést követő 6 hónapon belül fegyvervizsga sikeres teljesítése. 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

- természettudományos (különösen botanikai ismeretek és/vagy gerinctelen állatcsoportok) 

területen szerzett terepi tapasztalat, 

- terepi/térinformatikai eszköz használatában szerzett tapasztalat, 

- társalgási szintű nyelvismeret (angol és/vagy német), 

- madár és/vagy denevér gyűrűzési vizsga megléte,   

- elektromos halászgép kezelői jogosultság megléte. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően 

azonnal betölthető. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. június 3. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

E-mailen a szemelyugy@hnp.hu címre vagy a profession.hu oldalon közvetlenül önéletrajz és motivációs 

levél megküldésével, bérigény megjelölésével. Az önéletrajzot az Igazgatóság honlapján elérhető (link) 

adatkezelési nyilatkozattal együtt szükséges benyújtani. A nyilatkozat hiányában az önéletrajzban foglalt 

személyes adatok kezelésére nem vagyunk jogosultak, és azt érdemben elbírálni nem áll módunkban. A 

végzettségi szintet, szakképesítést, szakképzettséget igazoló tanúsítványokat, bizonyítványokat csak 

kiválasztás estén kérjük benyújtani.  

Alkalmazás feltétele: 

A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően hatósági erkölcsi 

bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya alatt. A jelöltnek 

kiválasztása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége van.  

A levél tárgyának megjelölése: Jelentkezés – HTE_TOR 

További információk: Bartha Katalin e-mail: szemelyugy@hnp.hu 
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