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MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS 

ALAPSZABÁLYA 

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1./ A szervezet neve: Mátrai Hegyközségi Tanács (rövidített név: MHT) 

 

2./ A Hegyközségi Tanács székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 118. 

 

3./ Az alapítás éve: 1995. 

 

4./ A Hegyközségi Tanács működési formája: A Mátrai Hegyközségi Tanács, mint köztestület, önálló 

jogi személy. 

 

5./ A Hegyközségi Tanács működési területe: 

A Mátrai Borvidékhez tartozó Hegyközségek: Abasári Hegyközség, Ecsédi Hegyközség, Gyöngyösi 

Hegyközség, Gyöngyöspatai Hegyközség, Gyöngyöstarján Hegyközség, Délkelet Mátrai Hegyközség, 

Nagyrédei Hegyközség, Solymosi Hegyközség, Hármashatár Hegyközség Szűcsi, Visontai 

Hegyközség, és Mogyoródi Hegyközség, a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei által 

alkotott Mátrai Borvidék. 

 

6./ A Hegyközségi Tanács célja: 

1. A Hegyközségi Tanács célja: 

- a működési területhez tartozó hegyközségek érdekeinek előmozdítása; 

- a borvidéken termelt borok hírnevének megőrzése, növelése; 

- a borászat gazdaságosságának biztosítása; 

- a borvidék termelői és piaci arculatának kialakítása, jó minőségű termékek előállításának, a 

termelői érdeket tükröző értékesítési feltételek (borpiac, ár) kialakításának elősegítése; 

- a borvidék települések szőlészeti és borászati termelői által végzett tevékenységhez fűződő közös 

érdekek előmozdítása, azok védelme, valamint az általuk előállított termékek színvonalának 

emelése, termékei piacképességének javítása. 

A Hegyközségi Tanács céljait a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Hktv.) 

rendelkezései alapján valósítja meg. 

 

7./ A Hegyközségi Tanács feladata: 

E céloknak megfelelően a Hegyközségi Tanács feladata, hogy: 

- a hegyközségek tagjainak érdekképviselete, érdekérvényesítésének elősegítése, a 

hegyközségek tagjainak szolgálata; 

- borvidéki Rendtartást alkot; 

- az eredetvédelmet sértő esetekben fellép a jogsértővel szemben; 

- a hegyközségek tevékenységének összehangolása; 

- rendezvényeket, borversenyeket szervez; 

- lehetőségeihez mérten hozzájárul a borvidék infrastruktúrájának fejlesztéséhez; 

- közreműködik a borvidék érdekeinek érvényesítésében; 

- szakmai előadásokat szervez; 

- tájékoztatja a hegyközségeket a gazdasági együttműködési és piaci lehetőségekről; 

- a borvidék eredet-, származás- és minőségvédelmi ügyeinek intézése. 

 

II. 

A HEGYKÖZSÉGI TANÁCSI TAGSÁGI VISZONY ÉS A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS 

KÉPVISELETE 
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8./ A Hegyközségi Tanács tagsága: 

A Hegyközségi Tanács tagjai a Mátrai borvidékhez tartozó hegyközségek által - Hktv. 6. § (8) 

bekezdésben foglaltak alapján megválasztott - egy-egy szőlész és borász küldöttje. Minden 

hegyközség egy szőlészeti, és egy borászati küldöttet delegál a Hegyközségi Tanácsba. 

 

A borvidék területén működő, bármely hegyközség megalakulását követően, az alapító 

hegyközségekével egyenlő jogok és kötelezettségek alanyává válik, a Hegyközségi Tanácsba 

küldöttjeit delegálja. 

A Hegyközségi Tanácsban minden tag egyenlő jogokkal rendelkezik. 

 

9./ A tagsági viszony keletkezése: 

A tagsági viszony a küldő hegyközségekben történő megválasztással, a küldötti tisztség elfogadásával, 

annak napján keletkezik. 

 

10./ A tagsági viszony megszűnése: 

A tagsági viszony megszűnik: 

- a küldő hegyközség megszűnésével, 

- a küldő hegyközség tagsági viszonyának megszűnésével 

- a tag halálával, 

- a küldő hegyközség alapszabálya szerint, a tag megbízási idejének leteltével amennyiben a 

küldő hegyközség újraválasztja a tagot, a tagsági viszonya folyamatosnak tekintendő; 

- a tagot a küldő hegyközségbeli tagsági viszonyának megszűnésével; 

- a tagnak a küldő hegyközségekben viselt szőlész illetve borász küldött tisztségének bármely 

más okból történő megszűnésével; 

- a tagsági viszonyról írásban történő lemondással. 

