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Választási Szabályzat 

A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: 

„kamara”) Országos Küldöttgyűlése alábbi Választási Szabályzatot (a továbbiakban: 

„Szabályzat”) fogadta el. 

I. 

Általános rendelkezések 

A Szabályzat célja 

1. E Szabályzat célja, hogy az országos, területi küldöttgyűlés küldötteinek, illetve a 

kamara tisztségviselőinek megválasztása megtörténhessen. 

Fogalom-meghatározások 

2. E Szabályzat értelmében  

a) választás: a  választásra jogosultak többségi szavazatán alapuló,  az  országos 

küldöttgyűlés, valamint a  területi küldöttgyűlés  küldötteinek, illetve az országos és 

területi kamarai  tisztségviselők megválasztására  irányuló eljárás; 

b) országos küldöttgyűlés: a kamarának legfőbb képviseleti szerve; 

c) országos választási bizottság: az országos küldöttgyűlés által létrehozott szerv;  

d) területi képviseleti szerv: a területi közgyűlés, a területi küldöttgyűlés, 

e) területi szervezet: a kamarának képviseleti szervvel, ügyintéző szervekkel, továbbá 

etikai bizottsággal, pénzügyi ellenőrző bizottsággal rendelkező, önálló költségvetésű 

szerve, amelynek illetékessége a megyére (Budapestre) vagy amennyiben több megyei 

(budapesti) területi szervezet egyesül az egyesült területi szervezetre terjed ki, 

f) választás kiírása: a területi, illetve az országos küldöttgyűlésbe delegált küldöttek, 

illetve az országos és területi tisztségviselők megválasztására kitűzött választás 

időpontját meghatározó kamarai aktus, a választási kiírást a kamara országos elnöksége 

adja ki;  

g) tisztségviselő: 

- a kamara elnöke, 

- a kamara elnökhelyettese 

- a kamara alelnöke és az országos elnökség tagja,. 

- szakmai kollégium elnöke, 
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- a felügyelő bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja, 

- az országos etikai bizottság elnöke és tagja, 

- a területi szervezet elnöke, alelnöke és elnökségének tagja, 

- a területi pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke és tagja, 

- a területi etikai bizottság elnöke és tagja. 

h) testületi tag: küldöttnek, tisztségviselőnek nem minősülő, a kamara folyamatosan 

működő testületi szervének vezetőjévé vagy tagjává választott kamarai tag; 

i) országos jelölőbizottság: az országos küldöttgyűlés által, a választásokkal 

kapcsolatos jelölési feladatok ellátására létrehozott szerv. 

j) választói névjegyzék: a területi küldöttek választására jogosult kamarai tagok 

névsora. 

A választás fórumai 

3. Ha a választás kiírásának napján a kamarai nyilvántartás adatai szerint a területi 

szervezet taglétszáma a 200 főt nem éri el, úgy az országos küldöttgyűlés küldötteinek 

megválasztása a területi közgyűlésen történik. 

4.    Ha a 3. pontban foglaltak szerint nyilvántartott együttes taglétszám legalább 200 

fő, úgy a területi küldötteket a tagok területi küldöttválasztó gyűléseken választják meg.   

5. A 4. pont szerint megválasztott területi küldöttek az országos küldöttgyűlés 

küldötteit - maguk közül - területi küldöttgyűlésen választják. 

A választáson való részvétel jogosultsága;  

a választójog tartalma  

 

6. A választáson való részvételre az a tag jogosult, 

a) akivel szemben nem állapíthatók meg a 8., illetve a 14. pontban meghatározott 

kizáró körülmények, illetve 

b) aki a választási évben február 15-ig a tagsági díjfizetési kötelezettségét 

maradéktalanul teljesítette és 

7. Választójoga alapján annak gyakorlója - a jelen Szabályzatban írt keretek között – 

jelölést tehet, továbbá szavazhat a választással elnyerhető megbízatást betöltők 

személyére, illetőleg az érintett ilyen megbízatásra jelölhető és választható. 

8. Az 6. pontban írt feltételek megléte esetén sem szavazhat az, aki -   
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a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, 

b) közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll, 

c) tevékenységet gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, 

d) büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, 

f) tagsági viszonyát szünetelteti, illetve akinek tagsági viszonya szünetel. 

