A Magyar Gyógyszerészi Kamara Alapszabályának 1. számú melléklete:
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT
2019. május 11.

I. Általános előírások
1. A szabályzat célja és hatálya
A Szabályzat célja, hogy a Kamara választási szabályait a 2006. évi XCVII. törvényben
foglalt választási minimumfeltétekkel összhangban, a területileg arányos, egyenlő választójog
elvére figyelemmel meghatározza.
A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a területi küldöttek, az országos küldöttek, a
területi szervezetek és az országos szervezet ügyintéző szervei tisztségviselőinek és nem
tisztségviselő tagjainak, valamint az Alapszabály szerint létrehozott bizottságok elnökeinek,
alelnökeinek és az országos szakmai tagozatok elnökeinek megválasztására. Ebben a
körben a választás titkos szavazás útján történik, melynek során a Kamara valamennyi
szavazásra jogosult tagja egy szavazattal rendelkezik, melyet személyesen jogosult leadni. A
Kamara tagjainak választhatóságára a vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapszabály és
jelen Szabályzat rendelkezései irányadók.
2. A választás kiírása, és a választásokban közreműködő szervek
A négyévenkénti tisztújító választások lebonyolítására vonatkozó választási kiírást az Országos
Elnökség határozattal állapítja meg.
A választások lebonyolítása érdekében a Kamara szervezetében Országos Választási
Bizottság, Területi Választási Bizottságok, továbbá a választói gyűléseken Szavazatszámláló
Bizottságok és Mandátumvizsgáló Bizottságok működnek.
Választási időszak alkalmazása esetén a Szavazatszámláló Bizottságok és Mandátumvizsgáló
Bizottságok feladatát az illetékes Területi Választási Bizottságok látják el.
Az Országos Küldöttközgyűlés a tisztújító választások előtt, az Országos Elnökség javaslatára, elnökből és 4
tagból álló Országos Választási Bizottságot választ titkos szavazással, 4 éves időtartamra. Az Országos Választási
Bizottság mandátuma a bizottság megújítását célzó újabb választás napjáig tart. Az Országos Választási Bizottság
jár el az országos szervezetet érintő időközi választások során is.
A Bizottság elnöke és tagjai kizárólag kamarai tagok lehetnek.
Nem lehet az Országos Választási Bizottság tagja a Kamara országos tisztségviselője, országos ügyintéző szerv
nem tisztségviselő tagja, országos szintű tisztségviselő választáson jelöltként indulni szándékozó az Országos
Hivatal vezetője, foglalkoztatottja és a felsoroltak közeli hozzátartozója. Az Országos Választási Bizottság
elnökségével és tagságával nem összeférhetetlen, ha az adott személy kizárólag területi vagy országos küldöttként
kíván indulni.
Az Országos Választási Bizottság tevékenységéhez szükséges feltételeket az Országos Hivatal biztosítja.

A területi szervezetek elnökségei a tisztújító választások megkezdését 45 nappal megelőzően
elnökből, és döntésük szerint 2, vagy 4 tagból álló Területi Választási Bizottságot hoznak
létre.
Időközi választásra okot adó esemény (Alapszabály V. fejezet 2.-3.-4. pont) bekövetkezése
esetén, az esemény bekövetkezésétől számított 10 napon belül köteles dönteni az illetékes
területi szervezet elnöksége a Területi Választási Bizottság létrehozásáról.
A Területi Választási Bizottságok járnak el a területi szervezeteket érintő időközi választások
során is.
A Területi Választási Bizottságok mandátuma a választást követő, a jogorvoslatra nyitva álló
idő eltelte utáni 3. napig tart.
A Bizottság elnöke és tagjai kizárólag kamarai tagok lehetnek.
Nem lehet a Területi Választási Bizottság tagja a Kamara tisztségviselője, az ügyintéző szerv
nem tisztségviselő tagja, területi szintű tisztségviselő választáson jelöltként indulni szándékozó
a Területi Szervezet Ügyviteli Szervének vezetője, foglalkoztatottja és a felsoroltak közeli
hozzátartozója.
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Az Területi Választási Bizottságok tevékenységéhez szükséges feltételeket a Területi Szervezet
Ügyviteli Szerve (Titkárság) biztosítja.
Az Országos Választási Bizottság és a Területi Választási Bizottság akkor határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
A Választási Bizottságok feladatai:
a) a választói névjegyzék összeállítása,
b) szavazólapok elkészítésének felügyelete
c) a választások törvényes lebonyolításának felügyelete
d) a választásokkal kapcsolatos kifogások megvizsgálása
és elbírálása
A választással kapcsolatos kifogásokat a választás eredményének kihirdetésétől számított 3
napon belül lehet előterjeszteni a területileg illetékes választási bizottságnál, melyet az a kifogás
beérkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni.
A választási kifogásban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a kérelmező szerint milyen
választási szabály megsértése történt, a szabálysértés időpontját, a szabálysértés bizonyítékait,
továbbá a kifogást benyújtó nevét és elérhetőségét.
A Területi Választási Bizottság kifogást elutasító döntése ellen a kifogást előterjesztője fellebbezést nyújthat be
az Országos Választási Bizottsághoz az elutasítás közlésétől számított 8 napon belül. Az Országos Választási
Bizottság a fellebbezés tárgyában – annak beérkezésétől számított 8 napon belül – köteles döntést hozni.
Nincs helye fellebbezésnek az Országos Választási Bizottság döntése ellen. A kifogás ügyében érintett az Országos
Választási Bizottság döntésének bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti, a döntés kézhezvételétől számított 30
napon belül. A bírósági beadványnak a kihirdetett választási eredményre halasztó hatálya nincs.
Bírósági felülvizsgálatra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kamarai választási eljárásban a kérelmező a
fellebbezési jogot kimerítette, vagy a fellebbezés a Választási Szabályzat szerint kizárt.

3. A választási forma meghatározása
Területi szinten a tisztségviselők, az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai, valamint a
küldöttek megválasztása történhet:
a) első és második választási forduló esetén a választásra jogosult tagok egyidejű személyes
jelenlétével megvalósuló gyűlésen (a továbbiakban: választói gyűlés), illetve a legalább 500 fős
taglétszámú területi szervezeteknél a választásra jogosult tagok személyesjelenlétét nem
egyidejűleg igénylő választási időszakban.
b) a második forduló érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén megtartásra kerülő
megismételt választás esetén a választásra jogosult tagok egyidejű személyes jelenlétével
megvalósuló választói gyűlésen, vagy a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem
egyidejűleg igénylő választási időszakban.
A megismételt választás formájáról, továbbá az 500 főt elérő tagságú területi szervezeteknél az
első és második forduló formájáról, területi szervezetenként az illetékes területi szervezet
elnöksége a választásokat megelőzően, de legkésőbb a Területi Választási Bizottság
létrehozásakor a választási ciklus időtartamára határozattal dönt.
Az országos küldöttek megválasztása történhet
a) első és második választási forduló esetén a választásra jogosult tagok egyidejű személyes
jelenlétével megvalósuló gyűlésen (a továbbiakban: választói gyűlés)
b) a második forduló érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén megtartásra kerülő
megismételt választás esetén a választásra jogosult tagok egyidejű személyes jelenlétét nem
igénylő választási időszakban.
Országos szinten a tisztségviselők, az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak
megválasztása minden esetben a választásra jogosult tagok egyidejű személyes jelenlétével
megvalósuló választói gyűlésen történik.
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A választói gyűlés formájában lebonyolításra kerülő választás esetén a választás levezető
elnöke a területileg illetékes (illetve az országos) Választási Bizottság elnöke, vagy az általa
felkért és a közgyűlés (küldöttgyűlés, küldöttközgyűlés) által határozattal elfogadott kamarai
tag lehet.
4. A választási fordulók érvényességi előírásai területi és országos szinten
A szabályszerűen összehívott, az Alapszabály általános szabályai szerint határozatképes
választói gyűlésen, illetve választási időszak alkalmazása esetén a választási időszakban
történő választások lebonyolítása során:
a) A kamarai választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosult kamarai tagok
több mint huszonöt százaléka szavazott.
b) A kamarai választás első fordulójának érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén
második választási fordulót kell tartani. A Kamara a második fordulót az első forduló
napjától – választási időszak alkalmazása esetén a választás első fordulójának utolsó napjától számítva legkorábban tizenöt napon túl, de legkésőbb negyvenöt napon belül tartja meg.