A tagsági viszonyt keletkeztető vagy megszüntető tényt az érdekeltnek 15 napon belül be kell 

jelentenie a Hegyközségi Tanácsnak. Bejelentés hiányában is eljár a Hegyközségi Tanács, ha a tagsági 

viszony keletkezéséről vagy megszűnéséről egyéb módon, hitelt érdemlően tudomást szerez. 

 

11./ A tag jogai: 

A tag jogosult: 

- tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Tanácsülésen, 

- a Hegyközségi Tanácsban tisztséget viselhet, 

- részt vehet a Hegyközségi Tanács által szervezett rendezvényeken, esti fórumokon,  

- a Hegyközségi Tanács által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti, 

- kezdeményezéssel, javaslattal élhet valamennyi, a Hegyközségi Tanács tevékenységét érintő 

kérdésben. 

- A tagsági viszonyból eredő jogok csak személyesen gyakorolhatók. 

 

12./ A tag kötelességei: 

A tag köteles: 

- képviselni a küldő hegyközséget, 

- a Hegyközségi Tanács és megválasztása esetén az egyéb önkormányzati szervek ülésein részt 

venni, 

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

- a zárt üléseken elhangzottakat, valamint a működése során tudomására jutott személyes 

adatokat titokban tartani. 

 

13./ A Hegyközségi Tanács képviselete: 

A Hegyközségi Tanácsot harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt az Elnök képviseli 

korlátozás nélkül. Az Elnököt önálló aláírási jog illeti meg. Az Elnök a képviselettel írásban 

megbízhatja a Hegyközségi Tanács Titkárát a meghatalmazásban körülírt jogkörrel és korlátozás 

szerint. 

Más tag vagy alkalmazott, a Hegyközségi Tanácsot az Igazgatóválasztmány felhatalmazásával 

képviselheti, az írásban kapott meghatalmazásban körülírt jogkörrel és korlátozásokkal. 
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A Hegyközségi Tanács nevében, aláírási joga a képviseletre jogosultaknak van, oly módon, hogy a 

Hegyközségi Tanács előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá írják alá a nevüket. 

 

III. 

A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

 

14./ A Küldöttek együttes ülésének hatásköre: 

A Hegyközségi Tanács szőlészeti és borászati szekciójába tartozó küldöttek, mint a Hegyközségi 

Tanács tagjai által tartott együttes (közös) ülés a Küldöttek együttes ülése. 

A Küldöttek együttes ülésének hatáskörébe tartozik: 

- az Alapszabály és más szabályzat, valamint a borvidéki Rendtartás megalkotása és 

módosítása, 

- az éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása, 

- a Hegyközségi Tanács éves munkatervének jóváhagyása; 

- az Elnök, az Alelnök, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, 

felmentése, visszahívása 

- a tisztségviselők díjazásának megállapítása; 

- az Igazgatóválasztmány és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának, a tisztségviselők és a 

küldöttek munkájáról szóló beszámoló elfogadása; 

- a borvidéki tanácsi fenntartási hozzájárulás és a Mátrai Borminősítő Bizottság (MBB) bírálati 

díj összegének meghatározása, 

- az esedékes választás, valamint a személyügyi kérdések előkészítésére jelölőbizottság 

választása; 

- javaslatot tesz a Hegyközségi Tanács titkárának személyére, 

- az Igazgatóválasztmány tagjainak, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, a tisztségviselőknek, a 

HNT küldötteknek az összeférhetetlenségük megállapítása. 

 

15./ A Küldöttek együttes ülésének összehívása 

A Küldöttek együttes ülését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, az Elnök hívja össze, 

és ő is vezeti, távolléte esetén az Alelnök vagy az Elnök által megbízott Igazgatóválasztmányi tag. 

Soron kívül, az Elnökhöz intézett indítványt követő 30 napon belüli időpontra össze kell hívni a 

Küldöttek együttes ülését az Igazgatóválasztmánynak, az Ellenőrző Bizottság elnökének, illetve a 

tagok legalább 40%-a szavazatának írásbeli indítványára is. 

Ez esetben, az indítványozóknak, az általuk javasolt napirendet meg kell határozniuk. 

Amennyiben a Küldöttek együttes ülését az Elnök, az esedékesség lejáratát követő 15 napon belül nem 

hívja össze, azt a soron kívüli Küldöttek együttes ülése összehívása iránti indítvány megtételére 

jogosultak bármelyike is megteheti. 

A Küldöttek együttes ülésének időpontjáról és napirendjéről meghívó kiküldésével minden tagot 

írásban kell értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a Küldöttek 

együttes ülése a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A meghívónak ezen felül 

tartalmaznia kell az ülés időpontját és helyét, a napirendet, valamint azt, hogy a tagnak hány szavazata 

van, illetve, hogy rendelkezik-e szavazati joggal az ülésen. 

