
 

A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Pályázatot hirdet 

Vonatkísérő-pénztáros 

Munkakör betöltésére. 

A jogviszony jellege: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszony, 

a kormányzati szolgálati jogviszonyról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) rendelkezéseivel 

összhangban, költségvetési szervnél hivatali tanácsos álláshelyen. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt 4 

havi munkaidőkeretben határozza meg. A munkaviszony létesítésekor a munkáltató 3 hónap próbaidőt 

köt ki.  

Munkavégzés helye: Hortobágy, Hortobágy-halastavi Kisvasút (Hortobágyi-halastó). Információk a 

munkavégzés helyéről: www.hnp.hu/kisvasut 

Ellátandó feladatok: 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztálya 

tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, szakvezetői tevékenység végzése, ezen belül 

kiemelten: 

- Keskeny nyomtávú kisvonat vonatkísérői feladatainak ellátása; 
- A Hortobágyi-halastó, a Halastavi kisvasút bemutatása; 
- A Halastavi bemutatóterület értékeinek bemutatásában, és a tanösvény üzemeltetési 

feladataiban való közreműködés, természetvédelmi kezelési feladatok ellátása; 
- Pénztárosi feladatok ellátásában való közreműködés. 

 

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 megállapítása az Mt., a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság Közszolgálati Szabályzata az irányadók. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

- Kisvasúti, Állami Erdei Vasúti (AEV) vonatkísérői alkalmasság; 

- Egészségügyi alkalmasság (vö lentebbi ismertetőt); 

- Angol és/vagy német nyelv társalgási szintű ismerete; 

- B kategóriás jogosítvány és 

- Számítógépes alapismeret (MS Office, internet böngészők, egyéb alapvető szoftverek). 

http://www.hnp.hu/kisvasut


A munkakör betöltéséhez szükséges az egészségügyi alkalmasság a vasúti közlekedés biztonságával 

összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 

szerint mellyel, ha jelölt még nem rendelkezik, úgy az eredményes interjút követően a próbaidőn belül 

is van mód megszerezni. 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

- élővilág ismerete, különös tekintettel a vizes élőhelyek madár- és növényvilágára; 

- további idegen nyelv ismerete a lengyel, román, vagy szlovák (angol/német) nyelvből; 

- pénzkezeléssel kapcsolatos OKJ-s képesítés megléte;  

- érvényes énekesmadár gyűrűző (MME) vizsga. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását 

követően azonnal betölthető. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. június 15. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

E-mailen a szemelyugy@hnp.hu címre önéletrajz és motivációs levél megküldésével, bérigény 

megjelölésével. Az önéletrajzot az Igazgatóság honlapján elérhető (link) adatvédelmi nyilatkozattal 

együtt szükséges benyújtani. A nyilatkozat hiányában az önéletrajzban foglalt személyes adatok 

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

Alkalmazás feltétele: 

A munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy a szerződés megkötését megelőzően hatósági erkölcsi 

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

A levél tárgyának megjelölése: Jelentkezés – vonatkísérő_pénztáros 

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