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Alapszabály 
 
 
amely a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény alapján készült az alábbiak szerint: 

 

I. Általános rendelkezések: 
 

 
1. A Hegyközségi Tanács elnevezése:  

Tokaji  Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
 

2. A Hegyközségi Tanács székhelye:  
3910 Tokaj, Dózsa Gy. utca 2. 

 
3. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsát a Miskolci Törvényszék 05-02-0002016 számon tartja 
nyilván  
 
4. A Hegyközségi tanács működési területe: 
 

- A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. XVIII. tv. 3. §. (2) bekezdése alapján 
kiadott rendeletben a borszőlő termőhelyi kataszterét e törvény felhatalmazása alapján a 
kijelölt szerv vezeti (a továbbiakban: termőhelyi katasztert vezető szerv).  

- A 2004. évi XVIII. tv. 4. §. (1) bekezdése alapján a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó 
terület a kataszteri osztályozás szerint 

- I. osztályu, borszőlőtermesztésre kiváló adottságu,  
- II. osztályu, 1. borszőlőtermesztésre kedvező adottságu, 2. borszőlőtermesztésre alkalmas 

terület lehet  
- A  127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott:  

Tokaji Borvidék: A Tokaj OEM termékleírában, a körülhatárolt termőterület fejezetben 
felsorolt települések összessége.   
 

5. Személyi hatály kiterjed:  
 

- A Tokaji Borvidék területén termett szőlőből készült termék előállitásával, tárolásával és 
értékesitésével összefüggő magánszemély, jogi személy, gazdasági társaság, gazdálkodó 
szervezetek és egyéb szervezetek, melyek a szőlőtermelés, szőlő értékesités, must 
értékesités, szőlőbor előállitását végzik, és annak a borvidékről történő kivitelével 
foglalkoznak.  

 
6. A Hegyközségi Tanács köztestületként működő, önálló jogi személyiségű szervezet, amely a 
hatályos jogszabályok keretében az abban érdekeltek önigazgatásán alapul. 
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II. A Hegyközségi Tanács célja és feladatai: 
 
 
A Hegyközségi Tanács célja: 
 
A borvidékhez tartozó hegyközségek tevékenységének összehangolásán keresztül a borvidéki 
szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei 
piacképességének javítása, valamint a korszerű származás-, minőség-, eredetvédelem 
meghonosítása, érvényesítése, korszerű és új szőlőültetvények telepítésének elősegítése, a 
szőlőműveléssel összefüggésben a táj- és környezetvédelem. 
 
A Hegyközségi Tanács feladata: 

 
1. Összehangolja a borvidék hegyközségeinek tevékenységét. 
2. Meghatározza a borvidéki rendtartást. 
3. Szakmai szempontból felülvizsgálja a hegyközségi rendtartásokat, kifogást emelhet a 

rendtartás ellen, ha az törvénysértő, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést 
tartalmaz.  

4. A 2011. december 31-e előtt benyújtott 1234/2007. EK tanácsi rendelet szerinti 
termékleírások módosítását kezdeményezi,  

5. A Termékleírások benyújtójaként  az azzal összefüggő ügyekben a  178/2009. /IX.4./Korm. 
rendeletben leírtak szerint eljár, 

6. A 2004. évi XVIII. törvény 13/b. §. -ban foglalt jogkörénél fogva szabályozza és ellenőrzi a 
Termékleírásban foglaltak betartását és a nem borászati termékek névhasználatát. 

7. A Borvidék termelői részére közösségi beszerzéseket, fejlesztéseket, szolgáltatásokat 
szervez 

8. Irányítja a Borvidék fejlesztési, kutatási ügyeit, 
9. A 2012. évi CCXIX. törvény 4. §. a-c./ pontjában meghatározott hegyközségi tagokat 
tájékoztatja a gazdasági együttműködési és a piaci lehetőségekről. 
10.   Intézi a borvidék származás-, minőség- és eredetvédelemi ügyeit, az eredetvédelmet sértő 
esetekben fellép a jogsértővel szemben. 
11.   Képviseli a borvidék termelőit az őket érintő szakmai ügyekben. 
12. Külön jogszabályban meghatározott módon részt vesz a szőlő- és borgazdálkodással 
kapcsolatos jogszabályok betartásának ellenőrzésében. 
13.  Borvidéki, regionális rendezvényeket, borversenyeket szervez 
14. A hegyközségi tanács a borvidék területén működő hegyközségek számára fenntartási 
hozzájárulás megállapításáról dönthet. A fizetendő fenntartási hozzájárulás megállapításáról és 
annak mértékéről évente a hegyközségi tanács határoz.  
15.  Kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez, 
16.  Hazai és külföldi borvidékekkel és szervezetekkel együttműködik 
17. A Borvidék közösségi marketingjét szervezi, irányítja. 

 

III. A Hegyközségi Tanács szervezete: 
 
A Hegyközségi Tanács önkormányzati szervei: 

o Tanácsülés 
o Igazgató Választmány 
o Ellenőrző Bizottság 
o Szőlészeti Szekció 
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o Borászati Szekció 
o Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság 
o Tokaji Borbíráló Bizottság 
o Tokaji Bormarketing Testület 

 
Ügyintéző szerve: 

o Titkárság 
 
 
1./ Tanácsülés: 
 
a./ A Hegyközségi Tanács legfőbb önkormányzati testülete a Tanácsülés, amely 16 főből áll. 
 

- A 16 fő tag az alábbi: a Tokaji Borvidék 8 hegyközségének küldöttei. 
  
b./ A Tanácsülés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

- az Alapszabály és más szabályzat - az ügyintéző szervezetre vonatkozó Szervezeti és 
Működési Szabályzat kivételével - megalkotása és módosítása, 

- a borvidéki Rendtartás megállapítása, 
- a Hegyközségi Tanács éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása, 
- a tisztségviselők, az Igazgatóválasztmány, az Ellenőrző Bizottság és Jelölő és Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak a megválasztása, felmentése, visszahívása és összeférhetetlenség 
megállapítása, 

- a Tokaji Borbíráló Bizottság állandó tagjainak megválasztása, visszahívása és 
összeférhetetlenség megállapítása, 

- a hegyközségek által fizetendő hegyközségi tanácsi fenntartási hozzájárulás megállapítása 
(Htv. 48. §.), 

- a tisztségviselők díjazásának megállapítása, amelyre az Ellenőrző Bizottság elnöke tesz 
javaslatot, az Ellenőrző Bizottság elnökének díjazását az elnök javasolja, 

