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A MAGYAR TOJÓHIBRID-TENYÉSZTŐK ÉS TOJÁSTERMELŐK 

SZÖVETSÉGÉNEK (MTTSZ) - TOVÁBBIAKBAN SZÖVETSÉG - 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 

 

Mivel a Szövetség legfőbb testülete és döntéshozó szerve a Közgyűlés, ezért a Szövetség 

tisztségviselőinek megválasztására, amely a Közgyűlés jogköre, külön szabályzatot alkot. 

 

 

A választást a szövetség Közgyűlésének keretén belül kell megtartani a Szövetség 

Alapszabályának ”A Közgyűlés ülésezése, a rendkívüli közgyűlés, azok nyilvánossága és 

hatásköre”  című X. fejezet rendelkezéseinek, „A közgyűlés határozathozatala” című XI. 

fejezet rendelkezéseinek valamint a  „Közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a 

közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a 

közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, 

határozatképességének, a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésnek, valamint a határozatok 

kihirdetésének szabályaira vonatkozó” XII. fejezete rendelkezéseinek megfelelően tekintettel 

az Ellenőrző Bizottságról szóló XVII. Fejezetre és az Intéző Bizottságról szóló XIV. fejezetre.   

 

 

Bevezető 

 

1.) A Szövetségi választások során a Szövetség Választási Szabályzata mellett a Szövet-

ség Alapszabályának rendelkezéseit kell alkalmazni, annak szellemiségét tiszteletben kell 

tartani.  

 

2.)  A Szabályzat célja, hogy a Szövetség tagjai – a választásra jogosultak – áttekinthető, 

egyszerű eljárási szabályok alapján gyakorolhassák az Alapszabályban biztosított vá-

lasztójogukat.  

 

3.)  A Szövetség tisztségviselőinek, küldötteinek, képviselőinek választása során minden 

rendes tag választható és választhat. Tisztségviselésre, képviseletre a tag (vállalkozás) 

által meghatározott, megnevezett személy jelölhető, aki lehet a vállalkozás (tag) 

képviselője, alkalmazottja, tulajdonosa, az adott vállalkozással munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező személy.  

 

4.) )Az ebben a szabályzatban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a Szövetségben 

működő választott testületek megválasztására, újjáválasztására, valamint a működő 

választott testületben a megüresedett képviselői, tisztségviselői hely(ek) pótlására.  

 

5.) A Választási Szabályzat bármelyik rendelkezésének megszegése esetén a választás ér-

vénytelen, azt meg kell ismételni két hónapon belül. 

 

6.) A választás konferencia-közgyűlésen nem tartható. 

 

 

 



 2 

Választások előkészítése 

 

1.) A választott tisztségek mandátumainak lejártakor, új tisztség kialakításakor, vagy a 

megüresedett tisztségviselői, képviselői hely (lemondás, visszahívás, BTT illetve 

MTTSZ alapszabály szerinti megszűnés) betöltésére a Szövetség elnöke, akadályozta-

tása esetén az alelnök/ök írásban közgyűlést hívnak össze. Megüresedett tisztség ese-

tén a választást a megüresedést követő hat hónapon belül meg kell tartani.  

 

2.) A választási eljárás jelölési és szavazási szakaszból áll.  

 

3.) Jelölő Bizottság:  

 

3.1. Az Intéző Bizottság a választást lebonyolító Közgyűlést megelőzően legalább 45 nap-

pal 3 tagú Jelölő Bizottságot választ a Szövetség rendes tagjai sorából. 

3.2. A Jelölő Bizottság tagjai más funkciót nem vállalhatnak a választást lebonyolító 

Közgyűlésen és jelöltként sem indulhatnak a választáson. Megbízatásuk a választás 

lebonyolításáig szól. A Bizottság tagjai, a megválasztásukat követően saját maguk kö-

zül elnököt választanak. 

 

3.3. A Jelölő Bizottság feladata: 

• a tagság körében tájékozódás, vélemények, javaslatok összegyűjtése az egyes tisztsé-

gek betöltésénél szóba jöhető személyekről; 

• az adatgyűjtés eredményeként személyre és a betöltendő tisztségre vonatkozó javasla-

tok elkészítése. A Jelölő Bizottság a jelölési eljárás során teljes önállósággal jár el, az 

IB nem utasíthatja.  

