
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

 

pályázatot ír ki 
 

regionális titkári 
állás betöltésére 

 

 

A tisztség betöltésének időtartama: 2016. július 1-jétől, határozatlan időre, három hónap 

próbaidővel 

 

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra munkaidő, kötetlen munkarendben 

 

A munkavégzés helye: Felső Pannon Borrégió területe, ami magába foglalja az Etyek-Budai 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Neszmélyi 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a Pannonhalmi Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Soproni 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa területeit. 

 

Munkabér és juttatások: kétszeres bérminimum 

 

Ellátandó feladatok: 

 

• a borrégióban a hegybírók munkájának irányítása a kinevezés és a felmentés 

kivételével a munkáltatói jogok gyakorlása; 

• hegybírók munkájának segítése, részükre rendszeres hegybírói értekezlet, képzés, 

oktatás, tréning tartása; 

• hegybírók közigazgatási munkájának ellenőrzése; 

• kapcsolattartás a Felső Pannon Borrégiót alkotó Hegyközségi Tanácsokkal és 

Hegyközségekkel; 

• segíti a Felső Pannon Borrégió hegyközségeinek és a hegyközségi tanácsainak 

munkáját származás-, minőség és eredetvédelmi kérdésekben; 

• rendtartások véleményezése; 

• ágazatot érintő Európai Uniós és hazai jogszabályi változások véleményezése, illetve a 

hatályos ágazati joganyag egyszerű elérhetőségének folyamatos biztosítása a 

főtitkárral együttműködve; 

• minden egyéb feladat végrehajtása, amelyet jogszabály vagy a HNT főtitkára 

tevékenységi körébe utal. 

 

Pályázat feltételei: 

• szőlőtermesztéshez és vagy borászathoz kapcsolódó mezőgazdasági szakirányú 

felsőfokú végzettség; 

• közigazgatási alapvizsga; vagy vállalja, hogy kinevezése esetén e vizsgát a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn - de 

megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül leteszi. 

• büntetlen előélet; 

• szőlő-bor ágazatban szerzett tapasztalat; 

• magyar állampolgárság; 

• „B” kategóriás jogosítvány;  

• saját gépjármű megléte; 



• számítógép felhasználói szintű ismerete, mely főként a hegyközségi rendszerben 

használt programok és szövegszerkesztő valamint táblázatkezelő programok 

használatára terjed ki; 

• nem áll fenn a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényben meghatározott 

összeférhetetlenségi ok. 

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 

• hazai és az EU-s borjog ismerete; 

• szőlészet, borászat területén szakmai tapasztalat; 

• származás-, minőség és eredetvédelem területén szerzett tapasztalat. 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

• részletes szakmai önéletrajz; 

• motivációs levél; 

• közigazgatási alapvizsga letételének igazolása; vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja, 

hogy kinevezése esetén e vizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által 

meghatározott határidőn - de megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül 

leteszi. 

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2016. június 10. 12:00. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (1117 Budapest, Budafoki út 111.). A 

borítékon kérjük feltüntetni: „titkári pályázat”; 

• Személyesen: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (1117 Budapest, Budafoki út 111.). A 

borítékon kérjük feltüntetni: „titkári pályázat”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

• a beérkezett pályázatok kiírásnak történő megfelelőségét a HNT Jelölő- és 

Szavazatszámláló Bizottságai ellenőrzik; 

• a kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok közül az érintett Hegyközségi Tanácsok 

tesznek javaslatot; 

• döntést a HNT főtitkára hoz. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei: 

HNT honlapja: www.hnt.hu 

HNT székhelyén kifüggesztve: 1117 Budapest, Budafoki út 111. 

http://profession.hu 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ a 06-1/413-7527 telefonszámon 

kérhető. 