- a tisztségviselők elleni kártérítési per indításának elhatározása, 
- az Igazgatóválasztmány és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának, a tisztségviselők 

beszámolójának elfogadása, 
- a hegyközségek éves működéséről szóló tájékoztató megvitatása, elfogadása, 
- a 2011. december 31-e előtt benyújtott – a mezőgazdasági piacok közös szervezésének 

létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti termékleírással kapcsolatos feladatok ellátása 

- a borvidék közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozásásával kapcsolatos feladatok 
ellátása 

- Tokaji Bormarketing Testület szakmai előterjesztésének jóváhagyása 
- Tokaji Bormarketing Testület szakmai költségvetésének és elszámolásának elfogadása. 
- A Tanácsülés a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa éves költségvetéséről és 

zárszámadásáról csak az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében dönthet.  
 
c./ A Tanácsülés összehívása: 
 

- A Tanácsülést szükség szerint, de minimum évente 4 alkalommal az Elnöknek kell összehívni. 
- Ha ezt az Elnök elmulasztja, akkor az Ellenőrző Bizottság köteles összehívni az Ellenőrző 

Bizottság működésére vonatkozó szabályok szerint. 
- A Tanácsülésre szóló meghívókat legalább három naptári  nappal az ülés előtt a tagoknak ki 

kell küldeni (tértivevényes postai küldeményként vagy e-mail, vagy telefax útján). 
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- A meghívónak tartalmaznia kell  
o a jogi személy nevét és székhelyét;  
o az ülés idejének és helyszínének megjelölését;  
o az ülés napirendjét.  

 
- A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  
- A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 2 napon belül a tagok a tanácsülést összehívó 

elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  
- A napirend kiegészítésének tárgyában a tanácsülést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a 

napirend kiegészítése iránti kérelemről a tanácsülést összehívó elnök nem dönt vagy azt 
elutasítja, a tanácsülés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  

- A Tanácsülést a Hegyközségi Tanács székhelyére kell összehívni. 
 
d./ Soron kívüli tanácsülés összehívása: 
 

-  Soron kívül is össze kell hívni a Tanácsülést, ha ezt a tagok legalább 10 %-a, valamint ha az 
Ellenőrző Bizottság írásban az ok megjelölésével a Választmánynál indítványozza. 

- Az írásbeli ok megjelölése mellett az szükséges, hogy a tag a kérelmet aláírja, aláírása 
azonosítható legyen. Ha több lapból áll a kérelem, akkor a lapokat sorszámozni kell, 
mindegyik tetején az okot fel kell tüntetni, és csak ezután következhetnek a sorszámozott 
aláírások. 

- Az ok alatt a lapoknak legalább a következő adatokat tartalmaznia kell: 
o sorszám 
o név 
o lakcím 
o aláírás 

- A tagság 10 %-ának megállapítása a 16  taghoz viszonyítottan történik. 
- A kérelem beadását követően az Elnök köteles nyolc napon belül az Igazgatóválasztmányt 

összehívni. Ezen az ülésen az Igazgatóválasztmány állapítja meg, hogy a soron kívüli 
összehívás feltételei fennállnak-e. E vizsgálat csak arra terjedhet ki, hogy az ok elbírálása a 
Tanács hatáskörébe tartozik-e. 

- Ha nem a Tanácsülés hatásköre, akkor annak megvizsgálását az arra a hatáskörrel rendelkező 
szervhez, vagy személyhez teszi át, ha Igazgatóválasztmányi hatáskör, akkor saját maga jár el. 
Ezen döntéséről az aláírókat közvetlenül értesíti. 

- Ha Tanácsi hatáskörről van szó, akkor meg kell vizsgálni, hogy megvan – e a 10 % tagsági 
aláírás. 

- Ha nincs meg a 10%, akkor az aláíró személyeket erről kell értesíteni.  
o Ebben az esetben az Igazgatóválasztmány úgyis dönthet, hogy nem soron kívüli 

Tanácsülés  összehívásáról van szó, hanem az Igazgatóválasztmány saját 
hatáskörében hívja össze a Tanácsülést. 

o Ezután az Igazgatóválasztmány megvizsgálja, hogy a kérelem formai okokból 
megfelelő-e.  

o Ha igen, az Elnök összehívja a Tanácsülést. 
o Ha nem, akkor erről értesíti az aláírókat. 

Természetesen ez utóbbi esetben is összehívhatja az Elnök a Tanácsülést. 
- Ha a soron kívüli összehívás feltételei fennállnak, akkor az Elnök a Tanácsülést a feltüntetett 

ok megjelölésével az ülését követően leghamarabb nyolc, de legkésőbb tizenöt naptári napon 
belül összehívja. 
Ez az összehívás és a Tanácsülés megtartása ezután az általános szabályok szerint történik. 
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-  Ha az Ellenőrző Bizottság kéri az összehívást az ok megjelölésével, akkor a kérelem 
megérkezését követően nyolc naptári napon belül az Elnök  köteles az Igazgatóválasztmányi 
ülést  összehívni. 

o Itt meg kell vizsgálni, hogy Tanácsi hatáskörben történik-e az összehívás 
kezdeményezése. 

o Ha nem, akkor a kérelmet a megfelelő szervhez, vagy személyhez kell továbbítani. 
Erről az Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni kell. 

o Ha az összehívás feltételei fennállnak, akkor a Tanácsülést az ülést követően 
leghamarabb nyolc, de legkésőbb tizenöt naptári napon belül az Elnök összehívja. Az 
összehívás és a Tanácsülés megtartása ezután az általános szabályok szerint történik. 

 
e./ A Tanácsülés szavazási rendje: 
 

- Ha a Tanácsülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához.  

- A Tanácsülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

- A Tanácsülés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldöttek által képviselt 
szavazatok több mint fele jelen van.  

- A döntéshozatal során a küldöttet az őt delegáló hegyközségnek a hegybíró által 
nyilvántartott területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat illeti meg azzal, 
hogy egy küldött legfeljebb a szavazatok többségét el nem érő számú szavazattal 
rendelkezhet. 

-  A küldött nem gyakorolhatja a szavazati jogát, amennyiben az őt delegáló hegyközségnek 
fenntartási hozzájárulás tartozása áll fenn.  