• A Jelölő Bizottság az egyes tisztségekre legalább annyi tagot tartozik jelölni, ahány fő 

megválasztását az Alapszabály előírja. A bizottság a jelölés tekintetében egyszerű 

többségi szavazással határoz. 

• továbbá: a javaslatait a jelölést elfogadó jelölt által tett írásbeli nyilatkozattal együtte-

sen a Jelölő Bizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. Amennyiben a jelölt e nyilat-

kozat megtételét előzetesen megtagadja vagy nem teljesíti, abban az esetben azt úgy 

kell tekinteni, hogy a jelölést nem fogadja el.   

A jelöltség vállalása feltétel, amelyről előzetes jelölést elfogadó nyilatkozatot a Jelölő 

Bizottság köteles a jelölttől bekérni.  

 

4.) A Jelölő Bizottság a választást megelőzően legalább 40 nappal a Baromfi Termék 

Tanács (BTT) titkárságától megkapja a tagok naprakész névsorát és elérhetőségét 

(amennyiben a tag ehhez előzetesen hozzájárult), és melynek segítségével a Jelölő 

Bizottság fel tudja keresni a szövetségi tagokat és a tagi véleményeket, javaslatokat fel 

tudja mérni. 

 

Az Alapszabályban megjelölt módon kézbesítésre kerülő közgyűlési meghívóban, valamint a 

BTT honlapján is közzétételre kerül a Jelölő Bizottság tagjainak névsora és elérhetősége, ily 

módon értesülnek a Szövetség tagjai a tisztújítás illetve választás esedékességéről. A 

közzététel és a meghívó felhívást tartalmaz a tagok felé, hogy a Jelölő Bizottságnál legkésőbb 

a Közgyűlést megelőző 8. nap 24:00 óráig tegyék meg javaslataikat a jelölt személyekre 
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vonatkozóan. Ezen időpontot követően javaslat jelölt személyre kizárólag a közgyűlésen 

szóban terjeszthető elő. 

 

A Jelölő Bizottság a szavazásra jogosult tagok javaslata alapján felállítja a jelöltek listáit: 

− a 15 fős IB-jelölti listát és/vagy  

− a BTT elnöksége által meghatározott számú elnökségi tag ajánlási listát (mely 

esetében egy tag a szövetség elnöke) és/vagy 

− a BTT elnöksége által meghatározott számú szövetségi küldötti listát és/vagy 

− a 3 fős ellenőrző bizottság jelölti listát és/vagy 

− a megüresedett képviselői, illetve tisztségviselői hely(ek)re szóló jelölti listát. 

 

A Jelölő Bizottság a választási közgyűlés napját megelőző 7. napon leadja a BTT titkárságá-

nak a jelölti listákat a szavazólapok elkészítése végett. A BTT titkársága a Magyar Tojóhib-

rid-tenyésztők és Tojástermelők szövetségébe regisztrált e-mail címről, legkésőbb az adott 

közgyűlést megelőző 48 óráig beérkező tagi kérésre tájékoztatást ad a jelölti listá(k)ról.  

 

5.) A választást lebonyolító Közgyűlést az Alapszabály szerint kell összehívni hely, idő-

pont és napirend megjelölésével elektronikus, vagy e-mail cím hiányában papíron ki-

nyomtatott meghívóval, igazolható módon. (Elsődlegesen tag által megadott legutóbbi 

e-mail címre elektronikus úton, ennek hiánya esetén postai úton kell kiküldeni a meg-

hívót.). A meghívót közzé kell tenni a Szövetség honlapján és a Szövetség székhelyén 

a faliújságra is ki kell függeszteni. 

 

6.) A választások technikai koordinációja a szövetségi titkár, míg a jelöltlista felállítása a 

Jelölő Bizottság feladata. 

 

 

 

Választást lebonyolító közgyűlés 

 

1) A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagok, az Intéző Bizottság által meghívottak és az 

Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 

vehetnek részt.  

 

2) A szövetség tisztségviselői, képviselői, küldöttei választással nyerik el tisztségüket. 

 

3) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) a szövetség Intéző Bizottság tagjainak megválasztása,  

b) javaslattétel a BTT elnökségi tagságába, 

c) a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és 

Tojástermelők Szövetségének küldöttgyűlésébe a tojáságazatot képviselő tagok 

megválasztása, 

d) A szövetség Ellenőrző Bizottságának megválasztása. 