A második forduló érvényes, ha a választásra jogosult a kamarai tagok több mint tíz százaléka
szavazott.
c) Ha a második forduló érvénytelen vagy eredménytelen, négy hónapon belül megismételt választást kell tartani,
azzal, hogy az eredménytelen második forduló, illetve annak utolsó napja és a megismételt választás, illetve annak
első napja között harminc napnál kevesebb nem telhet el.
A megismételt választás első és második fordulója akkor érvényes, ha azon a választásra jogosult kamarai tagok
több mint tíz százaléka szavazott. Ha a megismételt választás második fordulója is érvénytelen vagy
eredménytelen, a tisztség, mandátum a soron következő általános választásig betöltetlen marad.
d) Ha a megismételt választás első és megismételt fordulója is érvénytelen vagy eredménytelen, és emiatt valamely
kamarai szerv működőképességének biztosítása vagy a be nem töltött tisztséggel járó feladatok ellátása érdekében
az szükséges, a következő érvényes választás eredményes lezárásáig terjedő időszakra a Kamara szerve az el nem
látott feladat elvégzésére más szervet vagy kamarai tagot jelölhet ki (a továbbiakban: ügyvivő).
Amennyiben az érvénytelenség vagy eredménytelenség miatt a területi szerv küldöttgyűlése nem hozható létre,
úgy a Kamara Országos Küldöttgyűlése határozatával a képviseleti feladatok ellátására a területileg érintett
(szomszédos) bármelyik területi szerv közgyűlését/küldöttgyűlését kijelölheti.
Amennyiben az érvénytelenség vagy eredménytelenség miatt a területi szerv ügyintéző szerve nem hozható létre,
úgy a Kamara Országos Küldöttgyűlése határozatával az ügyintézői feladatok ellátására a területileg érintett
(szomszédos) bármelyik területi szerv ügyintéző szervét kijelölheti.
e) a választási forduló érvénytelenségét és/vagy eredménytelenségét az illetékes
választási bizottság határozatban állapítja meg.
A tisztség, mandátum korábbi betöltője ügyvivőként nem jelölhető ki, és az ügyvivőre
az Ekt. 11-13/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A kijelölt ügyvivő az
általa ellátott feladat tekintetében a választott tisztségviselővel, taggal azonos jogokkal.
és kötelezettségekkel rendelkezik, tevékenységéről azonban annak befejezését követő
60 napon belül beszámolni tartozik az őt kijelölő szervnek.

5. A választási időszak formájában történő választásokra vonatkozó szabályok
a) Megismételt választás esetén a választási időszak tartamaként a területi szervezet
elnöksége határozatában minimálisan 8, legfeljebb pedig 30 napot határozhat meg. A választási
időszak kezdő és utolsó napját naptári dátum szerint kell megállapítani.
b) A választási időszakban történő választás lebonyolítása, és az eredmény megállapítása
a Területi Választási Bizottság feladata.
c) A választási időszakban történő választás megkezdése előtt a Bizottság a tagok
aláírásával és a területi szervezet bélyegzőjével ellátott, a területi szervezet nagyságának
megfelelő számú zárt urnát készít és helyez el a területi szervezet székhelyén kialakított
szavazóhelyiségben, a szavazatok gyűjtése érdekében.
d) A területi szervezet elnökségének döntése alapján megismételt választás esetén a
választási időszakban a területi szervezet székhelyén, mint fix helyszínen kerül sor a szavazatok
leadására, azonban amennyiben a területi szervezet sajátosságai ezt indokolják, úgy a területi
3

szervezet elnöksége arról is dönthet, hogy a választási időszakban a szavazatok leadására az
elnökség határozatában kijelölt több helyszínen, az elnökség határozatában megjelölt napi
időtartamban, mozgóurna alkalmazásával kerülhet sor. A szavazás titkosságát garantáló
körülményeket mindkét esetben maradéktalanul biztosítani kell a választók számára.
e) Amennyiben a területi elnökség határozata alapján a szavazatok leadására kijelölt több
helyszínen kerül sor, úgy az egyes helyszínekre mozgóurnát kell kiszállítani, melyről a Területi
Választási Bizottság erre kijelölt két tagja gondoskodik, akik kötelesek az adott helyszínen
tartózkodni a szavazás aznapi lezárásáig. A mozgóurnás szavazáshoz a szavazólapot
előzetesen, a területi szervezet székhelyén bélyegzőlenyomattal látja el a Területi Választási
Bizottság. A mozgóurnás szavazás során fel nem használt, előre lebélyegzett szavazólapokat a
Bizottság tagjai a területi szervezet székhelyére történő visszaérkezésükkor felhasználásra
alkalmatlanná eszik, és külön csomagolják. A mozgóurnás szavazást úgy kell lebonyolítani,
hogy a Bizottság közreműködő tagjai a Területi Választási Bizottság által a választói
névjegyzékkel együtt közzétett időpontig a mozgóurnával együtt visszaérjenek a területi
szervezet székhelyére.
f) Választási időszak alkalmazásával történő szavazás esetén a szavazólap átvételét a
választásra jogosultak a kinyomtatott névjegyzéken saját kezű aláírásukkal igazolják.
g) A lezárt urna/urnák csak a választási időszak végén nyithatóak ki, a Területi
Választási Bizottság tagjai többségének jelenlétében.
h) A választás eredményét a választási időszak lejártakor a Területi Választási Bizottság
jegyzőkönyvben állapítja meg. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a következőket:
- a választási időszak kezdő és utolsó napja, a választási időszak szavazási helyszínei
és időpontjai
- a Bizottság jelenlevő tagjainak névsora, és a jegyzőkönyv-hitelesítők személye,
- a választási eseményen megjelent választásra jogosult kamarai tagok száma,
- a mandátumok száma és a megválasztható személyek neve,
- a kamarai választási névjegyzék lezárásának időpontja,
- a választás eredménye,
- a jegyzőkönyv-hitelesítés időpontja,
A Területi Választási Bizottság az elkészített, hitelesített jegyzőkönyvet 3 napon belül a területi
szervezet elnökségéhez köteles eljuttatni. A szavazólapokat a területi szerv irattárában
elkülönítve és zártan kell megőrizni, majd a jogorvoslatra nyitva álló határidőt követő 3
munkanap eredménytelen elteltével meg kell semmisíteni, melyről a területi szervezet
elnökségének jegyzőkönyvet kell felvennie.
A választási időszak alkalmazásával lebonyolított választás eredménye ellen 30 nappal a
területi szervezetnél lezajlott utolsó választást követően felülvizsgálat nem kezdeményezhető.
A jelen Választási Szabályzatban a választói közgyűlésre vonatkozóan írt szabályokat – jelen
5. pontban foglalt eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni választási időszak esetében is.
6. A választások eredményességének szabályai
Az egyes választások eredményességének szabályait a Választási Szabályzat egyes fejezetei,
az adott típusú választásokhoz igazodóan tartalmazzák.
7. A választások dokumentálása választói gyűlés esetén
Választói gyűlés összehívása esetén a kamarai választásokat jegyzőkönyv vezetésével, kell
dokumentálni. A jegyzőkönyv kiegészítéseként hang- vagy mozgókép-felvétel is készíthető.
A jegyzőkönyvnek alkalmasnak kell lennie legalább a következők megállapítására:
a) a választási esemény helyszíne, időpontja,
b) a levezető elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítők személye,
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c) az eseményen megjelentek személyazonossága megállapításának
(mandátumvizsgálat) módja és időpontja,
d) a választásra jogosult és a megjelent kamarai tagok száma, valamint az érvényesség
és a határozatképesség megállapításához szükséges egyéb adatok,
e) a mandátumok száma és a megválasztható személyek neve,
f) a kamarai választási névjegyzék lezárásának időpontja,
g) a választás eredménye,
h) a jegyzőkönyv-hitelesítés időpontja,
A választási jegyzőkönyveket és hang- vagy mozgókép-felvételeket négy évig meg kell őrizni.
