MUNKAADÓI INTERJÚ

A TERMÉSZETVÉDELMI ŐR
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ha valaki természetvédelmi őrnek megy dolgozni és ott
beválik, akkor onnan is megy nyugdíjba.”
Az interjút adta: Olajos Péter
Cég profilja: természetvédelem
Szektor: területi államigazgatási szerv
Dolgozók száma: 165 fő
Munkakörben dolgozók száma: 42 fő
Nemi arány a munkakörben: 5% nő, 95% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 37 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1996. január elseje óta vagyok a Hortobágyi Nemzeti Parknál. A legfontosabb tényezők a
pályaválasztásomban a természeti értékek védelme iránti elkötelezettségem és a
természet szeretete volt.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel szervezetük? Hányan dolgoznak Önöknél?
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 25 védett terület természetvédelmi kezelésével
foglalkozik,

több

mint

százezer

hektár

állami

tulajdonban

lévő

földterület

természetvédelmi és gazdálkodási kezeléséért felel, bemutatja a természeti értékeket. A
park jelenleg 42 természetvédelmi őrt foglalkoztat.

3. Milyen módszereket használnak a természetvédelmi őr kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A legfontosabb szempont az alapos szakmai felkészültség, valamint rendelkezzen
azokkal az emberi tulajdonságokkal, amik alkalmassá teszik egy részben hatósági
jellegű, természetvédelmi-őrzési tevékenység ellátására. Emellett jártasságot kell
mutatnia a foglalkozáshoz kapcsolódó témakörökben, például a gazdálkodásban.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Természetvédelmi őrnek nem alkalmazunk megváltozott munkaképességű személyt, ez
kizáró ok. Ebből kifolyólag nem tudunk ennek előnyeiről vagy hátrányairól nyilatkozni.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nagyon kicsi a fluktuáció, jellemző hogy egy természetvédelmi őr több tíz évet tölt el
ebben a foglalkozásban. Általában olyanok jelentkeznek, akiknek már volt egyfajta
kapcsolatuk a természettel, így jól érzik magukat ebben a munkakörben.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A szakmai felkészültség mértékétől, milyen jól tud egy csapattal együttműködni, illetve
fontos tényező még a fegyelem. Visszajelzést a dolgozók évente kapnak teljesítményértékelés formájában a vezetőjüktől, erről szóban is tájékoztatják őket. Továbbá havi
értekezleteken is értékelik az előző havi munkát. Illetve tájegységi értekezleteken
megbeszélik, mi történt egy-egy területen.

7. Van-e tipikus karrierút a természetvédelmi őr pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Tipikus karrier út, hogy ha valaki természetvédelmi őrnek megy dolgozni és ott beválik,
akkor onnan is megy nyugdíjba. A dolgozók annyira elkötelezik magukat a természeti
értékek, illetve egy-egy területnek a védelme iránt, hogy ritkán jut eszükbe pályát váltani.
Előrelépési lehetőség abban az esetben történik, ha egy vezetői poszton üresedés van.
Ilyenkor az ott dolgozók közül a legalkalmasabbat választják ki a pozíció betöltésére.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Nagy változás nem várható. Valószínűsíthető, hogy a természetvédelmi őri munka a
hatósági őrzés irányából egyre inkább el fog menni a területkezelés irányába, úgy a
bérlők által végzett kezelés, mint a saját használatban lévő területek vagyonkezelése.
További fejlődési lehetőség az idegenforgalom, ökoturizmus irányába való nyitás. Azért
ajánlom ezt a pályát, mert ez egy nagyon szép és komoly hivatás, komoly sikereket lehet
elérni egy-egy terület védelmével, vagy egy-egy faj, élőlény csoport védelmével
kapcsolatban.