 

4) A választott szervek tagjai, a tisztségviselők, képviselők, küldöttek újraválaszthatók. 

Egy választott szervbe egy tagtól csak egy - magyar állampolgárságú - személy választható. 

 

a) A Közgyűlés saját rendes tagjai sorából (15) tizenöt tagú Intéző Bizottságot választ. 

Az Intéző Bizottság tagjai megbízása három évre szól, de közgyűléstől közgyűlésig 

tart.  
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b) A közgyűlés saját rendes tagjai sorából (3) három főből álló Ellenőrző Bizottságot 

választ.  Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízása szintén három évre szól, 

közgyűléstől közgyűlésig tart. 

 

c) A közgyűlés saját rendes tagjai sorából a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi 

Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetségének küldöttgyűlésébe a BTT 

elnöksége által meghatározott számú tojáságazatot képviselő tagot/küldöttet választ.  

 

d) A közgyűlés saját rendes tagjai sorából javaslatot tesz BTT elnökségi tagságába; a 

BTT elnöksége által meghatározott számú főre. 

 

5.) A választást lebonyolító Közgyűlést megfelelő helyszínen kell megrendezni.  

 

6.) A jelenléti ívet minden megjelent, szavazásra jogosultságát igazoló tagnak alá kell írnia, 

ennek lebonyolítása a levezető elnök feladata.  Közgyűlésen a tag képviseletét ellátó személy: 

a közgyűlés időpontjában a cégjegyzékben szereplő képviselő (ügyvezető vagy cégvezető) 

vagy az általa (együttes képviselet esetén általuk) teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy 

közokiratban meghatalmazott személy lehet; egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó 

vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott sze-

mély lehet. Meghatalmazást csak az adott vállalkozás hivatalos nyilvántartásában - és az ab-

ban meghatározottak szerint – megnevezett törvényes képviselője/képviselői adhat/nak. A 

szavazásra jogosult személyi azonosságát igazolni köteles bármilyen érvényes fényképes iga-

zolvánnyal. 

 

7.) A Közgyűlést a Szövetség elnöke, vagy annak akadályoztatása esetén az Intéző Bizottság 

által kijelölt személy vezeti, amennyiben őt a Közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza.  

 

8.) A Közgyűlést a levezető elnök által előzetesen elkészített forgatókönyv szerint kell lebo-

nyolítani.  

Kötelező események:  

- a levezető elnök beszámolója a megjelentek létszámáról, és arról, hogy a taggyűlés határo-

zatképes-e (a szavazásra jogosultak 50%- a+1 fő jelen van-e). Amennyiben a Közgyűlés hatá-

rozatképtelen, az előzetesen meghirdetett időpontban újra össze kell hívni a közgyűlést. Ekkor 

már a megjelentek számától függetlenül határozatképes a közgyűlés, feltéve, hogy erről a 

Meghívóban a tagok tájékoztatást kaptak.  

- levezető elnök bemutatja a Jelölő Bizottságot, 

A határozatképesség megállapítása után, nyílt szavazás útján meg kell választani:  

-  Szavazatszámláló Bizottság tagjait (3 fő): A Közgyűlés a szavazatok összeszámlálására és a 

választás eredményének megállapítására − a jelöltlistán nem szereplő jelenlevők közül – a 

jelölő Bizottság javaslata alapján egy elnökből és két tagból álló Szavazatszámláló Bizottsá-

got választ;  

- jegyzőkönyv-vezetőt;  

- 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt 

- A szavazás kapcsán szavazást levezető elnök jár el, akit a Jelölő Bizottság javaslata alapján 

a Közgyűlés nyílt szavazással egyszerű többséggel választ meg. 

A szavazás megkezdése előtt ellenőrizni kell a közgyűlés létszámát. 

A titkos szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő bizottság köteles meggyőződni arról, 

hogy a szavazatgyűjtő üres, majd azt köteles lezárni. Szavazássorán a szavazatgyűjtő mellett 

kell tartózkodnia a szavazat számláló bizottság egy tagjának. 
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Választás menete 

 

1) Minden szavazati joggal rendelkező tag képviselője, vagy teljes bizonyító erejű ma-

gánokiratba foglalt meghatalmazottja kap a jelenléti ív aláírásánál egy színes szavazólapot. 