8. Személyes bemutatkozás lehetőségének biztosítása
Az országos küldöttek megválasztásakor, továbbá területi és országos tisztségviselők és az
ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak megválasztása előtt, a választói gyűlésen
minden érintett részére biztosítani kell a rövid, személyes bemutatkozás lehetőségét, melynek
időtartama személyenként a 2 percet nem haladhatja meg.
.

II. A területi küldöttek megválasztásának szabályai
1. A területi küldöttválasztások lebonyolításával kapcsolatos szervek létrehozása
A választás céljából összehívott közgyűlés kezdetén meg kell választani a választói közgyűlés
időtartamára szólóan az alábbi bizottságokat:
a) Szavazatszámláló bizottság: mely elnökből és legalább 3 tagból áll. Feladatai:
a szavazóurnák választásra történő előkészítése és ellenőrzése,
a szavazásra jogosultak részére a szavazólapok biztosítása,
a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása,
a választás eredményének megállapítása, és közlése Területi Választási Bizottság
elnökével és a levezető elnökkel,
a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyv készítése.

A szavazatszámláló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
b) Mandátumvizsgáló bizottság: mely elnökből és legfeljebb 3 tagból áll. Feladatai:
a közgyűlésen megjelentek azonosítása, és mandátumuk igazolása,
a közgyűlés/küldöttgyűlés tájékoztatása a jelenlevők létszámáról.
A mandátumvizsgáló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
A választásban közreműködő szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságok megbízatása
a közreműködésükkel megválasztott és határozatképes választói közgyűlés befejezéséig tart.
Az ajánlással és az ajánlott személyek jelölőlistára kerülésével kapcsolatos feladatokat a
Területi Választási Bizottság látja el és a területi szervezet ügyviteli szervének (titkárság)
közreműködésével.
2. Döntés a területi képviseleti szerv formájáról
A területi szervezet képviseleti szerve a területi közgyűlés. Ha a területi szervezet nyilvántartott
tagjainak létszáma a 200 főt eléri, a közgyűlés küldöttgyűlés formájában is működhet. Ha a
területi szervezet nyilvántartott tagjainak száma az 500 főt eléri, úgy a közgyűlés kizárólag
küldöttgyűlési formában működhet.
A területi közgyűlést a területi szervezet elnöksége hívja össze az Alapszabályban meghatározottak
szerint.
A területi küldöttgyűlés a Kamara területi szervezetének tagjai által közvetlen választással
megválasztott, területi küldöttekből álló képviseleti szerv. Amennyiben a területi szervnél küldöttgyűlés
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létrehozása nem kötelező, azonban a taglétszám a létrehozást lehetővé teszi, és a közgyűlés élni kíván e
lehetőséggel, úgy a területi közgyűlés a jelenlevők többségének egyetértő szavazatával dönthet a
küldöttgyűlési forma választásáról.

Amennyiben a közgyűlés döntést hozott a küldöttgyűlési forma alkalmazásáról vagy annak
alkalmazása az Alapszabály szerint kötelező, úgy közgyűlésen meg kell választani a területi
küldötteket. A területi küldöttgyűlésbe 10 tagonként, amennyiben pedig a nyilvántartott tagok
száma 500 fő felett van, úgy 20 tagonként választanak négy évre 1-1 küldöttet a területi
szervezet tagjai közül.
3. A választói névjegyzék összeállítása és közszemlére tétele
A Területi Választási Bizottság – a területi szervezet ügyviteli szerve (titkárság)
közreműködésével – gondoskodik a területi választói névjegyzék összeállításáról. A választói
névjegyzéket a szavazás napja előtt legalább 30 nappal, a területi szervezet hivatalos
helyiségében legalább 5 napra, a választásra jogosult gyógyszerészeknek betekintés céljából
közszemlére ki kell helyezni, valamint az országos szervezet honlapján is közzé kell tenni,
továbbá – amennyiben működik – úgy a területi szervezet honlapján is meg kell jelentetni. A
közszemlére tétel első és utolsó napját a választói névjegyzékben fel kell tüntetni.
A közszemlére tétel alatt a választói névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik
kamarai tag, a kihagyás vagy téves felvétel miatt pedig az érdekelt kamarai tag írásban a
területi szervezet ügyviteli szervéhez benyújtott, a Területi Választási Bizottsághoz címzett
kifogással élhet. A kifogásról a Területi Választási Bizottság a választói névjegyzék
közszemlére tételére megszabott határidő elteltétől számított három munkanapon belül –
szükség esetén az érdekeltek meghallgatása után – jogorvoslat kizárásával határoz. Ezt
követően a Területi Választási Bizottság – a területi szervezet ügyviteli szervének
közreműködésével – összeállítja a végleges területi választói névjegyzéket.
A végleges választói névjegyzékbe – a közszemlére tett névjegyzékben szereplőkön kívül –
fel kell venni azokat is, akiket legkésőbb a választói közgyűlésre szóló meghívók kiküldése
előtti napon a névjegyzékbe bevezetésre kerültek.
.

4. Az ajánlás szabályai területi küldöttválasztás esetén
A területi szervezet küldöttgyűlésébe küldöttek választása előzetes ajánlás alapján történik.
A Területi Választási Bizottság a végleges választói névjegyzék elkészítése után határozatban
állapítja meg a területi szervezetben választásra jogosultak számát, továbbá azt, hogy a területi
küldöttgyűlésbe hány személy ajánlható küldöttnek. A választásokkal kapcsolatos ajánlási
feladat ok ellátásáról a Területi Választási Bizottság a területi szervezet ügyviteli szerve
(titkárság) közreműködésével – gondoskodik.
Ajánlás megtételére a területi szervezet valamennyi tagja jogosult. A tag a területi
küldöttgyűlésbe legfeljebb annyi személyt ajánlhat, amennyi oda megválasztható.
Amennyiben az így meghatározottnál több személyre tesz ajánlást, úgy valamennyi ajánlása
érvénytelen az adott képviseleti szerv vonatkozásában.
A Területi Választási Bizottság a területi szervezet ügyviteli szerve (titkárság)
közreműködésével – a végleges választói névjegyzék alapján elkészíti a sorszámmal ellátott
ajánlóíveket, melyek megküldésével a választásra jogosultakat felhívja a területi küldöttek
személyére vonatkozó ajánlásaik megtételére.
A területi szervezet választásra jogosult tagjai a területi küldöttek személyére vonatkozó,
előzetes ajánlásaikat a nevükre szólóan kiállított, a területi szervezet hivatalos
bélyegzőlenyomatával és sorszámmal ellátott, részükre postai úton megküldött ajánlóíveken
tehetik meg.
A választásra jogosult kamarai tag területi küldötti megbízatásra önmagát is ajánlhatja.
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Területi küldöttre ajánlást tenni kizárólag a választás céljából összehívott közgyűlés napját
megelőzően, írásban, az ajánlóívekhez mellékelt felhívásban meghatározott módon és az ott
megjelölt határidőben lehet.
Érvénytelen az ajánlás, amennyiben azt:
a) nem a kiküldött hivatalos ajánlóíven tették,
b) az ajánlóív címzettjének nevét olvashatatlanná tették vagy megváltoztatták,
c) az ajánlóívet nem írták alá, vagy az aláírás nem a címzettől származik,
d) az ajánlóívet eltépték, vagy áthúzták,
e) a területi küldöttgyűlésbe megválaszthatónál több személyre tettek ajánlást.
Az ajánlóívet legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt kell kézbesíteni. Az ajánlóívnek
tartalmaznia kell a választás megnevezését.
A választásra jogosult által kitöltött és aláírt ajánlóívet – az ajánlóíven feltüntetett határidő
lejárta előtt – a területi szervezet titkárságához kell postai úton visszajuttatni. Az előzetes
ajánlásokat követően, a választói közgyűlésen helyszíni ajánlására nincs lehetőség.
Az előzetes ajánlások beérkezését követően a Területi Választási Bizottság a területi szervezet
ügyviteli szerve (titkárság) közreműködésével – haladéktalanul köteles az ajánlott személyeket
előzetesen írásban megnyilatkoztatni arról, hogy a személyükre érkezett ajánlást
elfogadják-e. Az ajánlott személy nyilatkozatát postai úton, faxüzenet vagy az ajánlóív eredeti
kitöltött- és aláírt példányának, elektronikus dokumentumba beolvasott formátumában
(szkennelt) elektronikus levél formájában is eljuttathatja a területi szervezet titkárságához.