9.  A tagnak joga van arra, hogy 

a) a közvetlen választás szabályai szerint részt vegyen a területi, valamint  - ha a 

kamarának a  választás időpontjában, a tárgyévben érvényes tagsági viszonnyal 

rendelkező nyilvántartott  taglétszámára tekintettel  területi küldöttgyűlés nem alakul -   

az országos küldöttek, illetve a területi tisztségviselők megválasztásában; 

b) küldötté választása esetén - ha a kamarának a választás időpontjában, a tárgyévben 

érvényes tagsági viszonnyal rendelkező nyilvántartott taglétszámára tekintettel területi 

küldöttgyűlés alakul - részt vegyen a tisztségviselők, testületi tagok és az országos 

küldöttek megválasztásában, 

c) tisztségviselővé, testületi taggá választása esetén részt vegyen testületi tagok 

megválasztásában. 

10. A tagnak a választás minden szakaszában csak egy szavazati joga van, amely – ha 

a kamara belső szabályai kivételt nem tesznek- a választás teljes tartama a jelöléstől a 

szavazás eredményének kihirdetéséig tartó időszak alatt érvényesíthető. 

11. A tag - közvetlenül - kizárólag annál a területi szervezetnél szavazhat, ahol tagként 

nyilvántartják. 

12.  A (passzív) választójoga alapján a kamara tagjának joga van arra, hogy küldöttnek, 

tisztségviselőnek, testületi tagnak megválasszák. 

13.  Választott tisztséget csak az tölthet be, aki a választás előtt a tagság számára 

nyilvánossá teszi, hogy milyen személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói 

tevékenységet folytat, illetve mely vállalkozásnak tagja, vezető tisztségviselője, avagy 

folytat-e ilyen tevékenységet egyéni vállalkozóként. 

14.  Nem jelölhető, illetőleg nem választható területi küldötté, aki: 

a) a  8., valamint a 6.  pont értelmében nem élhet (aktív) választójogával, 

b) megválasztását jogszabály rendelkezése kizárja, 
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c) írásban előzetesen, vagy a választás helyszínén nem vállalja a jelölését, vagy nem 

járul hozzá személyes adatainak a választás lebonyolításához szükséges teendőkkel 

együtt járó kezeléséhez, 

d) jelölésének vállalását vagy személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a 

szavazás megkezdése előtt visszavonja, 

A küldött, illetve a választással elnyerhető  

tisztségviselő státus jogi minősége, időbeli hatálya 

 

15. A jelen Szabályzat szerint választással elnyerhető valamennyi küldött, 

tisztségviselő státus és választással elnyerhető megbízatás személyre szóló megbízást 

jelent, amely a megválasztás napjával kezdődik, és legkésőbb az új küldöttek, 

tisztségviselők, illetőleg testületi tagok megválasztásával szűnik meg. 

16. A közgyűlés, küldöttgyűlés, a területi küldöttválasztó gyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőjének mandátuma csak a 

közgyűlés, a küldöttgyűlés, a küldöttválasztó gyűlés időtartamára szól. 

17. A választással elnyert küldött, tisztségviselő és választással elnyerhető 

megbízatás azonnal megszűnik a megválasztott személy 

a) lemondásával, 

b) visszahívásával, 

c) halálával, 

d) kamarai tagságának megszűnésével, 

e) kamarai tagságának szünetelésével vagy szüneteltetésével, 

f) aktív vagy passzív választójogát kizáró körülmény bekövetkeztével, 

g) lakhelyének olyan változásával, amelyre tekintettel a megválasztott személy a 

mandátumát érintő passzív választójogát más területi szervnél gyakorolhatja, 

h) a tisztség betöltésével kapcsolatos összeférhetetlenség bejelentésével vagy 

megállapításával. 

17/A. A választással elnyert megbízatás azonnal megszűnik az Alapszabály 155/B. 

pontjában meghatározott esetben is. 

18. A több tisztségre, vagy választással elnyerhető megbízatásra (a továbbiakban 

együtt: „megbízatás”) megválasztott személy valamely megbízatásának bármely 

okból történő megszűnése azoknak a megbízatásoknak a megszűnését is eredményezi, 

amelyek elnyerésének előfeltétele (alapja) az eredetileg megszűnő megbízatás volt. 