A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal kell megküldeni a tagoknak. Írásbeli 

közlésnek minősül a meghívó elektronikus levélben való megküldése is. 

 

A Küldöttek együttes ülése a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

A döntéshozatal során a tagot - mint 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 delegáló hegyközség hegybírója minden év január 20-ig köteles jelentést adni arról, hogy a 

hegyközség küldöttje mennyi érvényes szavazattal rendelkezik. A küldött az adott évben a jelentésben 

szereplő szavazat mennyiséggel szavazhat a Küldöttek együttes üléseken. 
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A Küldöttek együttes ülése döntéseit a jelenlévő tagokat megillető szavazatok szerint megállapított 

egyszerű szavazattöbbséggel hozza, azzal, hogy a döntéshozatalhoz a szavazásra jogosult küldöttek 

több mint felének támogató szavazata is kell, kivéve, ha az Alapszabály ettől eltérően rendelkezik. 

 

Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a jelenlévő tagokat megillető szavazatok legalább 

kétharmadával rendelkező tagok támogató szavazata szükséges. 

 

A határozathozatal előtt minden esetben meg kell állapítani, hogy az adott kérdésben az eredményes 

döntéshez hány szavazatra van szükség; ennek megállapítása a szavazáskor jelen lévő tagok, illetve az 

általuk birtokolt szavazatok számbavételével történik 

 

A Küldöttek együttes üléseket a Hegyközségi Tanács Elnöke vezeti, akadályoztatása esetén levezető 

elnököt kell választani. Kezdetekor meg kell választani annak a jegyzőkönyvvezetőt – amennyiben a 

jegyzőkönyv hangfelvétel útján történik, úgy erről külön döntést kell hozni -, valamint a két 

jegyzőkönyv-hitelesítőt. 

 

A szavazás módja nyílt, azonban a Küldöttek együttes ülése bármely kérdésben dönthet titkos 

szavazás elrendeléséről. Titkos szavazás esetében a szavazást írásban, szavazócédulák alkalmazásával 

kell lebonyolítani. A titkos szavazás lebonyolításában, a szavazócédulák kiosztásában és 

összesítésében a jelölőbizottság működik közre. 

 

A szavazás eredményét – szükség esetén számítógépes program igénybevétele útján – a levezető elnök 

állapítja meg. 

 

Az ülés napirendjéhez bármely tag hozzászólhat, vagy javaslatot tehet. A javaslatról a Küldöttek 

együttes ülése határoz oly módon, hogy a levezető elnök (vagy Elnök) előbb a módosító 

indítványokat, majd az egész indítványt teszi fel szavazásra. 

 

Az ülésről – a levezető elnök (Elnök), a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag által 

aláírt – jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: az ülés helyét és időpontját; a levezető elnök 

(Elnök), a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a 

napirend megállapítását és azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó 

indítvány ellenére nem vettek napirendre; az ülés által meghozott döntéseket és a szavazás 

eredményére vonatkozó adatokat – rögzítve a támogató – az ellenző és a tartózkodó szavazatok számát 

- ; az elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; azokat a nyilatkozatokat, 

amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyv melléklete: a jelenléti ív. 

 

Bármely tag betekinthet a Küldöttek együttes ülése jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti a 

jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. 

 

A Küldöttek együttes ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

 

• a Mezőgazdasági Igazgatási szerv képviselőjét, 

• a Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága területi képviselőjét, 

• a Heves Megyei Agrárkamara képviselőjét. 

 

16./ A választás szabályai: 

A Küldöttek együttes ülésének kizárólagos hatáskörébe tartozó tisztségekre történő választást legalább 

15 nappal megelőzően, az Igazgatóválasztmány, a tagság köréből, 3 tagú Jelölőbizottságot állít fel, 

akik maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak. A Jelölőbizottság mindhárom tagja 

nem lehet Igazgatóválasztmányi tag. A Jelölőbizottság az Ellenőrző Bizottság elnökére és tagjaira, 

valamint a tiszteletbeli elnökre tehet jelölést, egyben koordinálást végez a szőlészeti és borászati 

szekciók között az Igazgatóválasztmányi tagok valamint a szekcióelnöki tisztségek megválasztásához. 

A megválasztott Igazgatóválasztmányi tagok után, tesz javaslatot a Küldöttek együttes ülésének az 
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Elnöki és Alelnöki tisztségekre. A Jelölőbizottság szóban kikéri a tagok véleményét. Köteles 

figyelembe venni a megkereséseket is. 

Az előzetes tájékozódás alapján, a Jelölőbizottság jelölőlistát állít össze, amin a betöltendő tisztségek 

szerint csoportosítva, legalább a megválasztandó személyek számával megegyező számú jelöltet 

tüntetnek fel. Többes jelölésről a Jelölőbizottság saját hatáskörében dönt. Egy személy több tisztségre 

is jelölhető, de ebben az esetben kötelező a többes jelölés. 