- A hegyközségi tanács a döntéseit egyszerű többséggel – alapszabályban vagy jogszabályban 
meghatározott kivétellel – nyílt szavazással hozza azzal, hogy a döntéshozatalhoz a 
szavazásra jogosult küldöttek több mint felének támogató szavazata is kell, kivéve: 

o az Alapszabály elfogadásához és módosításához a Hkt. 22.§. (4) bekezdése szerint 
alkalmazandó 14.§. (3) bekezdésébe foglalt szavazat szükséges,  

o a tisztségviselők felmentése, visszahívása, illetve összeférhetetlenségének  
megállapítása, amelyhez a szavazásra jogosult küldöttek által képviselt szavazatok  
legalább 2/3-os többséggel történő támogatása szükséges. 

o a tisztségviselőnek nem minősülő bizottsági tagok felmentéséhez, visszahívásához, 
illetve összeférhetetlenségének megállapításához a szavazásra jogosult küldöttek 
által képviselt szavazatok 2/3-ának, nyílt szavazással történő támogatása szükséges. 

o Amennyiben nincs többes jelölés és az adott személy nem kapja meg a szavazásra 
jogosult küldöttek által képviselt szavazatok több mint felének a támogató szavazatát, 
akkor erre a helyre új személyt (vagy személyeket) kell jelölni. Ha ezen személy, 
illetve személyek a jelöltséget nem vállalják, és nincs több jelölt, vagy ezen új jelöltet 
vagy jelölteket érvényesen nem választják meg, akkor az eredetileg jelölt személyt 
ismét lehet jelölni és meg is lehet választani. 

o A jelölteket a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság jelöli. 
 
 
Titkos szavazással dönt: 
 

- minden olyan tisztség és tisztségviselő  választása esetén, ahol több jelölt személyből kerül  
sor a választásra, mint ahány személy megválasztható: 
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A titkos szavazás lebonyolítása: 
 

- A jelölt személyeket a Hegyközségi Tanács  bélyegzőjével ellátott szavazólapra kell felvenni. A 
szavazólapokat a jelölő és szavazatszámláló bizottság tagja osztja szét a jelenlévő tagok 
között. A tagok részére biztosítani kell olyan fülkét, vagy helyiséget ahol egyedül – a titkosság 
biztositása mellett - szavazhatnak majd, a szavazatát a jelölő és szavazatszámláló bizottság 
előtt dobja be a lezárt urnába. 

- A titkos szavazás akkor érvényes, ha a tag legfeljebb annyi számú jelöltre adja a szavazatát, 
mint amennyi arra a posztra megválasztható. A szavazólapok a tag egy X vagy + jellel jelöli 
meg azt a személyt, illetve személyeket, akiket szavazatával támogat. Az a szavazólap 
érvénytelen, amelyből a Bizottság egyértelműen nem tudja megállapítani, hogy a tag kire 
szavazott. Senkinek a nevét áthúzni nem szabad. 

- A szavazás előtt a Bizottság köteles a tagoknak bemutatni, hogy az urna üres. 
- A szavazatok összeszámlálásánál a Bizottság tagjain kívül csak a jogi képviselő (ügyvéd), 

illetve az illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának képviselője lehet 
jelen. Az érvényes szavazatok összeszámlálása után az a személy lesz a megválasztott 
tisztségviselő, bizottsági tag, aki a legtöbb szavazatot, de minimum a Hkt. 25.§-ban 
meghatározott szavazatszámot elérte.  

- Szavazategyenlőség esetén a legtöbb szavazatot elért személy nevét újraszavazásra kell 
bocsátani és az lesz a megválasztott tisztségviselő, bizottsági tag, aki a megismételt 
szavazáson  a legtöbb szavazatot, de minimum a Hkt. 25.§-ban meghatározott 
szavazatszámot elérte.  

 
Nyílt szavazással dönt: 
 
- Ha a betöltött tisztségre nincs több jelölt mint ahány fő megválasztható. 
 
f./ A tisztségviselők és a bizottsági tag megbízatása: 
 
- A tisztségviselők és a bizottsági tag megbízatása öt évre szól, amelyre lejárat után - ha a tag ismét 

a Borvidék Tanácsának tagja lesz - alkalmasság esetén többször is újraválasztható.  
- Amennyiben egy adott öt éves cikluson belül kell valamilyen okból választást tartani, akkor a 

megválasztott személy megbízatása az öt éves ciklus (általános választások) végéig szól. 
- Az öt éves megbízatás lejártakor a hegyközségek ismét választanak küldötteket. Ezen személyek 

részére az alakuló ülést a korábbi Igazgatóválasztmány az utoljára megtartott hegyközségi 
Közgyűléstől számított tizenöt napon belül összehívja, s ez az új testület megválasztja a tagság 
soraiból a három tagú Jelölő és Szavazatszámláló Bizottságot, amely javaslatot tesz a 
tisztségviselőkre (az igazgatóválasztmány tagjai kivételével), és a bizottsági tagokra. 

 

g./ Határozathozatal ülés megtartása nélkül 

- A Tanácsülés tartása nélküli határozathozatalt az Elnök a határozat írásbeli tervezetének a 
tagok részére elektronikus úton történő megküldésével kezdeményezi. A tagok a tervezet 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül küldhetik meg aláírt szavazatukat írásban az 
Elnök részére a tervezethez csatolt szavazólapon.  

- A Tanácsülés ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi 
szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne 
Tanácsülés tartása esetén. 
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- Ha bármely tag a Tanácsülés megtartását írásban kéri a jelen pont szerinti nyolc napos 
határidőn belül, úgy a Tanácsülést az Elnöknek össze kell hívnia. 

- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnök megállapítja a szavazás 
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja 
a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 
utolsó szavazat beérkezésének napja. 

- Írásbeli szavazással nem hozható döntés: 
o a tisztségviselők és más bizottsági tagok megválasztása, felmentése, 

összeférhetetlensége megállapítása,  
o  Alapszabály, a Termékleírás, a Borvidéki Rendtartás, továbbá a Tanács más 

szabályzatainak elfogadása, módosítása ügyében. 
 
 
h./ A  Tanácsülést a megválasztott Elnök vezeti. 
 

- Az Elnök akadályoztatása esetén a Tanácsülést az alelnök vezeti. 
 
i./ A Tanácsülések nyíltak. 
 
j./  Zárt ülést megtartása: 
 

-  csak akkor tarthat, ha felmentés, visszahívás, vagy összeférhetetlenség megállapítása 
kérdésében jár el, illetve határoz. 

-  A felmentés összehívás vagy összeférhetetlenség tárgyában az érintett tag nem szavazhat. 
- A zárt ülésen csak a tagok, a Nemzeti Tanács képviselője, a jogi képviselő (ügyvéd) és a B-A-Z. 

Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi 
Osztály Képviselője vehet részt. 

 
k./ A Tanácsülés határozatai: 
 

- A Tanácsülés nevében hozott határozatokat az Elnök írja alá. 
 
m./ A Tanácsülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az alábbi szervek képviselőit: 
 

- a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Földművelésügyi Osztály Képviselője 

 
 
2./ Igazgatóválasztmány: 
 
a./ A Hegyközségi Tanács általános hatáskörű irányító testülete az Igazgatóválasztmány,  
 

- mely 6  tagú, a szőlészeti és borászati szekció azonos számú (3-3) tagot választ a hegyközségi 
tanács tagjai közül az igazgatóválasztmányba.  

-  évente legalább 2 alkalommal ülésezik. 
- Az Igazgató Választmány tagjai közül a küldöttek együttes ülésén kerül megválasztásra az 

elnök és az alelnökök. 
- A Tanács elnöke egyben az Igazgató Választmány elnöke is. 
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b./. Az Igazgatóválasztmány tevékenysége: 
 

- a Tanácsülés határozatainak megfelelően irányítja a Tanács életét, működését.  
- Tevékenységéről, a Tanács általános helyzetéről a Tanácsülésnek köteles beszámolni, 

legalább évi két alkalommal. 
 
c./. Az Igazgatóválasztmány határozatai: 
 

-  határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van.  
- Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
- Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekintetni. 

 
d./. Az Igazgatóválasztmány hatásköre és feladatai: 
  

- a Tanácsülés és az Igazgatóválasztmány által hozott határozatok végrehajtásának 
megszervezése, ellenőrzése, 

- előkészíti a Tanácsülést, 
- a Tanács működésével kapcsolatos költségvetés elkészítése, ezeknek a Tanácsülés elé 

terjesztése, 
- előkészíti és az Ellenőrző Bizottság által véleményezteti a Tanács éves költségvetését és 

zárszámadását, 
- gondoskodik az Ellenőrző Bizottság, illetve más külső szervek által végzett vizsgálatok 

eredményéből származó intézkedések megtételéről,  
- tájékozódik a hegyközség működéséről,  
- dönt minden olyan ügyben, amelyet a törvény vagy az Alapszabály nem utal a Tanács más 

testületének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe. 
- A Hegyközségi Tanács többségi tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságok 

tulajdonosi (alapítói) jogait gyakorolja. 
 
e./ Az igazgatóválasztmány összehívása: 
 

- Az Igazgatóválasztmányt az elnök hívja össze úgy, hogy a meghívókat legalább három naptári 
nappal korábban kézbesíteni kell (tértivevényes postai küldeményként vagy e-mail, vagy 
telefax útján). 

- Ha az Igazgatóválasztmányt nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 

- Az Igazgatóválasztmány ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

 
f./ Az Igazgatóválasztmány üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: 
 

- az Ellenőrző Bizottság elnökét. 
 
g./ Határozatképtelenség:  
 

- Határozatképtelenség esetén legkésőbb – az eredeti Igazgatóválasztmányi ülés napjától 
számitott - 15 napon belül az Igazgatóválasztmányt ismételten össze kell hívni.  

- Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Igazgatóválasztmányi ülés is csak akkor 
határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. 
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h./ Igazgatóválasztmányi ülés jegyzőkönyve: 
 

-  Az Igazgatóválasztmány üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből 
megállapítható döntéseink tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya.  

- A jegyzőkönyvet mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva 
kell az iratok között megőrizni.  

- Az Igazgatóválasztmány üléseiről készült jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyv vezető és két 
jegyzőkönyv hitelesítő tag írja alá.  

- A jegyzőkönyvek mellékleteit a jelenléti ivek is képzik.  
 
 
3./ Ellenőrző Bizottság 
 
a./ Bizottság : 

- Az Ellenőrző Bizottság a tagok önkormányzati érdekeinek képviseletét látja el,  
- ennek érdekében a Tanács egész tevékenységére kiterjedő ellenőrzést végez. 
- Ennek során a Tanács működésének törvényességét, gazdálkodásának ellenőrzését végzi.  
- Az Ellenőrző Bizottság 3 tagú, amely elnökből és két tagból áll. 

 
b./ A bizottság összehívása: 

- az elnök hívja össze úgy, hogy a tagok a meghívót legalább három naptári nappal korábban 
megkapják (tértivevényes postai küldeményként vagy e-mail vagy telefax útján). 

- A Ellenőrző Bizottság üléseire, tanácskozási joggal meg lehet hívni az elnököt, az alelnököket. 
 
c./ Az Ellenőrző Bizottság kizárólag a Tanácsülésnek van alárendelve és ennek tartozik felelősséggel. 
 
d./ Az Ellenőrző Bizottság hatásköre: 
 

- a Tanács működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely lényeges kérdést 
megvizsgálhat, többek között a működés törvényességét, a Tanács gazdálkodásának 
célszerűségét, 

- az Igazgatóválasztmány és a Tanács tisztségviselőit felhívhatja, hogy a jogszabálynak, az 
Alapszabálynak, illetve a Tanács más önkormányzati szabályzatának megfelelően járjon el, 

- megállapítja a szabálytalanságot és a törvénytelenséget, javaslatot tesz annak 
megszüntetésére, 

- indítványozhatja az Igazgatóválasztmány egészének, vagy egyes tagjainak felmentését, 
felelősségre vonását, szükség esetén a Tanácsülést összehívhatja, 

- a gazdálkodás ellenőrzésére érdekében a költségvetési valamint a zárszámadási javaslatot a 
Tanácsülés elé történő benyújtásuk előtt véleményezi, 

- a hegyközség valamely testületének határozata ellen tett bejelentés ügyében a bejelentő és a 
testület között egyeztet, és az adott kérdésben állást foglal, 

- az Ellenőrző Bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles 
megvizsgáltatni a Tanács gazdálkodását, s ennek eredményét a legközelebbi Tanácsülésen a 
Bizottság elnöke ismerteti. 

-  Az Ellenőrző Bizottság az előző év zárszámadását és a tárgyév költségvetését a Tanácsülés 
előtt véleményezi. A Tanácsülés a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa éves költségvetéséről 
és zárszámadásáról csak az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében dönthet. 