Az ajánlott személynek legkésőbb a választói gyűlést megelőző 3. napos beérkezési, jogvesztő
határidőig nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlást elfogadja-e? Előzetes írásbeli nyilatkozat
hiányában úgy kell tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el, és őt a választásnál figyelmen
kívül kell hagyni. A jelölt a faxon, vagy elektronikus levél formájában csatolmányként
eljuttatott elfogadó nyilatkozatának eredeti példányát legkésőbb a választás első fordulójának
megkezdéséig, a Területi Választási Bizottsághoz eljuttatni, vagy az első forduló helyszínén a
hivatalhoz beérkezett példányt aláírásával hitelesíteni köteles. Ennek hiányában úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el.
Az előzetesen ajánlottak közül azok, akik elfogadó nyilatkozatot tettek, felkerülnek a
jelölőlistára. A jelölőlistára a jelölteket ábécésorrendben kell felvenni. A jelölőlistát a területi
szervezet hivatalában, honlapján, ha ilyet működtet, az elfogadásra nyitva álló határidőt követő
napon kell közzétenni, és a választói gyűlésen is ismertetni kell.
5. A szavazás lebonyolítása területi küldöttválasztás esetén
Szavazni csak a választói közgyűlés ülésén, személyesen lehet. A választás során minden
szavazásra jogosultnak egy szavazata van, és minden szavazat egyenlő.
A szavazásra jogosult a választói közgyűlés kezdetén, a regisztráció alkalmával
személyazonosságát fényképes közokirat bemutatásával igazolja, továbbá a regisztráció során
aktív kamarai tagságát ellenőrizni kell.
Szavazni kizárólag a választói közgyűlésen kiosztott, hivatalos bélyegzővel ellátott
szavazólapon lehet. A szavazólap átvételét a választásra jogosult aláírásával köteles elismerni.
A szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy az azokon leadott szavazatok egyedi
azonosítására sem formai, sem pedig tartalmi jegyek alapján ne legyen lehetőség. A területi
küldöttek választására szolgáló szavazólapon fel kell tüntetni, hogy a jelöltek közül a szavazó
legfeljebb hány személyt választhat. A szavazólapon a szavazatot úgy lehet leadni, hogy a
megválasztani kívánt személyek neve mellé a szavazó két egymást metsző vonallal jelet tesz
(x, +).
A titkos szavazás lebonyolításához a Területi Választási Bizottság a területi szervezet
ügyviteli szerve (titkársága) közreműködésével gondoskodik a szavazóurnák előkészítéséről
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és elhelyezéséről. A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urnát kell felállítani.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A
vizsgálat eredményét fel kell tüntetni a szavazási jegyzőkönyvben. Az urnákat úgy kell
lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
A szavazás megkezdése előtt a közgyűlés levezető elnöke ismerteti a megjelentekkel a
szavazás alapvető szabályait, és – a vonatkozó rendelkezések felolvasásával – a szavazat
érvénytelenné nyilvánításának okait.
Érvénytelen a szavazat,
a) amennyiben nem a hivatalos, az adott közgyűlésre készült, hivatalos bélyegzővel ellátott
szavazólapon adják le,
b) a választói akaratot nem a szavazólap alján megjelölt módon nyilvánítják ki (pl. áthúzás,
aláhúzás, bekarikázás),
c) a szavazólapon a jelölést nem tollal, hanem ceruzával, vagy egyéb, utólag következmény
nélkül eltávolítható módon teszik meg,
d) a szavazólapon alkalmazott jelölésnél a választói akaratot nem egyértelműen nyilvánítják ki,
e) a szavazólapon más név is szerepel, mint aki felkerült a jelölőlistára,
f) a szavazólapon több névre adnak le szavazatot, mint amennyi tagot a képviseleti szervbe a
területi szervezet tagjai megválaszthatnak,
g) a szavazólapot üresen dobják az urnába,
h) a szavazólapot áthúzták.
Az átvett, de urnába be nem dobott szavazócédula nem érvénytelen, hanem le nem adott szavazatnak
minősül, ilyen esetben a választó jelenlévőnek tekintendő, aki nem kívánt élni szavazati jogával.
A levezető elnöknek a szavazás lezárására vonatkozó felhívását követően további szavazatot nem szabad
elfogadni.
A szavazás a közgyűlés ülésén, titkosan, listákon, az azokban szereplő jelöltekre leadott szavazatokkal
történik. Egyazon jogosult egy listára legfeljebb annyi szavazatot adhat le, ahány tagot a képviseleti
szervbe a területi szervezet tagjai megválaszthatnak.
A területi küldöttek megválasztásakor – a szavazás, a szavazatszámlálás és a szavazatok jegyzőkönyvi
összesítése során a hagyományos papíralapú lebonyolítás és urnás összegyűjtés, valamint kézi
szavazatszámlálás helyett – elektronikus és egyéb ellenőrizhető eszközök igénybevételére is lehetőség
van, amennyiben azok nem állnak ellentétben az Ekt. és az Alapszabály rendelkezéseivel.

6. A választás eredményének megállapítása területi küldöttválasztás esetén
A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottság az urnákat egy helyiségben
összegyűjti, az urnákból az összes szavazólapot kiszedi, a szavazatokat összeszámlálja, és
megállapítja a választás eredményét.
A szavazatszámláló bizottság az urnák felbontása előtt ellenőrzi az urnák sértetlenségét,
felbontja az urnákat, majd az urnában levő szavazólapok számát összehasonlítja az igazoltan
átvett szavazólapok számával. A választás eredményének megállapításához az urnában levő
szavazólapokat számba veszi.
Megválasztottnak az tekintendő, aki a leadott szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta.
Képviseleti szervbe történő megválasztás esetén a kapott szavazatok számának sorrendje
alapján kell a választás eredményét megállapítani. Amennyiben egyenlő számú szavazat
folytán a megválasztott személyek száma meghaladná a megválasztható területi küldöttek
számát, úgy közöttük az alfabetikus sorrend dönt. A sorrendről a választói gyűlés elején kell
dönteni.
A területi küldöttválasztás során a meg nem választott jelölteket pótküldöttnek kell tekinteni.
A pótküldöttek a területi küldöttgyűlésben időközben esetlegesen megüresedő küldötti
helyekre kerülhetnek, megválasztásuk sorrendjében.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a szavazás
eredményét, melyet írásban átad a Területi Választási Bizottság elnökének, aki az eredményt
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a közgyűlésen ismerteti.
A Területi Választási Bizottság a területi küldöttválasztás eredményéről és a megválasztott
küldöttek személyéről a választást követő 8 napon belül írásban értesíti az Országos
Választási Bizottságot.
7. Választási időszak esetén alkalmazandó szabályok
Amennyiben a területi küldöttek megválasztása a választásra jogosult tagok személyes
jelenlétét nem egyidejűleg igénylő választási időszakban történik, úgy a Választási Szabályzat
I. fejezet 5. pontjában foglalt általános előírásokat is megfelelően alkalmazni kell.
III. Az országos küldöttek választására vonatkozó szabályok
Az Alapszabály szerint a Kamara legfőbb képviseleti szerve a területi szervezetek képviseleti
szervei által, titkos szavazással megválasztott küldöttekből álló küldöttközgyűlés. A
küldöttközgyűlésbe 30 tagonként választanak négy évre 1-1 küldöttet, de minimum 3 főt a
területi szervezet tagjai közül. Ha a területi szervezet képviseleti szerve területi közgyűlés
formájában működik, úgy a közgyűlés, amennyiben pedig a területi szervezet képviseleti
szerve a területi küldöttgyűlés, úgy a küldöttgyűlés jogosult az országos küldöttek
megválasztására. Amennyiben a területi szervezet képviseleti szerve küldöttgyűlési formában
működik, csak olyan személy válaszható a területi szervezet tagjai közül országos küldöttnek,
aki egyben területi küldött is.
1. Az országos küldöttek megválasztásának lebonyolításával kapcsolatos szervek
létrehozása.
