
ÁLLÁSHIRDETÉS ÁLLATGONDOZÓ-SZAKVEZETŐ FELADATOKRA 

 

Munkakör megnevezése: 

állatgondozó-szakvezető 

 

A jogviszony időtartama: 

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

CXXV. törvény szerint)  

 

Foglalkoztatás jellege: 

 Munkaidőkeretes alkalmazás (4 havi munkaidőkeretben); időbeosztás szerinti hétvégi-, 

illetve esti munkavégzés 

 6 hónap próbaidő 

 a munkába járást az Igazgatóság a jogszabályban előírtak szerint támogatja 

 

A munkavégzés helye: 

Hortobágy, Malomháza (Vadaspark) 

Információk a munkavégzés helyéről: www.hnp.hu/vadaspark 

 

Ellátandó feladatok: 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztálya 

tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, - lehetőség szerint állattartási gyakorlattal, 

természetismereti alapképzettséggel – állatgondozói-szakvezetési tevékenység végzése, ezen belül 

kiemelten: 

 állatok ellátása, gondozása, ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása 

 állatmentési feladatokban való részvétel, mentett állatok éjszakai felügyelete és gondozása 

 terepjárós ún. szafari programokban való közreműködés 

 kifutók, röpdék takarítása, karbantartásukban való közreműködés 

 állategészségügyi előírások betartása és betartatása 

takarmányozási feladatok szervezése, anyagmozgatás 

 állatkerti állatok és kifutóik esti, éjszakai felügyelete 

 vadasparki állatok bemutatása a vendégeknek, érdeklődőknek (előadások, kitelepülések, 

szakvezetések) 

 bemutatott állatfajokról a látogatók tájékoztatása magyar és idegen nyelven 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 elfogadható szakirányú képesítés megléte (1a 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes 

                                                           
1 Megfelelő végzettségek (3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól): 

http://www.hnp.hu/vadaspark
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100003.kom
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100003.kom


rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 
szabályairól (2) bekezdésében meghatározott szakmai alkalmasság eseteit lásd a lábjegyzetben) 

 élővilág ismerete (botanikai és zoológiai alapismeret is) 

 társalgási szinten idegen nyelvtudás (német, vagy angol), min. 1 nyelven, mely alkalmassá 

teszi arra, hogy a vadaspark állatait a látogatók számára magabiztosan be tudja mutatni 

 legyen képes önálló munkavégzésre és csapatban való dolgozásra egyaránt 

 jó előadókészség 

 rugalmas időbeosztás elfogadása 

 B kategóriás jogosítvány 

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 biológia tanári, ökológus-biológus, természetvédelmi mérnöki, egyéb természettudományi 

végzettség 

 Hortobágy térségében állandó, vagy ideiglenes lakhely megléte 
 valamely, a vadaspark profiljába tartozó állatcsoport átlag feletti ismerete 
 hüllők, rovarok, éjszakai állatok ismerete 

 a B kategórián kívüli járművezetői engedély, és/vagy gépkezelői képesítés (pl. targonca, 

fűnyíró kistraktor) 
 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. október 31. 

 

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

motivációs levél megküldésével (bérigényt kérjük megjelölni). Az önéletrajzot a mellékelt 

adatvédelmi (GDPR) nyilatkozattal együtt szükséges benyújtani, csatolva a képesítést igazoló 

dokumentumokat. 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_állatgondozó-szakvezető 

 

További információk:  

Korhán Tünde, személyügyi és képzési referens, korhantunde@hnp.hu, tel.: 06 52/529-926 

                                                           
…(2) A állatgondozó végzettségei, a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségek: 

- egyetemi vagy főiskolai végzettség esetén alábbiak elfogadottak: 

a) mezőgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadgazdálkodási felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, 

b) tudományegyetem, tanárképző főiskola biológiai vagy ökológiai szakterületén szerzett végzettség vagy szakirányú felsőfokú 

szakképesítés, 

c) állatorvostudományi egyetemen, állat-egészségügyi főiskolán szerzett végzettség 

- középfokú végzettség esetén alábbi képesítések elfogadottak: 

a) állatkerti állatgondozó, állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus, állattenyésztő,  

b) halász, halászszaktechnikus, vadász, vadtenyésztő, vadgazdálkodási technikus, 

c) baromfi- és kisállattenyésztő, baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100003.kom
mailto:hnp@hnp.hu#_blank
mailto:korhantunde@hnp.hu