-  A Tanács szervei kötelesek érdemben megtárgyalni az Ellenőrző Bizottság javaslatait, illetve 
indítványait és azokban érdemben határozni. 
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e./ A Bizottság elnökének joga: 
- Az Ellenőrző Bizottság elnöke  az Igazgatóválasztmány ülésein, illetve bármely testületi szerv 

ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
- A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a Bizottság elnöke köti meg. 

 
f./ A Bizottság ülései: 

- Az Ellenőrző Bizottság üléseiről, vizsgálatainak eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
- A jegyzőkönyv mellékeltét képezik a jelenléti ivek.  
-  Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. Az 

ülés határozatképes, ha azon legalább a tagok több mint a fele jelen van. A Bizottság  
határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az 
indítványt elvetettnek kell tekinteni. 

- Az Ellenőrző Bizottság üléseinek működésére az Igazgatóválasztmány működésének 
szabályait kell alkalmazni.  

-  Az Ellenőrző Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 
-  határozatait ugyancsak sorszámozza.  
- A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek, és a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat, és azok 
hatályát. 

-  A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható legyen.  

- Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése 
mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a 
résztvevő tagok aláírják.  

 
4./ Szőlészeti Szekció: 
 
a./ Tagja, Elnöke:  

- A szőlészeti szekció 8 főből áll: a Tokaji Borvidék hegyközségeinek 8 szőlészeti küldötte.  
- A szőlészeti szekció elnökét a szőlészeti szekció tagjai maguk közül választják, 5 évre. 

 
b./ Feladata, jogköre, ülései: 

- Az Igazgatóválasztmány tagjai közül a küldöttek együttes ülésén kerül megválasztásra  a 
hegyközségi tanács elnöke és az alelnökei. 

- A szőlészeti szekció a tagjai közül megválasztja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába delegált 
egy küldöttet. 

- A Hegyközségek Nemzeti Tanácsába delegált küldött helyettesét a Szőlészeti Szekció választja 
meg a tagjai közül. A helyettes megbízatásának időtartama a küldött megbízatásához 
igazodik. 

- A helyettes a küldött akadályoztatása esetén jogosult a küldött helyett eljárni. A helyettes e 
jogát csak személyesen gyakorolhatja. 

- A szekcióülést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a szekció elnökének össze 
kell összehívni. A szekcióülésre szóló meghívókat legalább három naptári nappal az ülés előtt 
a tagoknak ki kell küldeni (tértivevényes postai küldeményként vagy e-mail, vagy telefax 
útján). 

- Az ülés határozatképes, ha azon legalább a szavazatok több mint felét képviselő tag jelen van. 
A szekcióülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. 

-  A szekció üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek, és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat, és azok 
hatályát.  
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- A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható legyen. A szekció bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe 
foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát.  

- A jegyzőkönyvet a szekció elnöke, a jegyzőkönyv vezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 
A jegyzőkönyvek mellékleteit a jelenléti ivek is képzik.  

  
5./ Borászati Szekció: 
 
a./ Tagja, Elnöke:  
 

- A borászati szekció 8 főből áll: a Tokaji Borvidék hegyközségeinek 8 borászati küldötte.  
- A borászati szekció elnökét a borászati szekció tagjai maguk közül választják, 5 évre 

 
b./ Feladata, jogköre, ülései: 
 

- Az Igazgatóválasztmány tagjai közül a küldöttek együttes ülésén kerül megválasztásra a 
hegyközségi tanács elnöke és az alelnöke. 

- A borászati szekció a tagjai közül megválasztja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába delegált 
egy küldöttet. 

- A Hegyközségek Nemzeti Tanácsába delegált küldött helyettesét a Borászati Szekció választja 
meg a tagjai közül. A helyettes megbízatásának időtartama a küldött megbízatásához 
igazodik. A helyettes a küldött akadályoztatása esetén jogosult a küldött helyett eljárni. A 
helyettes e jogát csak személyesen gyakorolhatja. 

- A szekcióülést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a szekció elnökének össze 
kell összehívni. A szekcióülésre szóló meghívókat legalább három naptári nappal az ülés előtt 
a tagoknak ki kell küldeni (tértivevényes postai küldeményként vagy e-mail, vagy telefax 
útján). 

- Az ülés határozatképes, ha azon legalább a szavazatok több mint felét képviselő tag jelen van. 
A szekcióülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. 

- A szekció üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A 
jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek, és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat, és azok 
hatályát.  

- A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható legyen. A szekció bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe 
foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát.  

- A jegyzőkönyvet a szekció elnöke,a jegyzőkönyv vezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 
A jegyzőkönyvek mellékleteit a jelenléti ivek is képzik.  

 
 
6./ A Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság: 
a./Tagjai: 

- A Bizottság három főből, egy elnökből és két tagból áll.  
- A megbízás  lejárta  után a Bizottság elnökére és a tagok személyére vonatkozóan az 

Igazgatóválasztmány elnöke tesz javaslatot. 



 

 

12 

b./. A Bizottság feladata, jogköre, ülései: 
 

- valamely tisztség vagy Bizottsági tag személyére vonatkozóan a tagok véleményét kikérje és 
ennek ismeretében tegyen javaslatot a Tanácsülésnek a tisztségviselők, illetve a Bizottsági 
tagok személyére.  

- a Bizottság jár el a tisztségviselők, a Bizottsági tagok és Igazgatóválasztmány visszahívásával, 
felmentésével vagy összeférhetetlenségével kapcsolatban. 

- E személyek ellen visszahívással, felmentéssel vagy összeférhetetlenséggel kapcsolatban 
indítványt írásban kell benyújtani a Bizottság elnökéhez. 
o A benyújtás után a Bizottságot az elnök tizenöt naptári napon belül köteles összehívni és 

az összehívástól számított harminc naptári napon belül az indítványt kivizsgálni. 
o A kivizsgálás eredményéről a Bizottság ülést tart és ezen az ülésen kell dönteni arról, 

hogy az érintett személlyel szemben a Bizottság a Tanácsülésnek javasolja-e a 
visszahívást, felmentést, vagy az összeférhetetlenség megállapítását. 

o Ha a Bizottság nem javasolja a visszahívást, a felmentést, vagy az összeférhetetlenség 
megállapítását, akkor erről csupán tájékoztatja a Tanácsülést a legközelebbi rendes  
Tanácsülésen. 

o Ha a vizsgálat eredményeként az állapítja meg, hogy visszahívásra, felmentésre, vagy 
összeférhetetlenség megállapítására kíván javaslatot tenni, akkor az 
Igazgatóválasztmánynál indítványoznia kell, hogy a legközelebbi Tanácsülésen ilyen 
napirendi pont megtárgyalásra kerüljön.  

o A Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnöke a hozzá benyújtott kérelmet véleményezés 
céljából köteles az érintett személynek megküldeni. 

o Az érintett személynek joga van arra, hogy nyolc napon belül észrevételt tegyen. 
 