A választás céljából összehívott területi közgyűlés/küldöttgyűlés kezdetén meg kell
választani, a választói közgyűlés/ küldöttgyűlés időtartamára szólóan az alábbi bizottságokat:
a) Szavazatszámláló bizottság: mely elnökből és legalább 3 tagból áll. Feladatai:
a szavazóurnák választásra történő előkészítése és ellenőrzése,
a szavazásra jogosultak részére a szavazólapok biztosítása,
a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása,
a választás eredményének megállapítása, és közlése a Területi Választási Bizottság
elnökével és a levezető elnökkel,
a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyv készítése.
A szavazatszámláló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
b) Mandátumvizsgáló bizottság: mely elnökből és legfeljebb 3 tagból áll. Feladatai:
a közgyűlésen/küldöttgyűlésen megjelentek (küldöttek) azonosítása, és mandátumuk
igazolása,
a közgyűlés/küldöttgyűlés folyamatos tájékoztatása a jelenlevők létszámáról.
A mandátumvizsgáló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
A választásban közreműködő szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságok
megbízatása a közreműködésükkel megválasztott és határozatképes választói
közgyűlés/küldöttgyűlés befejezéséig tart.
Az ajánlással és az ajánlott személyek jelölőlistára kerülésével kapcsolatos feladatokat a
Területi Választási Bizottság látja el a területi szervezet ügyviteli szervének (titkárság)
közreműködésével.
2. Az ajánlás szabályai az országos küldöttek választása esetén
A küldöttközgyűlésbe küldöttek választása előzetes ajánlás alapján történik.
A Területi Választási Bizottság a végleges választói névjegyzék elkészítése után határozatban
állapítja meg a területi szervezetben választásra jogosultak számát, továbbá azt, hogy a
küldöttközgyűlésbe az adott területi szervezet részéről hány személy ajánlható küldöttnek. A
választásokkal kapcsolatos ajánlási feladatok ellátásáról a Területi Választási Bizottság a
területi szervezet ügyviteli szerve (titkárság) közreműködésével – gondoskodik.
Ajánlás megtételére területi közgyűlés esetén a területi szervezet valamennyi tagja, területi
küldöttgyűlés esetén pedig kizárólag a megválasztott területi küldöttek jogosultak. A kamarai
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tag, illetve küldött a küldöttközgyűlésbe legfeljebb annyi személyt ajánlhat, amennyi oda
megválasztható. Amennyiben az így meghatározottnál több személyre tesz ajánlást, úgy
valamennyi ajánlása érvénytelen az adott képviseleti szerv vonatkozásában.
A Területi Választási Bizottság a területi szervezet ügyviteli szerve (titkárság)
közreműködésével – a végleges választói névjegyzék alapján elkészíti a sorszámmal ellátott
ajánlóíveket, melyek megküldésével a választásra jogosultakat felhívja az országos küldöttek
személyére vonatkozó ajánlásaik megtételére.
A területi szervezet választásra jogosult tagjai/küldöttei az országos küldöttek személyére
vonatkozó előzetes ajánlásaikat, a nevükre szólóan kiállított, a területi szervezet hivatalos
bélyegzőlenyomatával és sorszámmal ellátott, részükre postai úton megküldött ajánlóíveken
tehetik meg.
A választásra jogosult tag/küldött országos küldötti megbízatásra önmagát is ajánlhatja.
Országos küldöttre ajánlást tenni kizárólag a választás céljából összehívott
közgyűlés/küldöttgyűlés napját megelőzően, írásban, az ajánlóívekhez mellékelt felhívásban
meghatározott módon és az ott megjelölt határidőben lehet.
Érvénytelen az ajánlás, amennyiben azt:
a) nem a kiküldött hivatalos ajánlóíven tették,
b) az ajánlóív címzettjének nevét olvashatatlanná tették, vagy megváltoztatták,
c) az ajánlóívet nem írták alá, vagy az aláírás nem a címzettől származik,
d) az ajánlóívet eltépték, vagy áthúzták,
e) a küldöttközgyűlésbe megválaszthatónál több személyre tettek ajánlást.
Az ajánlóívet legkésőbb a közgyűlési/küldöttgyűlési meghívóval együtt kell kézbesíteni. Az
ajánlóívnek tartalmaznia kell a választás megnevezését.
A választásra jogosult által kitöltött és aláírt ajánlóívet – az ajánlóíven feltüntetett határidő
lejárta előtt – a területi szervezet titkárságához kell postai úton visszajuttatni.
Az előzetes ajánlásokat követően, a választói közgyűlésen/küldöttgyűlésen helyszíni
ajánlására nincs lehetőség.
Az előzetes ajánlások beérkezését követően Területi Választási Bizottság a területi szervezet
ügyviteli szerve (titkárság) közreműködésével – haladéktalanul köteles az ajánlott
személyeket előzetesen írásban megnyilatkoztatni arról, hogy a személyükre érkezett ajánlást
elfogadják-e.
Az ajánlott személy nyilatkozatát postai úton, faxüzenet vagy az ajánlóív eredeti kitöltött- és
aláírt példányának, elektronikus dokumentumba beolvasott formátumában (szkennelt)
elektronikus levél formájában is eljuttathatja a területi szervezet ügyviteli szervéhez. Az
ajánlott személynek legkésőbb a választói gyűlést megelőző 3. napos beérkezési, jogvesztő
határidőig nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlást elfogadja-e. Előzetes írásbeli nyilatkozat
hiányában úgy kell tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el, és a választásnál őt figyelmen
kívül kell hagyni. A jelölt a faxon, vagy elektronikus levél formájában csatolmányként
eljuttatott elfogadó nyilatkozatának eredeti példányát legkésőbb a választás első fordulójának
megkezdéséig, a Területi Választási Bizottsághoz eljuttatni, vagy az első forduló helyszínén a
hivatalhoz beérkezett példányt aláírásával hitelesíteni köteles. Ennek hiányában úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el.
Az előzetesen ajánlottak közül azok, akik elfogadó nyilatkozatot tettek, felkerülnek a
jelölőlistára. A jelölőlistára a jelölteket ábécésorrendben kell felvenni. A jelölőlistát a területi
szervezet hivatalában, honlapján, ha ilyet működtet, az elfogadásra nyitva álló határidőt
követő napon kell közzétenni, és a választói gyűlésen is ismertetni kell.
3. A szavazás lebonyolítása az országos küldöttek választása esetén
Szavazni csak a választói közgyűlés/küldöttgyűlés ülésén, személyesen lehet. A választás
során minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, és minden szavazat egyenlő.
A szavazásra jogosult a választói közgyűlés/küldöttgyűlés kezdetén, a regisztráció alkalmával
személyazonosságát fényképes közokirat bemutatásával igazolja, továbbá a regisztráció során
aktív kamarai tagságát ellenőrizni kell.
Szavazni kizárólag a választói közgyűlésen/küldöttgyűlésen kiosztott, hivatalos bélyegzővel
ellátott szavazólapon lehet. A szavazólap átvételét a választásra jogosult aláírásával köteles
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elismerni.
A szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy az azokon leadott szavazatok egyedi
azonosítására sem formai, sem pedig tartalmi jegyek alapján ne legyen lehetőség. Az országos
küldöttek választására vonatkozó szavazólapon fel kell tüntetni, hogy a jelöltek közül a
szavazó legfeljebb hány személyt választhat. A szavazólapon a szavazatot úgy lehet leadni,
hogy a megválasztani kívánt személyek neve mellé a szavazó két egymást metsző vonallal
jelet tesz (x, +).
A titkos szavazás lebonyolításához a Területi Választási Bizottság a területi szervezet
ügyviteli szerve (titkárság) gondoskodik a szavazóurnák előkészítéséről és elhelyezéséről. A
szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urnát kell felállítani.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A
vizsgálat eredményét fel kell tüntetni a szavazási jegyzőkönyvben. Az urnákat úgy kell
lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
A szavazás megkezdése előtt a közgyűlés/küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a
közgyűlésen/küldöttgyűlésen megjelent, szavazati joggal rendelkező tagokkal/küldöttekkel a
szavazás alapvető szabályait, és – a vonatkozó rendelkezések felolvasásával – a szavazat
érvénytelenné nyilvánításának okait.