A Küldöttek együttes ülésén a Jelölőbizottság elnöke ismerteti a jelölőlistát. 

A jelölőlistára bármely más tag nevét is fel kell venni, ha ezt a Küldöttek együttes ülésén megjelent 

tagok szavazatának 25%-a indítványozza. 

A végleges jelölőlista alapján a tagok tisztségenként szavaznak a jelöltekről. 

Többes jelölés esetén megválasztottnak azok a jelöltek tekintendők, akik számszerűen a legtöbb 

szavazatot kapták. 

A Hegyközségi Tanács szőlészeti és borászati szekciója azonos számú tagot választ a Hegyközségi 

Tanács tagjai közül az Igazgatóválasztmányba, és ennek tagjai közül a Küldöttek együttes ülésén 

megválasztja a Hegyközségi Tanács Elnökét, valamint Alelnökét. 

A szőlészeti és borászati szekció a tagjai közül megválasztja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába 

szekciónként delegált egy-egy küldöttet. 

Az Igazgatóválasztmány tagjainak megválasztása minden esetben megelőzi a tisztségviselők 

választását. 

A megválasztott tisztségviselők, Igazgatóválasztmányi tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok, mandátuma 

öt évre szól. 

A tiszteletbeli elnök megválasztására a tisztségviselők megválasztása után kerülhet sor. 

A választásra az itt nem részletezett kérdések tekintetében a határozathozatal előző pontban 

szabályozott eljárást kell alkalmazni. 

 

17./ A Küldöttek együttes ülésének jegyzőkönyve: 

A Küldöttek együttes üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek tartalmaznia kell a megjelent tagok 

nevét és számát, a tárgyalt ügyek, indítványok összefoglalását, valamint a szavazások eredményére 

vonatkozó adatokat és évenkénti sorszámozással a hozott határozatokat. 

A jegyzőkönyvet a Küldöttek együttes üléséről levezető Elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a 

küldöttek együttes ülésén erre megválasztott két tag hitelesíti. 

A határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyveket 8 munkanapon belül írásba kell foglalni, amit az egyéb 

törvényi előírásoknak megfelelő ideig, de legalább 10 évig irattárazni kell. 

 

18./ A szőlészeti és borászati szekciók 

A szekciók ülése 

A tagok – mint küldöttek – a Hegyközségi Tanácsban szőlészeti és borászati szekciót alakítanak. A 

szekciók szükség szerint tartják ülésüket, melyet a Hegyközségi Tanács Elnöke, vagy az adott szekció 

elnöke hív össze, a meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal kell megküldeni a 

tagoknak. A szekciók ülését össze kell hívni abban az esetben, ha az Alapszabály, illetve a Hktv. a 

szekciók általi döntést ír elő. 

A szőlészeti és borászati szekció azonos számú tagot választ a Hegyközségi Tanács tagjai közül az 

Igazgatóválasztmányba. 

A szőlészeti és borászati szekció a tagjai közül megválasztja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába 

szekciónként delegált egy-egy küldöttet. 

 

19./ A Szőlészeti Szekció: 

A Szőlészeti Szekció feladatai elsődlegesen: 

▪ a borvidéki Rendtartásban a szőlőtermesztési – főként a fajtaválasztást, 

▪ termőhely-kiválasztás, művelésmód (metszésmód). növényvédelem, szüret körét magában 

foglaló – szakmai tevékenység szabályainak kidolgozása, 

▪ azok folyamatos figyelemmel kísérése, 

▪ az e tevékenységgel kapcsolatos véleményezés, állásfoglalások megfogalmazása, 

▪ az önkéntesen létrehozott eredetvédelmi rendszer szőlőtermesztési ellenőrzési pontjainak, 

valamint az ezekkel kapcsolatos normatíváknak a meghatározása 
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▪ a kidolgozott szabályozók betartásának folyamatos ellenőrzése. 

 

20./ A Borászati Szekció: 

A Borászati szekció feladatai elsődlegesen: 

• A borvidéki Rendtartásban a borászati – főként a szüret, szőlőfeldolgozás, erjesztés, 

borkezelés, érlelés, palackozás, forgalomba hozatal és a borok ellenőrzésének körét magában 

foglaló – szakmai tevékenység szabályainak részletes kidolgozása, azok folyamatos 

figyelemmel kísérése, az e tevékenységgel kapcsolatos véleményezés, állásfoglalások 

megfogalmazása, 

• Az önkéntesen létrehozott eredetvédelmi rendszer borászati ellenőrzési pontjainak, valamint 

az ezekkel kapcsolatos normatíváknak a meghatározása és a kidolgozott szabályozók 

betartásának folyamatos ellenőrzése. 