- Az Ellenőrző Bizottság is a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottsághoz köteles az indítványát 
megtenni, ha a tisztségviselők, vagy valamely Bizottsági tag felmentését vagy visszahívását 
indítványozza. 
o Az indítványnak konkrétnak, határozottnak és tárgyilagosnak, személyeskedéstől 

mentesnek kell lenni. 
 

- A Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnökével vagy  tagjaival kapcsolatban felmerülő 
visszahívás, felmentés és összeférhetetlenség kivizsgálására az Ellenőrző Bizottság jogosult a 
fenti szabályok értelemszerű alkalmazásával. 

 
- A Bizottság a szavazást megelőzően annak menetéről köteles a Tanácsülés tagjait 

tájékoztatni.   
 

- a Bizottság gondoskodik a Tanácsülési szavazások szabályszerű lebonyolításáról, és a szavazás 
eredményét az összeszámlálás után a Bizottság elnöke - ha nincs jelen, akkor valamely tagja - 
ismerteti a Tanácsülésen. 

 
-  A bizottság üléseit szükség szerint tartja és amelyet annak felmerülésekor a Bizottság elnöki 

hívja össze úgy, hogy a meghívókat email-en, vagy postán legalább 3 naptári nappal korábban 
kézbesíteni kell.  

- A bizottság üléseit a gyakorlatban a választások előkészítésével és lebonyolításával 
összefüggésben tartja. 

- A bizottság a külön megtartott üléseiről köteles külön jegyzőkönyvet készíteni, melyet a 
bizottság tagjainak alá kell írnia A választások lebonyolítását a Tanácsülési jegyzőkönyvben 
kell rögzíteni. 

7./ Tokaji Bormarketing Testület 
A testület 8 tagból áll.  
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Tagjai: 
- IgazgatóválasztmányTanácsülés tagjaiból megválasztott 2 fő 
- A testület elnöke:  az Igazgatóválasztmány elnöke 

 
b./ Feladata, jogköre, ülései: 
Feladata: 

- A Tokaji Borvidék borászatainak képviseletében eljárva tokaji közösségi marketing 
megtervezése, annak megvalósítása.   

- Szakmai koncepciók kidolgozása 
- A munkájáról a Tanácsülés előtt minden évben 2 alkalommal beszámol. 
- A Tanácsülés által elfogadott, rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználására szakmai 

költségvetést készít, amit a Tanácsülés hagy jóvá. 
- A szakmai költségvetés végrehajtásáról a Tanácsülés előtt beszámol. 

 
- A testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az  elnökének össze kell 

összehívni. A meghívókat legalább három naptári nappal az ülés előtt a tagoknak ki kell 
küldeni (tértivevényes postai küldeményként vagy e-mail, vagy telefax útján). 

- Az ülés határozatképes, ha azon legalább a szavazatok több mint felét képviselő tag jelen van. 
A  nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt 
elvetettnek kell tekinteni. 

- A  üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A 
jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek, és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat, és azok 
hatályát.  

- A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható legyen. A testület bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe 
foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát.  

- A jegyzőkönyvet a testület elnöke,a jegyzőkönyv vezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 
A jegyzőkönyvek mellékleteit a jelenléti ivek is képzik.  

 
 
 
8./ A Tanácsülés és a Bizottságok működésének közös szabályai: 
 
a./ Az önkormányzati szervek működésére vonatkozó Alapszabályban nem szabályozott kérdéseket a 
Tanácsülés által jóváhagyott Ügyviteli  Szabályzat tartalmazza. 
 
b./ A Tanácsülésre és a bizottságok üléseire a kötelezően meghívandó személyeken kívül a 
tárgyalandó témakörhöz más személy is meghívható. Ezen személyek meghívásáról a bizottságok 
elnökei gondoskodnak 
 
c./  A bizottságok nevében hozott határozatokat a Bizottság elnöke írja alá. 
 
d./. A hozott határozatokat a Tanácsülés és a bizottságok folyamatos sorszámmal, az év 
feltüntetésével, majd zárójelben az ülés napjára való utalással kötelesek megjelölni. A határozatszám 
végén fel kell tüntetni a határozatot hozó szerv rövidítését: 
Tanácsülés - HT, Igazgatóválasztmány - IgV, Ellenőrző Bizottság  - EB, Jelölő és Szavazatszámláló 
Bizottság – JSZB., Tokaji Borbíráló Bizottság – TBB. A határozat száma után kell írni  határozat tárgyát. 
A határozatnak - amennyiben annak tárgya indokolja - tartalmaznia kell a határidőt és a határozat 
végrehajtásáért felelős megnevezését. A határozat végrehajtásáról a felelős személy a határidő 
lejártát követő ülésen köteles beszámolni. A folyamatos végrehajtást igénylő határozatokról a 
határozatot hozó szerv jelöli meg, hogy milyen időközönként kér beszámolót vagy tájékoztatást. 
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e./ A Tanács ügyviteli feladatait végző Titkárság  köteles vezetni a határozatok könyvét, amelyben 
fel kell tüntetni a Tanács szerveinek hozott határozatait egyrészt sorszám, másrészt tárgyuk szerint. 
Utalni kell benne arra is, hogy a végrehajtásért felelős személy melyik ülésen számolt be, vagy tartott 
tájékoztatót. 
 
f./ A Tanácsülésről és a bizottságok üléseiről tizenöt naptári napon belül írásba kell foglalni a 
jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvekben a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat szó szerint kell 
rögzíteni. A Tanácsülés jegyzőkönyveit az elnök, két hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az 
Igazgatóválasztmányi ülés jegyzőkönyveit az elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá. A többi bizottság 
jegyzőkönyveit – jelen alapszabályban meghatározott kivétellel - az ülésen jelenlévő bizottság elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
 
9./ Titkárság: 
a./. A Titkárság a Tanács ügyintéző szervezete, melynek vezetője az elnök.  
 
b./ A Titkárság látja el az ügyviteli, ügyintézői, gazdálkodási és egyéb adminisztratív feladatokat. 
 
c./ A Hegyközségi Tanács testületei részére Elnöki utasítás alapján előterjesztéseket készít. 
 