Érvénytelen a szavazat,
a) amennyiben nem a hivatalos, az adott közgyűlésre/küldöttgyűlésre készült, hivatalos
bélyegzővel ellátott szavazólapon adják le,
b) a választói akaratot nem a szavazólap alján megjelölt módon nyilvánítják ki (pl. áthúzás,
aláhúzás, bekarikázás),
c) a szavazólapon a jelölést nem tollal, hanem ceruzával, vagy egyéb, utólag következmény
nélkül eltávolítható módon teszik meg,
d) a szavazólapon alkalmazott jelölésnél a választói akaratot nem egyértelműen nyilvánítják
ki,
e) a szavazólapon más név is szerepel, mint aki felkerült a jelölőlistára,
f) a szavazólapon több névre adnak le szavazatot, mint amennyi tag a képviseleti szervbe
megválasztható,
g) a szavazólapot üresen dobják az urnába,
h) a szavazólapot áthúzták.
Az átvett, de urnába be nem dobott szavazócédula nem érvénytelen, hanem le nem adott
szavazatnak minősül, ilyen esetben a választó jelen levőnek tekintendő, aki nem kívánt élni
szavazati jogával.
A levezető elnöknek a szavazás lezárására vonatkozó felhívását követően további szavazatot
nem szabad elfogadni.
A szavazás a közgyűlés/küldöttgyűlés ülésén, titkosan, listákon, az azokban szereplő
jelöltekre leadott szavazatokkal történik. Egyazon jogosult egy listára legfeljebb annyi
szavazatot adhat le, ahány tagot a képviseleti szervbe a területi szervezet tagjai/küldöttei
megválaszthatnak.
4. A választás eredményének megállapítása az országos küldöttek választása esetén
A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottság az urnákat egy helyiségben
összegyűjti, az urnákból az összes szavazólapot kiszedi, a szavazatokat összeszámlálja, és
megállapítja a választás eredményét. A szavazatszámláló bizottság az urnák felbontása előtt
ellenőrzi az urnák sértetlenségét, felbontja az urnákat, majd az urnában levő szavazólapok
számát összehasonlítja az igazoltan átvett szavazólapok számával. A választás eredményének
megállapításához az urnában levő szavazólapokat számba veszi.
Megválasztottnak az tekintendő, aki a leadott szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta. Az
országos küldöttek választása során a kapott szavazatok számának sorrendje alapján kell a
választás eredményét megállapítani. Amennyiben egyenlő számú szavazat folytán a
megválasztott személyek száma meghaladná a megválasztható országos küldöttek számát,
úgy közöttük ismételt szavazással kell dönteni. Az országos küldöttválasztás során a meg nem
választott jelölteket pótküldöttnek kell tekinteni. A pótküldöttek a küldöttközgyűlésben
időközben esetlegesen megüresedő küldötti helyekre kerülhetnek, megválasztásuk
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sorrendjében.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a szavazás
eredményét, melyet írásban átad a Területi Választási Bizottság elnökének, aki az eredményt
a közgyűlésen/küldöttgyűlésen ismerteti.
A Területi Választási Bizottság az országos küldöttválasztás eredményéről és a megválasztott
küldöttek személyéről a választást követő 8 napon belül írásban értesíti az Országos
Választási Bizottságot.
Az országos küldöttek megválasztásakor – a szavazás, a szavazatszámlálás és a szavazatok
jegyzőkönyvi összesítése során a hagyományos papíralapú lebonyolítás és urnás összegyűjtés,
valamint kézi szavazatszámlálás helyett – elektronikus és egyéb ellenőrizhető eszközök
igénybevételére is lehetőség van, amennyiben azok nem állnak ellentétben az Ekt. és az
Alapszabály rendelkezéseivel.
5. Választási időszak esetén alkalmazandó szabályok
Amennyiben az országos küldöttek megválasztása a választásra jogosult tagok személyes
jelenlétét nem egyidejűleg igénylő választási időszakban történik, úgy a Választási Szabályzat
I. fejezet 5. pontjában foglalt általános előírásokat is megfelelően alkalmazni kell.
IV. Az országos ügyintéző szervek tisztségviselőinek,
valamint nem tisztségviselő tagjainak megválasztása
Jelen fejezet előírásait kell alkalmazni az alábbi ügyintéző szervek tisztségviselőinek, továbbá
nem tisztségviselő tagjainak megválasztására:
országos elnökség: 1 elnök, 3 alelnök, 1 főtitkár, 8 titkár,
országos felügyelőbizottság: 1 elnök, 1 alelnök, 5 nem tisztségviselő tag,
országos etikai bizottság: 1 elnök, 1 alelnök, 11 nem tisztségviselő tag,
etikai kollégium: 1 elnök, 1 alelnök,
az Alapszabály szerint létrehozott bizottságok elnökei, alelnökei,
az országos szakmai tagozatok elnökei.
1. A választás lebonyolításával kapcsolatos szervek létrehozása
A választás céljából összehívott küldöttközgyűlés kezdetén meg kell választani a választói
küldöttközgyűlés időtartamára szólóan az alábbi bizottságokat:
a) Szavazatszámláló bizottság: mely elnökből és legalább 3 tagból áll. Feladatai:
a szavazóurnák választásra történő előkészítése és ellenőrzése,
a szavazásra jogosultak részére a szavazólapok biztosítása,
a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása,
a választás eredményének megállapítása, és közlése a Országos Választási Bizottsági
elnökével és a levezető elnökkel,
a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyv készítése.
A szavazatszámláló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
b) Mandátumvizsgáló bizottság: mely elnökből és legfeljebb 3 tagból áll. Feladatai:
a küldöttek azonosítása, és mandátumuk igazolása,
a küldöttközgyűlés tájékoztatása a jelenlevők létszámáról.
A mandátumvizsgáló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
A választásban közreműködő szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságok
megbízatása a közreműködésükkel megválasztott és határozatképes választói
küldöttközgyűlés befejezéséig tart.
Az ajánlással és az ajánlott személyek jelölőlistára kerülésével kapcsolatos feladatokat a az
Országos Választási Bizottság látja el és az országos hivatal munkatársainak
közreműködésével.
2. Ajánlás
Az országos ügyintéző szervekbe kamarai tisztségviselők, valamint nem tisztségviselő tagok
választása, az ajánlások alapulvételével elkészített jelölőlista alapján történik. Ajánlás
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megtételére valamennyi megválasztott országos küldött jogosult. Ajánlani bármely kamarai
tagot lehet.
Az Országos Választási Bizottság az országos hivatal közreműködésével elkészíti a
sorszámmal ellátott ajánlóíveket, melyek megküldésével a választásra jogosult küldötteket
felhívja az országos ügyintéző szervek tisztségviselőinek és nem tisztségviselő tagjainak
személyére vonatkozó ajánlásaik megtételére.
A választásra jogosult küldöttek előzetes ajánlásaikat a nevükre szólóan kiállított, az országos
szervezet hivatalos bélyegző lenyomatával és sorszámmal ellátott, részükre postai úton
megküldött ajánlóíveken tehetik meg. Előzetes ajánlást tenni a választás céljából összehívott
küldöttközgyűlés napját megelőzően, írásban, az ajánlóívekhez mellékelt felhívásban
meghatározott módon és az ott megjelölt határidőben lehet.
Az országos hivatalhoz beérkezett előzetes ajánlásokat és az írásban megtett elfogadó
nyilatkozatokat a küldöttközgyűlés ülésén ismertetni kell. Az előzetes ajánlások ismertetését
követően, a választói küldöttközgyűlésen ajánlásra nincs lehetőség.
Az ajánlott személynek legkésőbb a választás ügyében összehívott országos küldöttközgyűlés
napját megelőző, 3 napos beérkezési, jogvesztő határidőben előzetesen írásban nyilatkoznia
kell arról, hogy az ajánlást elfogadja-e, továbbá nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen
megbízatásával, illetőleg megválasztása esetén arról lemond. Aki előzetesen, a megjelölt
jogvesztő határidőben elfogadó nyilatkozatot nem tett azt úgy kell tekinteni, hogy az ajánlást
nem fogadta el, és a választásnál figyelmen kívül kell hagyni.