• Borbemutatók, versenyek, és az azokon való részvétel szervezése, koordinálása. 

 

21./ A szekciók működésének szabályai: 

A szekciók vezetőit, (elnökét) a tagjai közül, 5 éves időtartamra választja. 

 

A szekciók működésére, az Alapszabálynak, az Igazgatóválasztmány működésére vonatkozó 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

A szekciók a feladatuk ellátásához szükséges gyakorisággal üléseznek. 

 

A szekciók ülésére az Ellenőrző Bizottság elnökének meghívása nem kötelező, azonban arra meg kell 

hívni a Hegyközségi Tanács Elnökét aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt. 

 

A szekció elnökei, a szekciók működéséről, évente tájékoztatják a Küldöttek együttes ülését. 

 

A szekciók az üléseikről készült jegyzőkönyv 1 példányát 8 napon belül az Igazgatóválasztmány 

rendelkezésére kell bocsátaniuk. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

A szekciók döntéseiket javaslati formában terjesztik a Küldöttek együttes ülése vagy az 

Igazgatóválasztmány elé. 

A szekciók működésük során külső szakértők közreműködését is igénybe vehetik. 

 

 

22./ Az Igazgatóválasztmány: 

A Hegyközségi Tanács általános hatáskörű irányító testülete az Igazgatóválasztmány, mely 10 tagból 

áll. A szőlészeti és borászati szekció azonos számú tagot választ a Hegyközségi Tanács tagjai közül az 

Igazgatóválasztmányba. A Hegyközségi Tanács Elnöke egyben az Igazgatóválasztmány Elnöke is. 

 

Az Igazgatóválasztmány a Küldöttek együttes ülésének határozatai, tervei szerint irányítja a Tanács 

működését. Tevékenységéről, a Tanács általános helyzetéről évente legalább egyszer köteles 

beszámolni a Küldöttek együttes ülésének. 

 

 

23./ Az Igazgatóválasztmány hatásköre és feladatai: 

a) a Küldöttek együttes ülése által hozott határozatok, valamint az Igazgatóválasztmány 

hatáskörébe utalt ügyekben az általa hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, 

ellenőrzése; 

b) előkészíti és összehívja a Küldöttek együttes ülését; 

c) a Hegyközségi Tanács működésével kapcsolatos tervek és költségvetés elkészítése, ezeknek a 

küldöttek együttes ülése elé terjesztése; 

d) előkészíti a Hegyközségi Tanács éves költségvetését és zárszámadását; 

e) gondoskodik az Ellenőrző Bizottság, illetve külső szervek által végzett vizsgálatok 

eredményéből származó intézkedések megtételéről; 

f) biztosítja a Tanács zavartalan működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyes feltételeket; 
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g) más szervezetekkel együttműködik; 

h) dönt minden olyan ügyben, amelyet a törvény, vagy Alapszabály nem utal a Hegyközségi 

Tanács más testületének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe; 

i) a Mátrai Borminősítő Bizottság (továbbiakban MBB) tagjainak megválasztása és visszahívása. 

 

24./ Az Igazgatóválasztmány működése: 

Az Igazgatóválasztmány szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az 

Igazgatóválasztmányt az Elnök hívja össze; a meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 

nappal kell megküldeni a tagoknak. 

 

Egyedi esetekben az Igazgatóválasztmány ülése e-mailben is összehívható úgy, hogy a megtárgyalásra 

kerülő kérdések írásos formában kiküldésre kerülnek melyről a tagok elolvasás és értelmezés során 

elektronikus formában szavaznak. Az így megtartott ülésről is készül a jegyzőkönyv, melyet a 

jegyzőkönyv készítője mellett az Elnök ír alá és a Titkár hitelesíti. 

Az Igazgatóválasztmány ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét és 

a szekciók elnökeit. 

 

Az Igazgatóválasztmányi ülésen a napirendet az elnök ismerteti. 

Bármely tag indítványára a napirendben fel nem tüntetett ügyeket is meg kell vitatni, ha az 

Igazgatóválasztmány hatáskörét nem haladja meg. 

 

Az Igazgatóválasztmány határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. 

 

Az Igazgatóválasztmány minden tagját egy szavazat illeti meg. Az Igazgatóválasztmány határozatait 

nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egyszerű szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

Az Igazgatóválasztmány tagjainak javaslata és többségi döntése alapján, indokolt esetben a 

határozathozatal eltérő módja is meghatározható. 

 

Az Igazgatóválasztmány üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek tartalmaznia kell a megjelent 

tagok számát, a tárgyalt napirendek felsorolását, a hozzászólásokat, indítványokat és évenkénti 

sorszámozással a hozott határozatokat. 