d/ A Hegyközségi Tanács testületei által hozott döntések végrehajtásában Elnöki utasítás alapján 
részt vesz 
 
e./ Érdemi ügyintéző csak büntetlen előéletű személy lehet, aki a közigazgatási alapvizsgát letette, 
vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a vizsgát a Hegyközségi Tanács által meghatározott határidőn, - 
de kinevezésétől számított legkésőbb egy éven – belül leteszi. A határidő elmulasztása vagy 
sikertelen vizsga esetén az ügyintéző munkaviszonya megszűnik. 
 
c./ A Titkárság létszámára és működésének részletes szabályaira vonatkozó Szervezeti és Működési 
Szabályzatot az Igazgatóválasztmány hagyja jóvá. 
 
d./ A Titkárságnál érdemi ügyintéző, vagy adminisztratív munkakört ellátó személy nem lehet tagja a 
Hegyközségi Tanácsnak. 
 
e./ a Titkárság alkalmazottjai felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
 
10./ Tokaji Borbíráló Bizottság  
 

a.) A Helyi Borbíráló Bizottság (a továbbiakban HBB) létrehozása vagy kijelölése a termékleírásban 
kijelölt személy vagy szervezet feladata. Ennek megfelelően a HBB-t a Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa hozza létre Tokaji Borbiráló Bizottság (a továbbiakban TBB) elnevezéssel.  
 

b.) A bizottság működésére vonatkozó szabályokat a Tanácsülés által elfogadott Szabályzat 
tartalmazza. 

 
 
 

IV. A tisztségviselők és a Hegyközségi tanács képviselete 
 
1./ A Tanács tisztségviselői: 
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- Elnök 
- Alelnökök 
- Ellenőrző Bizottság elnöke 
- Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

 
 
2./ Elnök: 
 
a./ Az Elnöki Tisztség: 

- A Hegyközségi Tanács elnöke az Igazgatóválasztmány elnöke is,  
- vezetője a hegyközségnek és törvényes képviselője.  
- Képviseleti joga önálló. 
- Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő az elnök. 

 
b./ A Tanács elnökének hatásköre és feladatai: 

- felelős a tanács törvényes és Alapszabályszerű működéséért, 
- összehangolja az Igazgatóválasztmány tagjainak munkáját, gondoskodik arról, hogy 

intézkedései a Tanácsülés és az Igazgatóválasztmány határozataival összhangban legyenek, 
- szerződéseket köthet, megbízásokat adhat az Alapszabály, a Tanácsülés és az 

Igazgatóválasztmány által adott felhatalmazás keretében,  
- gyakorolja  a  részére biztosított utalványozási jogot, 
- vezeti, illetve elnököl a Közgyűlésen és az Igazgatóválasztmány ülésein, 
- gondoskodik a Tanácsülés és az Igazgatóválasztmány határozatainak végrehajtásáról, 
- irányítja és ellenőrzi a Titkárságot,  és az alkalmazottak tevékenységét, munkájukat 

összehangolja a Tanács testületi szerveinek döntéseivel, azok végrehajtásával 
- összehívja a Tanácsülést 
- kapcsolatot tart a Tanácsülésre meghívandó szervezetekkel, más hazai és külföldi borvidék 

képviselőivel, 
- ügyvédnek meghatalmazást ad az ügyvédi képviseletre vonatkozó szabályok szerint. 
- az elnököt költségtérítés illeti meg, melynek havi összege nem haladhatja meg a 150.000 Ft-

ot. 
 
3./ Alelnökök: 
 
a./ A Tanácsülés egy, vagy több alelnököt is választhat. 
b./  Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel – önállóan - helyettesíti. 
c./ Kapcsolatot tart a Tanácsülésre meghívandó szervezetekkel, más hazai és külföldi borvidék 
képviselőivel. 
 
4./ A Titkár. 
 
a./ A Borvidéki Titkár Alkalmazásáról az Igazgatóválasztmány javaslata alapján a Tanácsülés dönt. 
 
5./ A tisztségviselőkre és a bizottsági tagokra vonatkozó szabályok: 
 
a./  Tisztségviselő csak az lehet, aki: 

- magyar állampolgár, 
- a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, 
- a Hegyközségi Tanács tagja,  
- nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, 
- szándékos bűncselekmény miatt nem ítélték el, illetve elítélés esetén mentesült a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, 
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- más hegyközségi tanácsban nem visel tisztséget. 
- A tisztségviselőkkel egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a Hegyközségi Tanácsban a közeli 

hozzátartozók, valamint az élettársak (összeférhetetlenség). A tisztségviselőket a Tanács 5 
évre választja.  

 
b./  A tisztség, a küldötti megbízás és a bizottsági tagság megszűnésének esetei: 

- megbízási idő (5 év) elteltével, ha nem választják újra, 
- a tisztségviselő vagy a tag halálával, 
- lemondással, 
- Hegyközségi Tanácsi tagsági viszonyának megszűnésével, 
- összeférhetetlenség esetén, ha ezt ennek felmerülésétől számított 30 napon belül sem 

szünteti meg, 
- visszahívással, ha a tisztség gyakorlása során olyan ok merül fel, amely alapján e tisztségre 

nem lett volna megválasztható, 
- a Tanácsülés által való felmentéssel, ha a tisztségviselő, küldött, vagy a bizottsági tag olyan 

törvénysértést vagy Alapszabályt sértő tevékenységet folytat, vagy tett, amely méltatlan a 
tisztségéhez, 

- munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetében a Munka Törvénykönyvében 
szabályozott módon. 

- Valamely választott bizottsági tagság választási cikluson belül megszűnése esetén a soron 
következő tanácsülésen új testületi tagot kell választani.  
o Valamely tisztségviselői megbízatás választási cikluson belüli megszűnése esetén időközi 

választás céljából rendkívüli tanácsülést kell összehívni a megüresedést követő 30 napon 
belül. 

o  Az időközi választáson megválasztott bizottsági tag, tisztségviselő megbízatása az eredeti 
választási ciklus végéig tart.  

 
c./  Az Elnök tiszteletdíjáról a Tanács dönt. 
 
d./ A tisztviselők jogosultak saját személygépkocsi használatáért költségtérítésre. 
 
e./ A Hegyközségi Tanácsot az elnök és az alelnök képviseli önállóan 
 
f./ A Nemzeti Tanácsnál a Hegyközségi Tanácsot a küldöttek  képviselik. 
 