A jelölt a faxon, vagy elektronikus levél formájában csatolmányként eljuttatott elfogadó
nyilatkozatának eredeti példányát legkésőbb a választás első fordulójának megkezdéséig, az
Országos Választási Bizottsághoz eljuttatni, vagy az első forduló helyszínén az országos
hivatalhoz beérkezett példányt aláírásával hitelesíteni köteles. Ennek hiányában úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el.
Az ajánlott személyek közül azok, akik szabályszerű előzetes elfogadó nyilatkozatot tettek,
automatikusan felkerülnek a jelölőlistára. A jelölőlistára a jelölteket ábécésorrendben kell
felvenni. A jelölőlistát a választói gyűlésen is ismertetni kell.
Az előzetesen elfogadott ajánlás a választás helyszínén, az előzetes elfogadó nyilatkozatot
tevő személyesen előadott nyilatkozatával mindaddig visszavonható, amíg a szavazás az adott
tisztségre/nem tisztségviselő tagságra meg nem kezdődik.
3. A szavazás lebonyolítása
Szavazni csak a választói küldöttközgyűlés ülésén, személyesen lehet. A választás során
minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, és minden szavazat egyenlő.
A titkos szavazás lebonyolításához Országos Választási Bizottság az országos hivatal
közreműködésével gondoskodik a megfelelően előkészített szavazóurnákról. A szavazás
céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urnát kell felállítani. A szavazatszámláló bizottság
az urnák állapotát a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A vizsgálat eredményét fel kell
tüntetni a szavazási jegyzőkönyvben. Az urnákat úgy kell lezárni, hogy azokból az urna
szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
A szavazás megkezdése előtt a levezető elnök ismerteti a küldöttekkel a szavazás alapvető
szabályait, és – a vonatkozó rendelkezések felolvasásával – a szavazat érvénytelenné
nyilvánításának okait. Érvénytelen a szavazat,
a) amennyiben nem a hivatalos, az adott küldöttközgyűlésre készült, hivatalos bélyegzővel
ellátott szavazólapon adják le,
b) a választói akaratot nem a szavazólap alján megjelölt módon nyilvánítják ki (pl. áthúzás,
aláhúzás, bekarikázás),
c) a szavazólapon a jelölést nem tollal, hanem ceruzával, vagy egyéb, utólag következmény
nélkül eltávolítható módon teszik meg,
d) a szavazólapon alkalmazott jelölésnél a választói akaratot nem egyértelműen nyilvánítják
ki,
e) a szavazólapon más név is szerepel, mint aki felkerült a jelölőlistára,
f) a szavazólapot üresen dobják az urnába.
Az urnába be nem dobott szavazócédula nem érvénytelen, hanem le nem adott szavazatnak
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minősül, azaz ilyen esetben a küldött jelenlevőnek tekintendő, de nem kívánt élni szavazati
jogával.
Kizárólag az szavazhat, aki országos küldött kamarai tag, és a szavazólapot a
szavazatszámláló bizottságtól aláírásával igazoltan vette át.
A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.
A szavazás a küldöttközgyűlés ülésén, titkosan, listákon, az azokban szereplő jelöltekre
leadott szavazatokkal történik. Egyazon jogosult egy listára legfeljebb annyi szavazatot adhat
le, ahány tisztségviselő, illetve nem tisztségviselő tag az adott ügyintéző szervbe
megválasztható.
Az országos tisztségviselők, továbbá nem tisztségviselő tagok megválasztásakor – a szavazás,
a szavazatszámlálás és a szavazatok jegyzőkönyvi összesítése során a hagyományos
papíralapú lebonyolítás és urnás összegyűjtés, valamint kézi szavazatszámlálás helyett –
elektronikus és egyéb ellenőrizhető eszközök igénybevételére is lehetőség van, amennyiben
azok nem állnak ellentétben az Ekt. és az Alapszabály rendelkezéseivel.
4. A választás eredményének megállapítása
Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a jelen levő szavazásra jogosultaktól a
legtöbb szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén ismételt választást kell tartani, melyen az azonos számú szavazatot
megszerző jelöltek indulhatnak.
Abban az esetben, ha a választás során egyetlen jelölt sem éri el a megválasztásához
szükséges minimális szavazati hányadot, a választást meg kell ismételni. A megismételt
választásban valamennyi jelölt indulhat, aki a megelőző választás során a szavazatoknak
legalább 10%-át megszerezte. Amennyiben a szavazatok 10%-át egyetlen jelölt sem érte el, a
négy legtöbb szavazatot megszerző jelölt indulhat a megismételt választásban. A fentiekben
meghatározott esetekben a legtöbb szavazatot megszerző jelöltet kell megválasztottnak
tekinteni.
V. A területi szervezeteknél működő ügyintéző szervek tisztségviselőinek, valamint nem
tisztségviselő tagjainak megválasztása
Jelen fejezet előírásait kell alkalmazni az alábbi ügyintéző szervek tisztségviselőinek, továbbá nem
tisztségviselő tagjainak megválasztására:
területi elnökség: 1 elnök, legfeljebb 3 alelnök, és nem tisztségviselő tagként annyi
elnökségi tag, hogy a területi szervezet elnökségének létszáma a 200 tagot el nem érő
területi szervezet esetén legfeljebb 7 fő, 200 tagot elérő területi szervezet esetén legfeljebb
9 fő legyen,
területi felügyelő bizottság: 1 elnök, legfeljebb 5 nem tisztségviselő tag,
területi etikai bizottság: 1 elnök, és 200 tagot el nem érő területi szervezet esetén
legfeljebb 5, 200 tagot elérő területi szervezet esetén legfeljebb 7 nem tisztségviselő tag.
Ahol az Alapszabály szerint a területi szervezetnél megválasztásra kerülő tisztségviselők és
nem tisztségviselő tagok számát – a területi szervezet taglétszámához és az ellátott
feladatokhoz igazodóan – a területi szervezet ügyrendjében kell megállapítani, ott az ügyrend
megállapítása és elfogadása előtt a területi választói közgyűlés/küldöttgyűlés az adott
tisztségre (tagságra) történő választás előtt nyílt szavazással, a jelenlevők többségének
egyetértő szavazatával meghozott határozatával dönt az adott tisztségre (tagságra)
megválasztandó személyek számáról.
A területi ügyintéző szervek tisztségviselőinek, továbbá nem tisztségviselő tagjainak
megválasztása a területi közgyűlés, amennyiben pedig a területi szervezet képviseleti szerve
az Alapszabály szerint kötelezően vagy választottan küldöttgyűlési formában működik, úgy a
területi küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
.
1. A területi választói közgyűlések (küldöttgyűlések) összehívása
A választás céljából összehívott közgyűlés/küldöttgyűlés kezdetén meg kell választani, a
választói közgyűlés/küldöttgyűlés időtartamára szólóan az alábbi bizottságokat:
a) Szavazatszámláló bizottság: mely elnökből és legalább 3 tagból áll. Feladatai:
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a szavazóurnák választásra történő előkészítése és ellenőrzése,
a szavazásra jogosultak részére a szavazólapok biztosítása,
a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása,
a választás eredményének megállapítása és közlése a Területi Választási Bizottság
elnökével és a levezető elnökkel,
a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyv készítése.
A szavazatszámláló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
b) Mandátumvizsgáló bizottság: mely elnökből és legfeljebb 3 tagból áll. Feladatai:
a közgyűlésen megjelentek (küldöttek) azonosítása, és mandátumuk igazolása,
a közgyűlés/küldöttgyűlés tájékoztatása a jelenlevők létszámáról.
A mandátumvizsgáló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
A választásban közreműködő szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságok
megbízatása a közreműködésükkel megválasztott és határozatképes választói
közgyűlés/küldöttgyűlés befejezéséig tart.
Az ajánlással és az ajánlott személyek jelölőlistára kerülésével kapcsolatos feladatokat a
Területi Választási Bizottság látja el és a területi szervezet ügyviteli szervének (titkárság)
2. Ajánlás
A területi ügyintéző szervekbe kamarai tisztségviselők, valamint nem tisztségviselő tagok
választása, az ajánlások alapulvételével elkészített jelölőlista alapján történik. Ajánlás
megtételére területi közgyűlés esetén valamennyi tag, területi küldöttgyűlés estén pedig a
megválasztott területi küldöttek jogosultak. Ajánlani bármely, a területi szervezetnél
nyilvántartott kamarai tagot lehet.