A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és 2 Igazgatóválasztmányi tag hitelesíti. 

 

A határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyveket és egyéb törvényi előírásoknak megfelelő ideig, de 

legalább 10 évig irattárazni kell. 

 

 

25./ Az Ellenőrző Bizottság és annak hatásköre: 

A Küldöttek együttes ülése a Hegyközségi Tanács tagjai közül Ellenőrző Bizottságot választ, akként, 

hogy előbb megválasztja annak elnökét, majd további két tagját. Az Ellenőrző Bizottság tagjai e 

tevékenységükért kizárólag a küldöttek együttes ülésének felelnek és feladataik ellátása körében 

részükre utasítás nem adható. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek a Hegyközségi Tanács 

egyéb testületének tagja, illetve a Hegyközségi Tanács tisztségviselői. 

 

Az Ellenőrző Bizottság feladata a Hegyközségi Tanács működése törvényességének, valamint a 

gazdálkodásnak az ellenőrzése. Ennek érdekében az Ellenőrző Bizottság a Hegyközségi Tanács 

bármely testületétől, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet, és az iratokba betekinthet. 

 

Az Ellenőrző Bizottság az eljárása során tett megállapításait javaslatával együtt írásban közli az 

érdekelt testületi szervvel vagy tisztségviselővel, szükség esetén összehívhatja a Küldöttek együttes 

ülését. Szabálytalanság és törvénytelenség esetén javaslatot tesz annak megszüntetésére. 

Indítványozhatja az Igazgatóválasztmány egészének, vagy egyes tagjainak felmentését, felelősségre 

vonását. Az Ellenőrző Bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles 

megvizsgáltatni a Hegyközségi Tanács gazdálkodását. 
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Az Ellenőrző Bizottság egyeztetést végez, és állást foglal a testületi szervek határozata ellen tett 

bejelentés ügyében. 

 

A Küldöttek együttes ülése az éves költségvetésről és zárszámadásról csak az Ellenőrző Bizottság 

véleményének ismeretében dönthet. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége során szerzett tapasztalatairól évente köteles a Küldöttek 

együttes ülésének beszámolni. 

 

Az Ellenőrző Bizottság működésére egyebekben az Igazgatóválasztmányra vonatkozó szabályok 

irányadóak. 

 

26./ Az Ellenőrző Bizottság működése: 

Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal 

tartja. 

 

Az Ellenőrző Bizottság üléseit, annak elnöke rövid úton hívja össze, és ő is vezeti. 

 

Az Ellenőrző Bizottság működésének rendjét saját hatáskörében állapítja meg. 

Határozathozatalára a 24. pontban leírtak értelemszerűen irányadóak. 

 

Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, de feljegyzés is készíthető. 

A jegyzőkönyvet vagy a feljegyzést minden jelenlévő tag aláírja. 

 

27./ A tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok: 

A Hegyközségi Tanács tisztségviselői: az Elnök, az Alelnök, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai. 

A Küldöttek együttes ülése a tisztségviselőket 5 éves időtartamra választja meg. A tisztségviselők 

megválasztásakor a Küldöttek együttes ülése határozatban rögzíti a megbízatás időtartamát, valamint 

jogviszonyuk kezdetének és megszűnésének időpontját. A tisztségviselők tevékenységük során a 

Hegyközségi Tanács érdekeinek szem előtt tartásával, azokat védve kötelesek eljárni. 

 

Nem lehet tisztségviselő: 

• aki nem tagja a hegyközségi Tanácsnak, 

• akit a bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, 

• akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, és büntetett előéletéhez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól még nem mentesült, 

• aki tisztségviselői tevékenységétől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt 

áll, 

• aki más Hegyközségi Tanácsban is tisztségviselő, 

• akinek a Hegyközségi Tanácsban – Polgári törvénykönyv szerinti - közeli hozzátartozója vagy 

élettársa, vagy bejegyzett élettársa tisztségviselő. 

• büntetett előéletű. 

• Azt a tényt, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, a tisztségviselő személy hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja. 

 

A tisztségviselő megbízatása megszűnik: 

• a megbízás időtartamának lejártával, 

• a tisztségviselő tagsági viszonyának bármely okból történő megszűnésével, 

• egyoldalú lemondással a tisztségviselő részéről, ami külön elfogadást nem igényel, 

• a fentebb leírt kizáró okok bármelyikének bekövetkeztével. 
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A lemondást írásban kell közölni az elnökkel, az elnök lemondását pedig az Ellenőrző Bizottság 

elnökével. Lemondás esetén a tisztségviselő jogviszonya a lemondó nyilatkozat címzett általi átvételét 

követő napon szűnik meg. 

E rendelkezések valamennyi választott tisztséget betöltő személyre nézve irányadóak. 