 
 
 

V. Tagsági viszony: 
 

a./ A Hegyközségi Tanács tagjai a küldöttek. 
 
b./ A tagsági viszony a Hegyközségi Tanácsban történő választással keletkezik és öt évi időtartamra 
szól. 
 
c./ A tagsági jogviszony megszűnése: 

- a megbízási idő (5 év) elteltével, ha nem választják újra,  
- a tag halálával, 
- lemondással, 
- a hegyközségi tagsági viszonyának megszűnésével, 
- a delegáló hegyközségben az ottani Alapszabály szerint, ha megszűnik a küldötti megbízatása. 
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o Amennyiben a hegyközségi tanácsi tag küldötti megbizatása megszünik a delegáló 
hegyközségben, erről a tényről az érintett köteles haladéktalanul irásban tájékoztatni a 
Hegyközségi Tanács elnökét,  aki a bejelentés alapján a hegyközség felé uj hegyközségi 
tanácsi tag delegálása iránt haladéktalanul intézkedik.  

 
d./ A tagok jogai: 

- tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a Tanácsülésen, 
- a Hegyközségi tanácsban tisztséget viseljen, 
- igénybe vegye  a Tanács által nyújtott szolgáltatásokat, 
- előterjesztéseket, javaslatokat tegyen az önkormányzati és ügyintéző szervnél, valamint a 

tisztségviselőknél. 
- Ezen szervek és személyek érdemben kötelesek foglalkozni az előterjesztésekkel és 

javaslatokkal. 
 
e./ A tag kötelességei: 

- a Hegyközségi Tanács és megválasztása esetén az egyéb önkormányzati szervek ülésein részt 
venni, a Tanács és szerveinek munkáját segíteni, 

- a hatályos jogszabályokban, az Alapszabályban, a testületi határozatokban és egyéb 
szabályzatokban foglaltakat betartani, 

- a zárt üléseken elhangzottakat, valamint a működése során tudomására jutott közérdekű és 
személyes adatokat titokban tartani. 

- A hegyközségi tanács tagja a tagsági viszonyból eredő jogait csak személyesen 
gyakorolhatja. 

 
 

VI. A Hegyközségi Tanács szabályzatai 
 

a./ A Tanács szabályzatai: 
- Alapszabály 
- Tokaji Borvidék Rendtartása 
- Ügyviteli Szabályzat 
- Titkárság Szervezeti és Működési Szabályzata 
- Év Bortermelője Szabályzata 

 
b./  Az Alapszabályt a Rendtartást és az Ügyviteli Szabályzatot és az Év Bortermelője Szabályzatot s 
ezek módosításait az Igazgatóválasztmány terjeszti elő a Tanácsülésen. 
 
 

VII. Gazdasági tevékenység és a Hegyközségi 
Tanács fenntartása 

 
a./  A Tanács működéséhez szükséges költségeket a bevételeiből fedezi. 

- A Tanács gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és 
ilyen társaságban részesedést nem szerezhet. 

- A Hegyközségi Tanács – tagjainak és a hegyközségi tagoknak szolgáltatásokkal való ellátása 
céljából vagy más gazdasági tevékenységet is igénylő feladata ellátása érdekében – nonprofit 
gazdasági  társaságot alapíthat, nonprofit gazdasági társaságban tagként vehet részt.  

 
b./  A bankszámla felett való rendelkezés: 
A Hegyközségi Tanács bankszámláját vezető pénzintézetnél aláírási jogokkal rendelkeznek: 

- az elnök és az alelnökök önállóan,  
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c./ .A Hegyközségi Tanács bevételei: 

- Hegyközségi Tanácsi fenntartási hozzájárulás:  
o A hegyközségi tanács a borvidék területén működő hegyközségek számára fenntartási 

hozzájárulás megállapításáról dönthet.  
o A fizetendő fenntartási hozzájárulás megállapításáról és annak mértékéről évente a 

hegyközségi tanács határoz a tárgyév március 31-ig. 
o A fenntartási hozzájárulás a Hegyközségi Tanács működését biztosítja a Tanácsülés által 

elfogadott éves pénzügyi tervben meghatározott célokra. 
o A hegyközségek a késedelmes átutalások miatt a késedelmes összeg után a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget is kötelesek a Tanács részére 
megfizetni. 

- szolgáltatások díjai, 
- költségvetési pénzeszközök, 
- adományok, 
- konferenciák, szakmai tanácskozások, rendezvények, kiállítások, bizottságok tevékenysége, 

szankciók és borversenyek utáni befizetések. 
 
d./. A Nemzeti Tanács részére a határozata szerinti fenntartási hozzájárulást  a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően át kell utalni. 
 
 

VIII. A Hegyközségi Tanács megszűnése 
 

A Hegyközségi Tanács jogszabályban meghatározott esetekben szűnik meg.  A hitelezők kielégítése 
után a megszűnéskor fennálló vagyon a fennmaradó hegyközségeket illeti meg. 
 

 
 

IX. Vegyes és zárórendelkezések: 
 

1. Az elfogadott Alapszabály egy eredeti aláirt példányát meg kell küldeni az agárpolitikáért felelős 
miniszternek, az illetékes megyei kormányhivatal Földmüvelésügyi Igazgatóságának és a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának. 
 
2. A Hegyközségi Tanács felett az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a törvényességi 
felügyeletet. 
 
3. Ezt az Alapszabály módosítást a tagok a 2018. április 19-én tartott Tanácsülésen a 9/2018 
(IV.19.).számú Tanácsülési határozattal fogadták el és hagyták jóvá.  
A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2018. április 19-től hatályos. 

- A folyamatban lévő ügyeket a korábbi Alapszabály szerint kell elbírálni. 
 

4. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Hegyközségi szervezetekre 
rendelkezést tartalmazó hatályos  jogszabályok előírásai az irányadók. A Hegyközségi Tanácsra, mint 
köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Polgári Törvénykönyvnek (2013. évi V. 
törvény) az egyesületre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2006. évi LXV. törvény 
8/A.§. (5) bek.) 
 
Záradék: 
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Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalva Tokajban, 2018. április 19. napján. A módosított 
szövegrészt dőlt, vastagon szedett betűtípus jelöli. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 
megfelel a módosítások szerinti alapszabály tartalmának. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Tanácsülés a 9/2018 (IV.19) számú Tanácsülési 
határozattal fogadta el. 
        
Tokaj, 2018. április 19.     
                  

 Elnök 
           dr. Molnár Péter  
Ellenjegyzem: 
   dr. Barati Béla  

egyéni ügyvéd 
KASZ: 36057119 

Tokaj, 2018. április 19. 


