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A MAGYAR AGRÁR-, ÉLELMISZERGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAMARA
ORSZÁGOS KAMARAI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV
KIVONATA
amely készült Budapesten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében (1115 Budapest, Bartók Béla
út 105-113.) 2022. április 4. napján (hétfő) (az ülés tervezett kezdő időpontja 16:00 óra) 16 óra 03
perckor.
Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint
Dr. Csák Csilla, Dr. Szinay Attila, Dr. Reiniger Balázs és Dr. Szajlai Zoltán teams-en
keresztül csatlakozik
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Dr. Lovászy Csaba
Dr. Mikó András
Dr. Kurucz Mihály
Dr. Cseh Tibor András

Napirendi pontok:
1. Döntés a MAGOSZ jelölő szervezet által benyújtott személycsere kérelmek tárgyában
Dr. Lovászy Csaba, mint levezető elnök, tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait. Részben a helyszínen
lévő, részben az online kapcsolatban lévő bizottsági tagok alapján megállapítja, hogy a Bizottság ülése
határozatképes, és megnyitja az ülést.
1.

Döntés a MAGOSZ jelölőszervezet által benyújtott személycsere kérelmek tárgyában

A Levezető elnök emlékezteti a Bizottság tagjait, hogy az elmúlt ülésen abban maradtak, amennyiben a
MAGOSZ személycserék tekintetében javaslattal él, akkor a Bizottság összeül.
Külön megköszönni a szervezőknek, hogy a mai napirendi pontok tekintetében és a Meghívó
tekintetében úgy szerepelt, amit kér, hogy a jövőben is így szerepeljen:
„Megjelenésére feltétlenül számítok.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a jelölőszervezet részéről személycsere iránti kérelem nem kerül
benyújtásra, az ülés az OKVB Titkára útján történő értesítés alapján elmarad.”
Ezt azért tartja fontosnak, mert a személycserék tekintetében a későbbiek folyamán is sor kerülhet,
amennyiben nincs erre szükség, nem fognak ülésezni.
Átadja a szót Titkár úrnak az előterjesztés tekintetében.
Dr. Mikó András elnézést kér, hogy írásbeli előterjesztés nem készült. 2022. április 1-jén nyújtotta be
kérelmét a jelölő szervezet. Ismerteti az előterjesztést.
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A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, mint jelölő szervezet 2022. április 01.
napján arról tájékoztatta az Országos Kamarai Választási Bizottságot, hogy Csanádi Lajos Bács-Kiskun
megyei küldöttjelölt elhalálozott, helyére Sólya Vanessza küldöttjelöltet állítja. Tájékoztatásához
csatolta a küldöttjelöltnek a Választási Szabályzat IV. 3. pont szerinti elfogadó nyilatkozatát.
A személycserével kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:
1.) A személycsere kapcsán a jelölő szervezet megyei listája az új küldöttjelölt vonatkozásában is
megfelel a Választási Szabályzat IV. fejezet 2. pontjában foglalt feltételeknek, amely szerint a megyei
küldöttjelöltek nevét tartalmazó listán természetes személy esetében szerepelnie kell a jelölt nevének,
lakóhelyének (egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén székhelyének) valamint a kamarai nyilvántartási
számnak, gazdálkodó szervezet esetében a jogi személy nevének, székhelyének, a küldöttként a jogi
személy törvényes képviseletére jogosult személy nevének, valamint a jogi személy kamarai
nyilvántartási számának.
2.) A jelölő szervezet a megyei listához az új küldöttjelölt vonatkozásában is csatolta a Választási
Szabályzat IV. 3. pont szerinti elfogadó nyilatkozatot.
3.) Az elfogadó nyilatkozatában a küldöttjelölt akként nyilatkozott, hogy megfelel a Kamarai törvény
37. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
A fenti megállapításokra tekintettel a személycsere megfelel a Választási Szabályzat IV. 9. pontjában
foglaltaknak, így az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Az OKVB a MAGOSZ Bács-Kiskun megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listáján szereplő
személyek vonatkozásában a személycserét akként veszi nyilvántartásba, hogy Csanádi Lajos
küldöttjelölt helyére a jelölő szervezet Sólya Vanessza küldöttjelöltet állítja.
A Levezető elnök kéri a hozzászólásokat, javaslatot, módosító javaslatot, észrevételt. Megállapítja, hogy
nincs.
A Levezető elnök megállapítja, az ülés határozatképes és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
3/2022.(IV.04.) számú OKVB határozat
Az OKVB a MAGOSZ Bács-Kiskun megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó
listáján szereplő személyek vonatkozásában a személycserét akként veszi nyilvántartásba, hogy
Csanádi Lajos küldöttjelölt helyére a jelölő szervezet Sólya Vanessza küldöttjelöltet állítja.
(7 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
Dr. Mikó András tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett több
küldöttjelölt csere.
A jelen jegyzőkönyv határozatai bevezetésre kerülnek a Határozatok Tárába.

K. m. f.
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