 

Ha a tisztségviselő megbízatása, az 5 éves időtartam lejárta előtt szűnik meg, a megüresedett hely 

betöltésére új választást kell lefolytatni, a megszűnés időpontjától számított 90 napon belül. 

 

Más választott tisztséget betöltő személy esetén ez a határidő 6 hónap. 

 

28./ Az Elnök: 

Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő az Elnök, aki egyben Hegyközségek Nemzeti Tanácsába 

szekciónként delegált küldött. 

A Hegyközségi Tanács elnöke az Elnöki feladatok ellátásával az Igazgatóválasztmány döntése alapján 

a Titkárt is megbízhatja. 

A Hegyközségi Tanács Elnöke egyben az Igazgatóválasztmány Elnöke is. 

Az Elnök, a törvényeknek, az Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés határozatainak megfelelően 

végzi feladatait: 

 

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hegyközségi Tanács alkalmazottai felett; 

b) vezeti a Tanácsüléseket; 

c) ellátja a Küldöttek együttes ülése, illetve az Igazgatóválasztmány által részére meghatározott 

feladatokat; 

d) összehangolja az Igazgatóválasztmány tagjainak munkáját, gondoskodik arról, hogy 

intézkedései a Küldöttek együttes ülése és az Igazgatóválasztmány határozataival összhangban 

legyenek; 

e) szerződéseket köthet, megbízásokat adhat az Alapszabály, a Küldöttek együttes ülése és az 

Igazgatóválasztmány által adott felhatalmazás keretében; 

f) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot; 

g) gondoskodik a Küldöttek együttes ülése és az Igazgatóválasztmány határozatainak 

végrehajtásáról; 

h) a Hegyközségi Tanács képviseletében részt vesz a hegyközségek közgyűlésein, és a 

választmányának ülésein; 

i) felel a Küldöttek együttes ülése és az Igazgatóválasztmány határozatainak végrehajtásáért. 

 

29./ Az Alelnök 

A szőlészeti és borászati szekció által az Igazgatóválasztmányba megválasztott tagok közül a 

Küldöttek együttes ülésén választja meg az Alelnököt, aki egyben Hegyközségek Nemzeti Tanácsába 

szekciónként delegált küldött. Az Alelnököt abból a szekcióból kell választani, melynek nem tagja az 

Elnök. Az Alelnök, akadályoztatás esetén teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt. 

 

30./ Tiszteletbeli elnök 

A tiszteletbeli elnök nem tisztségviselő, díjazásban nem részesül. 

Tanácskozási joggal részt vehet minden olyan tanácskozáson és rendezvényen ahová a megválasztott 

Elnök meghívást kap, kivétel a HNT ülése. 

Szavazati joga csak a Hegyközségi Tanács tagsági joga alapján van. 

 

31./ A Titkár 

A Hegyközségi Tanács az érdekvédelmi feladatok ellátására borvidéki Titkárt alkalmazhat. A 

borvidéki Titkár munkáltatója a Hegyközségi Tanács, felette a munkáltatói jogokat az elnök 

gyakorolja.  

A Titkár feladata a szervezet belső igazgatásával kapcsolatos teendők végzése. Titkár hiányában az 

előírt feladatokat az ügyintéző végzi az Elnök megbízása alapján a Titkár a titkárság, mint ügyintéző 

szervezet vezetője. 

A Titkár feladata: 
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a) előkészíti a testületi üléseket; 

b) vezeti a határozatok könyvét; 

c) végrehajtja a Küldöttek együttes ülése és az Igazgatóválasztmány határozatait; 

d) elkészíti a költségvetés és a zárszámadás tervezetét az Igazgatóválasztmány részére; 

e) felelős a Titkárság valamennyi irodai munkájának ellátásáért és az irattártért; 

f) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot. 

 

32./ A Nemzeti Tanácsi képviseletre vonatkozó szabályok 

A Hegyközségi Tanácsot, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában a Tanács szőlészeti és borászati 

szekciók tagjai által megválasztott egy-egy küldöttjük képviseli. 

A képviselet csak személyesen gyakorolható. 

 

 

IV. 

 

A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS MŰKÖDÉSE ÉS  

GAZDÁLKODÁSA 

 

 

33./ A Hegyközségi Tanács működése 

Hegyközségi szervezet gazdasági tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és 

ilyen társaságban részesedést nem szerezhet. A Hegyközségi Tanács – tagjainak szolgáltatásokkal való 

ellátása céljából vagy más gazdasági tevékenységet is igénylő feladata ellátása érdekében – közhasznú 

társaságot alapíthat. 

 

A Hegyközségi Tanács vagyonát – a jóváhagyott költségvetés keretein belül – az Alapszabálynak 

megfelelő célokra lehet felhasználni. 

