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A tisztségviselők megválasztásának rendje 

 

 

1. A választás általános szabályai 

 

 

(1.) A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének Alapszabálya szerint 

a Szövetség Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik, hogy 

megválassza a Szövetség ügyintéző és képviselő szerveit, tisztségviselőit,. 

 

A Közgyűlés négyévenként megválasztja a Szövetség tisztségviselőit, 

továbbá, amennyiben bármilyen okból bármelyik tisztség betöltetlenné válik, 

úgy a megüresedést követő Közgyűlésen meg kell indítani a tisztségviselő 

választás jelen szabályzatban rögzített eljárását. 

 

(2.) Az elnököt, alelnököket, főtitkárt, főtitkárhelyettest, jogtudort, valamint a 

bizottságok elnökeit és tagjait a Közgyűlés választja meg titkos szavazással. 

 

(3.) Tisztségviselő csak határozatképes Közgyűlésen választható.  

 

(4.) Szavazásra jogosult a szövetség rendes tagja.  
  
(5.)  A szövetség bármely tisztségére csak olyan személy jelölhető, aki valamely 

borrend rendes tagja, jelölését borrendje hivatalos képviselője a tag borrend 

által meghozott határozatot követően írásban javasolja. Egy tag egy személyt 

több tisztségre is jelölhet. Egy személy több tisztségre is jelölhető. 

Amennyiben egy jelölt valamely tisztségre megválasztásra került és azt 

elfogadja, úgy további tisztségekre való jelöltsége megszűnik.  

 

 

2. Jelölő Bizottság létrehozása és feladata 

 

 

(1.) A választás előkészítésére, a jelöltállításra, a jelölőlista elkészítésére a 

Közgyűlés Jelölő Bizottságot hoz létre, egy fő elnököt és négy tagot választ 

meg nyílt, többségi szavazással. A jelölőbizottságot legalább a választást 

megelőző hatvan nappal meg kell választani. A Jelölő Bizottság tagjaira és 

elnökére az elnökség tesz javaslatot. A tagokat és az elnököt személyenként 

választja meg a Közgyűlés. Amennyiben valamely elnökség által javasolt 

tag nem kerül megválasztásra, úgy a Közgyűlésen szavazati joggal 

rendelkező borrend képviselője új tagot javasolhat a bizottságba, akinek 

személyéről a Közgyűlés ismételten szavaz.  Az új jelöltekről jelölések 

időrendi sorrendjében szavaz a Közgyűlés. A bizottság megbízatása a 



következő tisztújító Közgyűléssel kapcsolatos új Jelölőbizottság 

megválasztásáig tart. 

 

 A Jelölő Bizottság szükség szerinti számú ülést tart azzal, hogy a 

határozatképességhez három fő, (beleértve az elnököt is) jelenléte 

szükséges. 

 

(2.) Jelölő Bizottság tagjává és elnökévé választható minden olyan magyar vagy 

külföldi állampolgár, aki valamely tag borrendnek rendes tagja.  

 

(3.) A Jelölőbizottság munkáját kellő körültekintéssel, részre hajlás nélkül, 

pártatlanul köteles elvégezni. 
 

(4.) A Jelölőbizottság működési szabályzatát maga alkotja meg és fogadja el, azt 

köteles bemutatni az Elnökségnek. 
 

(5.) A Jelölőbizottság tagja, elnöke tisztségre érvényesen jelölhető. 
 

(6.) A Jelölőbizottság elnöki és tagsági tisztség megszűnik: 
 

- lemondással 

- határozott időtartam lejártával, új jelölőbizottság megválasztásával 

- Tag/Elnök halálával 

- tisztségből való Közgyűlési visszahívással 

- Amennyiben az Elnököt is beleértve a Jelölőbizottság létszáma 3 fő alá 

csökken, úgy a következő Közgyűlés új Jelölőbizottsági tago(ka)t/elnököt 

választ.)  

 

(7.) A Bizottság munkáját a Jelölőbizottság elnöke folyamatosan ellenőrzi, 

koordinálja.  

 

3. A jelölés szempontjai 

 

(1.) A jelölőlistára való felkerülésre a tag borrend hivatalos képviselője a tag 

borrend által meghozott határozatot követően írásban tehet javaslatot a  

Jelölő Bizottságnak. Az írásos jelölést a Jelölőbizottságnak a tisztségviselő 

választó Közgyűlés előtt legalább 15 nappal át kell adni, a jelöléshez csatolni 

kell a jelölő borrendben lévő jelölt elfogadó nyilatkozatát, röviden életrajzát. 

A javaslatokat a jelölőbizottság összesíti. A Jelölő Bizottság az érvényesen 

leadott jelölések szerint összeállítja a jelöltlistát elfogadott működési 

szabályzata szerint.  

 

(2.) A jelöltlistát a Közgyűlésen a bizottság elnöke ismerteti és tesz javaslatot a 

szavazólapra való felkerülésre. Amennyiben a listán szereplők ellen kifogás 



nem merül fel, a szavazólapra való felkerülést egyben teszi fel szavazásra. 