A Területi Választási Bizottság a területi szervezet ügyviteli szerve (titkárság)
közreműködésével elkészíti a sorszámmal ellátott ajánlóíveket, melyek megküldésével a
választásra jogosult küldötteket felhívja a területi ügyintéző szervek tisztségviselőinek és nem
tisztségviselő tagjainak személyére vonatkozó ajánlásaik megtételére.
A választásra jogosult tagok, küldöttgyűlés esetén küldöttek előzetes ajánlásaikat, a nevükre
szólóan kiállított, a területi szervezet hivatalos bélyegző lenyomatával és sorszámmal ellátott,
részükre postai úton megküldött ajánlóíveken tehetik meg. Előzetes ajánlást tenni a választás
céljából összehívott közgyűlés/küldöttgyűlés napját megelőzően, írásban, az ajánlóívekhez
mellékelt felhívásban meghatározott módon és az ott megjelölt határidőben lehet. A területi
titkársághoz beérkezett előzetes ajánlásokat és az írásban megtett elfogadó nyilatkozatokat a
területi közgyűlés/küldöttgyűlés ülésén ismertetni kell. Az előzetes ajánlásokat követően, a
választói küldöttgyűlésen/közgyűlésen ajánlásra nincs lehetőség.
Az ajánlott személynek előzetesen írásban, postai úton, faxüzenet vagy az ajánlóív eredeti
kitöltött- és aláírt példányának, elektronikus dokumentumba beolvasott formátumában
(szkennelt) elektronikus levél formájában, a választói gyűlést megelőző 3. napos beérkezési,
jogvesztő határidőben nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlást elfogadja-e, továbbá nincs
olyan tisztsége, amely összeférhetetlen megbízatásával, illetőleg megválasztása esetén arról
lemond. Aki előzetesen, a megjelölt jogvesztő határidőben elfogadó nyilatkozatot nem tett, ,
azt úgy kell tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el, és a választásnál figyelmen kívül kell
hagyni. A jelölt a faxon, vagy elektronikus levél formájában csatolmányként eljuttatott
elfogadó nyilatkozatának eredeti példányát legkésőbb a választás első fordulójának
megkezdéséig, a Területi Választási Bizottsághoz eljuttatni, vagy az első forduló helyszínén a
hivatalhoz beérkezett példányt aláírásával hitelesíteni köteles. Ennek hiányában úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el.
Az ajánlott személyek közül azok, akik előzetesen szabályszerű elfogadó nyilatkozatot tettek,
felkerülnek a jelölőlistára. A jelölőlistára a jelölteket ábécésorrendben kell felvenni. A
jelölőlistát a területi szervezet hivatalában, honlapján, ha ilyet működtet, az elfogadásra nyitva
álló határidőt követő napon kell közzétenni, és a választói gyűlésen is ismertetni kell.
Az előzetesen elfogadott ajánlás a választás helyszínén, az előzetes elfogadó nyilatkozatot
tevő személyesen előadott nyilatkozatával mindaddig visszavonható, amíg a szavazás az
adott tisztségre/nem tisztségviselő tagságra meg nem kezdődik.
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3. A szavazás lebonyolítása
Szavazni csak a választói közgyűlés/küldöttgyűlés ülésén, személyesen lehet. A választás
során minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, és minden szavazat egyenlő.
A titkos szavazás lebonyolításához a Területi Választási Bizottság a területi szervezet
ügyviteli szerve (titkárság) a közreműködésével gondoskodik a megfelelően előkészített
szavazóurnákról. A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urnát kell felállítani.
A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A
vizsgálat eredményét fel kell tüntetni a szavazási jegyzőkönyvben. Az urnákat úgy kell
lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
A szavazás megkezdése előtt a levezető elnök ismerteti a választásra jogosult tagokkal,
küldöttgyűlés esetén a küldöttekkel a szavazás alapvető szabályait, és – a vonatkozó
rendelkezések felolvasásával – a szavazat érvénytelenné nyilvánításának okait.
Érvénytelen a szavazat,
a) amennyiben nem a hivatalos, az adott közgyűlésre/küldöttgyűlésre készült, hivatalos
bélyegzővel ellátott szavazólapon adják le,
b) a választói akaratot nem a szavazólap alján megjelölt módon nyilvánítják ki (pl. áthúzás,
aláhúzás, bekarikázás),
c) a szavazólapon a jelölést nem tollal, hanem ceruzával, vagy egyéb, utólag következmény
nélkül eltávolítható módon teszik meg,
d) a szavazólapon alkalmazott jelölésnél a választói akaratot nem egyértelműen nyilvánítják ki,
e) a szavazólapon más név is szerepel, mint aki felkerült a jelölőlistára,
f) a szavazólapot üresen dobják az urnába.
Az urnába be nem dobott szavazócédula nem érvénytelen, hanem le nem adott szavazatnak
minősül, azaz ilyen esetben a küldött jelenlevőnek tekintendő, de nem kívánt élni szavazati
jogával.
Kizárólag az szavazhat, aki a területi szervezetnél közgyűlés esetén nyilvántartott kamarai tag,
küldöttgyűlés esetében: megválasztott területi küldött, és a szavazólapot a szavazatszámláló
bizottságtól aláírásával igazoltan vette át.
A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.
A szavazás a közgyűlés/küldöttgyűlés ülésén, titkosan, listákon, az azokban szereplő
jelöltekre leadott szavazatokkal történik. Egyazon jogosult egy listára legfeljebb annyi
szavazatot adhat le, ahány tisztségviselő, illetve nem tisztségviselő tag az adott ügyintéző
szervbe megválasztható.
A területi tisztségviselők, továbbá nem tisztségviselő tagok megválasztásakor – a szavazás, a
szavazatszámlálás és a szavazatok jegyzőkönyvi összesítése során a hagyományos papíralapú
lebonyolítás és urnás összegyűjtés, valamint kézi szavazatszámlálás helyett – elektronikus és
egyéb ellenőrizhető eszközök igénybevételére is lehetőség van, amennyiben azok nem állnak
ellentétben az Ekt. és az Alapszabály rendelkezéseivel.
A titkos szavazás lebonyolításához a Területi Választási Bizottság területi szervezet ügyviteli
szerve (titkárság) a közreműködésével gondoskodik a megfelelően előkészített
szavazóurnákról.
Kizárólag az szavazhat, aki a területi szervezetnél közgyűlés esetén nyilvántartott kamarai tag
küldöttgyűlés esetén megválasztott területi küldött, és a szavazólapot a szavazatszámláló
bizottságtól aláírásával igazoltan vette át.
4. A választás eredményének megállapítása
Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a jelen levő szavazásra jogosultaktól a
legtöbb szavazatot kapta, és a leadott szavazatoknak legalább 20%-át megszerezte.
Szavazategyenlőség esetén ismételt választást kell tartani, melyen az azonos számú szavazatot
megszerző jelöltek indulhatnak.
Abban az esetben, ha a választás során egyetlen jelölt sem éri el a megválasztásához
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szükséges minimális szavazati hányadot, a választást meg kell ismételni. A megismételt
választásban valamennyi jelölt indulhat, aki a megelőző választás során a szavazatoknak
legalább 10%-át megszerezte. Amennyiben a szavazatok 10%-át egyetlen jelölt sem érte el, a
négy legtöbb szavazatot megszerző jelölt indulhat a megismételt választásban. A fentiekben
meghatározott esetekben a legtöbb szavazatot megszerző jelöltet kell megválasztottnak
tekinteni.
A területi választások során keletkezett iratokat a területi szervezet hivatalában, elkülönítve
kell megőrizni, és a választások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek egy példányát a területi
választások befejezését követő 3 napon belül meg kell küldeni az országos hivatal részére.
5. Választási időszak esetén alkalmazandó szabályok
Amennyiben a területi szervezetnél működő ügyintéző szervek tisztségviselőinek és nem
tisztségviselő tagjainak megválasztása a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem
egyidejűleg igénylő választási időszakban történik, úgy a Választási Szabályzat I. fejezet 5.
pontjában foglalt általános előírásokat is megfelelően alkalmazni kell.
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