
ÁLLÁSHIRDETÉS TERMÉSZETVÉDELMI ŐRI FELADATOKRA 

 

Munkakör megnevezése: 

természetvédelmi őr, hivatali tanácsos 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény szerint) 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Közép-Tisza - Jászság Tájegység, Újszász, Szászberek, Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy, 

Jánoshida, Alattyán, Jásztelek, Jászladány, Jászkisér, Jászapáti, Jászdózsa, Jászágó, Jászfényszaru, 

Pusztamonostor, Jászfelsőszentgyörgy, Jászberény közigazgatási határrészekben 

 

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 9/2000 KöM rendelet, 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 társhatóságokkal 

 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 

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

megelőzésben, elhárításban történő részvétel 



 adatszolgáltatások teljesítése 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 Magas szintű precizitás, alaposság, feladatok határidőre történő elvégzése. 

 Magas szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, elkötelezettség, kommunikáció készség. 

 Magas fokú munkabírás, rugalmasság, gyors problémamegoldó képesség. 

 Microsoft Office felhasználói szintű ismerete 

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 Térinformatika szoftver felhasználói szintű ismerete (ArcGIS, QGIS) 

 Botanikai, illetve gerinctelen és/vagy alsóbbrendű gerinces taxonok ismerete 

 Élővilág-védelmi ismeretek 

 Természetvédelmi gyakorlati tapasztalat 

 Gépjármű vezetői engedély megléte (B, illetve A kategória) 

 

Elvárt végzettség: 

 Felsőfokú szakirányú végzettség (biológus, természetvédelmi mérnök, stb.) 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. 

  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. május 30. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja: e-mailen a hnp@hnp.hu címre, önéletrajz és motivációs levél 

megküldésével. Az önéletrajzot a mellékelt adatvédelmi (GDPR) nyilatkozattal együtt szükséges 

benyújtani. A nyilatkozat hiányában az önéletrajzban foglalt személyes adatok kezelésére nem 

vagyunk jogosultak, és azt érdemben elbírálni nem áll módunkban. 

A levél tárgyaként jelölje meg: Jelentkezés_természetvédelmi őr 

 

További információk:  

Korhán Tünde, személyügyi és képzési referens, korhantunde@hnp.hu, tel.: 06 30/389 1520 
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