
 
 
25/2020. /VII.31./ Tanácsülési határozat:  
A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Hegyközségi Tanács Alapszabályát  az 
alábbiak szerint  módosítja:  (a módosított szövegrészt dőlt, vastagon szedett 
betűtípus jelöli):  
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét 
képezi. 

 
I. Általános rendelkezések 

2.A Hegyközségi Tanács székhelye: 

3915. Tarcal, Könyves Kálmán út 54.szám 

III. A Hegyközségi Tanács szervezete: 

1./ Tanácsülés 

c./ A Tanácsülés összehívása: 

A Tanácsülést a Hegyközségi Tanács székhelyére, vagy a Hegyközségi Tanács kizárólagos 

tulajdonában álló jogi személy tokaji borvidéken lévő székhelyére kell összehívni. 

2. Igazgatóválasztmány 

i./ Határozathozatal ülés megtartása nélkül 
Az Igazgatóválasztmányi ülés 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.  
Az Igazgatóválasztmány 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 Igazgatóválasztmányi ülés tartása 
esetén. 
Ha bármely tag az Igazgatóválasztmányi ülés megtartását írásban kéri a határozat tervezet 
kézhezvételétől számított három napon belül, úgy az Igazgatóválasztmányi ülést 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. 
 

7./ Tokaji Bormarketing Testület 
 
A testület 8 tagból áll.  
Tagjai: 

- Igazgatóválasztmány, valamint az Tanács 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.  

 
 Határozathozatal ülés megtartása nélkül: 

- A testületi ülés tartása nélküli határozathozatalt a testület elnökének 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 a testület elnöke részére a tervezethez csatolt szavazólapon.  

- A testület ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a testület elnöke részére, amennyi 
szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne 
Igazgatóválasztmányi ülés tartása esetén. 

- Ha bármely tag a testületi ülés megtartását írásban kéri a határozat tervezet kézhezvételétől 
számított három napon belül, úgy a testületi ülést a testület elnökének 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 – a testület elnöke 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. 
 

 