Egy tag (társaság esetén annak képviselője) meghatalmazással legfeljebb másik két tag képvi-

seletét láthatja el (összesen maximum 3 szavazólappal rendelkezhet), szavazhat. E szavazóla-

pokat kell használni nyílt szavazásoknál. 

 (Zárt szavazás esetén ezen lapok bemutatásával, valamint a jelenléti íven történő regisztráci-

óval történik az adott testületre vonatkozó szavazólapok átvétele.) 

 

2.) A közgyűlés választási határozatait alapesetben jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozzák meg, de a közgyűlés bármely tagja javasolhat zárt (titkos) szavazást, 

melyről a közgyűlés nyomban határoz. A közgyűlés a választási döntéseit nyílt szavazás ese-

tében egyszerű többséggel hozza meg (jelenlévő szavazatok 50%-a + egy szavazat) kivéve, ha 

az Alapszabály vagy jogszabály ettől eltérő arányú szavazati arányt állapít meg. Nyílt szava-

zás esetén egyenként kell a jelölteket szavazásra bocsájtani. 

 

3.) A szavazást levezető elnök ismerteti a tagokkal a választás menetét, a jelölőbizottság tag-

jait, majd felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy számoljon be a Jelölő Bizottság munkájáról, 

ismertesse a jelölteket.  

 

4.) A Közgyűlés résztvevői további - a jelölést elfogadó nyilatkozattal rendelkező - személyek 

jelölését javasolhatják.  A választási közgyűlésen jelen levő jelölt jelölésének elfogadásáról 

helyben, szóban is nyilatkozhat. A Jelölő Bizottság jelöltjein túli személyek abban az esetben 

kerülhetnek jelölőlistára, amennyiben a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel az 

adott személyt megszavazza.  

 

5.) A tisztségviselők, képviselők megválasztása külön-külön eljárásban történik, az alábbi 

sorrendben: 1.) az Intéző Bizottság tagjainak megválasztása, 2.) javaslattétel a BTT elnökségi 

tagságába, 3.) a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és 

Tojástermelők Szövetségének küldöttgyűlésébe a tojáságazatot képviselő tagok 

megválasztása, 4.) Ellenőrző Bizottság megválasztása. 

 

6.) Az Intéző Bizottság tagjainak megválasztása után a választást levezető elnök szünetet ren-

del el. A szünet idejében az Intéző Bizottsági tagok megválasztják maguk közül a szövetség 

elnökét és a két alelnökét egyszerű nyílt szavazással.  

 

7.) Zárt (titkos) szavazás:  

Amennyiben a szavazólapon/jelölőlistán több név szerepel, mint amennyi az adott testületbe 

(Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság, Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a 

Baromfi és Tojástermelők Szövetségének küldöttgyűlésébe, Baromfi Termék Tanács és 

Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetségének Elnökségébe javasolt) vá-

lasztható, a szavazás zártan (titkosan) történik.  

 

Zárt (titkos) szavazás esetén az a szavazólap lap érvénytelen, melyen több név maradt, 

mint amennyi személy választható az adott testületbe. Ezt a figyelmeztető mondatot a szava-

zólapon is fel kell tüntetni. Amennyiben a szavazólapon fennmaradó személyek száma keve-

sebb, mint amennyi személy választható az adott testületbe, az a szavazólap hatályos. 

 



 6 

Zárt (titkos) szavazás esetén a sorrendben legtöbb szavazatot (de legalább a jelenlévő szava-

zók 50%-ának +1 szavazat) kapott kerül be az adott testületbe.   

 

(Amennyiben annyi jelölt került a szavazólapra/jelöltlistára, ahány tagot kell választani, a 

közgyűlés nyílt szavazással választ, de a közgyűlés bármely tagja javasolhat zárt (titkos) sza-

vazást, melyről a közgyűlés nyomban határoz.) 

 

8.) A szavazat számláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, és a bizottság elnöke össze-

gezi az eredményt:  

• nyílt szavazás esetén a jelöltekre egyenként szavazva: igen:, nem:, tartózkodik: - 

meghatározással, 

• zárt szavazás esetén: személyenként ki hány szavazatot kapott, kik lettek megválaszt-

va.  

 

 

9.) A jegyzőkönyv-vezető határozatba foglalja az eredményeket. 

 

 

Kelt.: Budapest, 2021. december 14.    