 

A költségvetési javaslatot az Igazgatóválasztmány állítja össze, és terjeszti a Küldöttek együttes ülése 

elé. A költségvetésről döntő Küldöttek együttes ülése időpontja előtt 15 nappal az 

Igazgatóválasztmány a költségvetési javaslatot az Ellenőrző Bizottság részére átadja. A Küldöttek 

együttes ülése az éves költségvetéséről csak az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében 

dönthet. 

 

Működési kiadásait, 

• a Küldöttek együttes ülése által évente a borvidéki hegyközségekre kivetett és meghatározott 

mértékű fenntartási hozzájárulásból, 

• a kapott költségvetési pénzeszközökből, 

• pályázatok vissza nem térítendő támogatásából, 

• harmadik személyek önkéntesen fizetett hozzájárulásaiból, adományaiból, ha ezt olyan 

személy nyújtja, aki nem érdekelt a Hegyközségi Tanács tevékenységében, 

• a hegyközségek és a tagok számára nyújtott szolgáltatásokért befolyó eseti bevételekből, 

• a Hegyközségi Tanács által szervezett rendezvények, valamint saját kiadványok bevételeiből 

fedezi. 

 

A Hegyközségi Tanácsi fenntartási hozzájárulás fizetésének alapja a borvidéki hegyközségek területén 

található szőlőterület nagysága. 

 

A Küldöttek együttes ülése minden év december 31. napjáig meghatározza a következő évben 

fizetendő fenntartási hozzájárulás összegét és az adott év január elsején meg lévő ültetvénynagyság 

területére azonos szorzószámot használva meghatározza a fizetendő összeget és az erről szóló 

határozatokat a hegyközségek részére kézbesíti. 
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A fenntartási hozzájárulás kötelezettségnek a hegyközségek negyedévente kötelesek eleget tenni, 

legkésőbb a negyedév végét követő 15 napon belül. A negyedik negyedévi járulékot december 15-ig 

kell megfizetni. 

 

A Hegyközségi Tanács egyszeres könyvvitelt vezet. 

 

A Hegyközségi Tanács szükség szerinti számban foglalkoztathat alkalmazottakat 

 

 

V. 

 

A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS MEGSZŰNÉSE 

 

 

34./ A Hegyközségi Tanács megszűnésének esetei 

A Hegyközségi Tanács megszűnik ha: 

• feloszlatják, 

• a borvidéken a hegyközségek száma kettő alá csökken. 

 

 

VI. 

 

JOGORVOSLATOK 

 

 

35./ A sérelmes A Hegyközségi Tanácsi határozatok megtámadásának jogorvoslati rendje 

A Hegyközségi Tanácsnál indult közigazgatási hatósági ügyekben való eljárásra a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 20014. évi CXL. törvény (Ket) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A Hegyközségi Tanácsnál meghozott elsőfokú határozat ellen a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsához lehet fellebbezni. 

 

A közigazgatási hatósági ügyekben hozott határozatok kivételével a Hegyközségi Tanácsnál hozott 

jogsértő testületi határozat felülvizsgálatát a bíróságtól bármely hegyközségi tanácsi tag kérheti. 

A rendtartási ügyben hozott határozat felülvizsgálatát az a tag kérheti, akinek jogát vagy jogos érdekét 

a határozat sérti. 

 

A per megindítása előtt – a határozat meghozatalától számított 15 napon belül – a tag köteles az észlelt 

jogsértést bejelenteni az Ellenőrző Bizottságnak, amely ez esetben soron kívüli ülésen, 15 napon belül 

foglal állást az ügyben, és erről a tagot valamint a döntést meghozó testületet írásban értesíti. 

 A keresetet az állásfoglalás kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül lehet a 

Hegyközségi Tanács ellen az Egri Törvényszéknél előterjeszteni. 

A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, a Törvényszék azonban a döntés végrehajtását 

felfüggesztheti. 

 

 

VII. 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

36./ Vegyes rendelkezések 

Az Alapszabály, a Rendtartás egy-egy példányát a Hegyközségi Tanács székhelyén, valamennyi tag 

számára hozzáférhető helyen kell tárolni. 

 



12 
 

Az Alapszabály rendelkezéseit a Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

felülvizsgálja. 

 

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik a Hegyközségekről szóló 2012. 

évi CCXIX tv. rendelkezéseit továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a köztestületre mint jogi személyre a jogi személyek 

általános szabályai vonatkoznak. 

 

37./ Záró rendelkezés 

Ezt az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Mátrai Hegyközségi Tanács Küldöttek együttes 

ülése 11/2018.(02.28.) Küldöttek együttes ülése határozatával 2018. február 28-án napján fogadta el. 

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2018. február 28. 

 

 

 

 

 elnök 

         