Kifogás esetén a kifogásolt személy jelöltlistáról való lekerüléséhez a 

szavazásra jogosultak 50% + 1 fő igenlő szavazatára van szükség, ez esetben 

a jelöltet törölni kell a jelöltlistáról. A jelöltlistával kapcsolatos szavazás nyílt 

szavazás. Bármely jelöltlistán szereplővel kapcsolatban felmerült kifogás 

esetén a kifogásolt személyre vonatkozóan önálló szavazást kell tartani.  

 

(3.) A Közgyűlésen a jelenlévő szavazásra jogosultak is tehetnek jelölést 

amennyiben a jelöléshez szükséges dokumentumokat helyszínen történt 

jelölésükhöz csatolják. Helyszínen történt jelölésre a jelöltlista Közgyűlés 

általi véglegesítéséig van lehetőség, melyet a levezető elnök állapít meg. 

Amennyiben a Közgyűlésen új jelöltet javasolnak a jelöltlistára felkerülésre, 

úgy arról személyenként határoz a Közgyűlés és a jelöltlistára való 

felkerüléshez a szavazásra jogosultak 50+ 1% igenlő szavazata szükséges.  

 

4. Szavazatszámláló Bizottság felállítása, feladata 

 

(1) A tisztségviselő választó Közgyűlésen a szavazólista felállítását követően a 

Jelölő Bizottság tagjai ellátják a Szavazatszámláló Bizottság feladatait, 

Szavazatszámláló Bizottságként működnek. A  Szavazatszámláló Bizottság 

feladata a választás tisztaságának ellenőrzése, a szavazatok 

érvényességének megállapítása, a szavazatok összeszámlálása. A 

Szavazatszámláló Bizottság feladata és megbízatása (e minőségben) a 

tisztségviselő választó Közgyűlés végéig, illetve a szavazólapok 

megsemmisítésének időtartamára szól. Nem lehet a Szavazatszámláló 

Bizottság tagja, aki a jelöltlistán szerepel. Amennyiben a Jelölőbizottság 

tagja nem lehet a Szavazatszámláló Bizottság tagja, úgy helyette a 

Közgyűlés nyílt, többségi szavazással Szavazatszámláló Bizottsági tagot 

választ. 

 

(2) A Szavazatszámláló Bizottság feladatait a tisztségviselő választó Közgyűlést 

követően a szavazólapok megsemmisítésének időtartamáig látja el.  
 

(3) A szavazással, illetve a szavazatok összeszámlálásával kapcsolatos kifogást, 

észrevételt a Közgyűlés végéig lehet tenni, a Szavazatszámláló Bizottság a 

szavazólapokat, a Közgyűlést követő 60. napon megsemmisíti, kivéve, ha a 

választással szemben bírósági felülvizsgálati eljárás indul. 

 

5. Választás 

 

(1.) A Jelölőbizottság elkészíti a választási szavazólapokat. A szavazólapon fel 

kell tüntetni a tisztségviselő választó Közgyűlés dátumát, helyszínét, a 

megválasztásra kerülő tisztségeket, az egyes tisztségekre vonatkozó Jelöltek 



nevét, a megválasztható személyek számát, valamint az Egyesület hivatalos 

bélyegzőlenyomatát. 

 

(2.) A választás titkos szavazással történik akképpen, hogy a választásra jogosult 

tagszervezet képviselője a tisztségviselő választó Közgyűlésen az általa 

támogatott Jelölt neve mellé „X”-et tesz. Abban az esetben, amennyiben a 

megválasztható személyeknél több Jelölt neve mellé tesz „X”-et a választó, 

úgy az adott tisztségre vonatkozóan szavazata érvénytelen, míg a többi 

tisztégre vonatkozóan a szavazat érvényes és azt figyelembe kell venni. 

 

(3.)  

a./ A Közgyűlés először titkos szavazással a Magyarországi Borrendek Országos 

Szövetsége elnökét választja meg.  

 

b./ Az elnök megválasztását követően kerül sor titkos szavazással az alelnökök, 

a főtitkár, a bizottsági elnökök és a jogtudor megválasztására.  

 

c./ A fenti tisztségviselők megválasztását követően kerül sor titkos szavazással a 

főtitkár helyettes, valamint a bizottsági tagok megválasztására.  

 

(4.) A szavazás során az adott tisztségre legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül 

megválasztásra, a legtöbb szavazatot kapott jelölt a megválasztott 

tisztségviselő.  

 

(5.) Amennyiben az adott posztra a Közgyűlésen nem sikerül bármely okból 

tisztségviselőt választani, a választási eljárást a Jelölő Bizottság 

létrehozásával legkésőbb az ezt követő Közgyűlésen meg kell indítani és a 

választást, a Jelölő Bizottság megválasztását követő Közgyűlésen meg kell 

ismételni. 

 

 

A Szövetség Választási Szabályzatát a 2015. március 9. napján megtartott 

elektronikus szavazáson az elnökség jóváhagyta. 

 
 

 

 

                                                                      Dr. Terts András 

                                                                      szövetség elnöke 

 

  