5 

 

Az összeférhetetlenség szabályai 

19. A tisztségviselők – a 20. pontban írt kivétellel - legfeljebb egy országos és egy 

területi választott tisztséget tölthetnek be. 

20. Nem választható több tisztségre 

a) a kamara elnöke, 

b) a felügyelő bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja, 

c) az országos etikai bizottság elnöke és tagja, 

d) a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke és tagja, 

e) a területi etikai bizottság elnöke és tagja. 

21.   A 19. és 20. pont hatálya alá eső személy más tisztségre vagy testületi taggá 

csak abban az esetben jelölhető, ha a jelölését megelőzően nyilatkozik arról, hogy 

megválasztása esetén az összeférhetetlenségi okot jelentő előző tisztségéről lemond. 

Az ilyen személy lemondása az új tisztségre történt megválasztásával – külön 

intézkedés nélkül- hatályosul. 

22. Fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjának, illetve a 

köztisztviselőnek, valamint az érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és 

érdekegyeztető feladatokat ellátó szervezetek, egyesületek, szakszervezetek, 

szakszervezeti szövetségek, ágazati párbeszéd bizottságok vezető beosztású elnökségi 

tagja küldötté, tisztségviselővé történő megválasztása esetén az érintettnek 30 napon 

belül meg kell szüntetnie hivatásos, illetve köztisztviselői jogviszonyát, vagy egyéb 

jelen pontban felsorolt egyéb szervezetekben fennálló vezető beosztású elnökségi 

tagságát. Az összeférhetetlenségi ok megszüntetésének elmaradása esetén az érintett 

személy mandátuma a 17. pont h) alpont alapján megszűnik. 

II.  

A kamara képviseleti szervezeti rendszere 

A területi küldöttgyűlés, közgyűlés  

23. Ha a területi küldöttgyűlés létrehozására nincs mód, a területi közgyűlés 

közvetlenül választja meg az országos küldötteket. 

24.  Ha a tagok száma eléri a 200 főt, a területi küldöttválasztó gyűlés - közvetlenül - 

kizárólag a területi küldöttek megválasztására jogosult, míg az 23. pontban írott 

választási feladatok ellátása a területi küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. 
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25. Ha a tagok száma a 200 főt nem éri el, úgy a küldöttgyűlés feladatait – mellőzve 

a területi küldöttek megválasztását - a közgyűlés látja el.  Ez esetben a küldöttek jogait 

és kötelezettségeit a tagok érvényesítik. 

26. A 200 főt el nem érő tagság az alakuló országos küldöttgyűlésben az általuk 

közvetlenül megválasztott országos küldött útján képviselteti magát. 

27. Ha területi szervezetet taglétszáma 200 főnél kisebb 2 fő országos küldöttet választ 

az országos küldöttgyűlésbe.   

28. Ha a területi szervezet taglétszáma 200 fő, vagy annál nagyobb, minden 200 tag 

után 2 fő országos küldöttet választ az országos küldöttgyűlésbe. Az ezen felüli 100 főt 

meghaladó aktív tag után további 1 fő országos küldöttet választ. 

29. Ha a területi szervezet taglétszáma 200 fő, vagy annál nagyobb, de a 800 főt nem 

éri el, akkor a területi szervezet 15 tagú területi küldöttgyűlést választ.  

 

30. Amennyiben a területi szervezet tagjainak száma a 800 főt meghaladja, minden 

100 tag után 2 fő területi küldöttet választ a területi küldöttgyűlésbe. 

 

31. A területi szervezet megválasztott elnöke küldöttként vesz részt az országos 

küldöttgyűlésen. A területi szervezet elnökének mandátuma a 27-28. pontok alapján 

megválasztott országos küldöttek mandátumának számába nem számít bele. 

    

32. A 24-30 pontokban meghatározott, és a tagok létszámának megállapítására 

vonatkozóan a kamara elektronikus tagnyilvántartásának a választás évét megelőző év 

december 31-i állapotát kell figyelembe venni. A választás évét megelőző év december 

31- i állapot alapján kell meghatározni a területi és országos küldöttek létszámát, és azt, 

hogy a területi szervezet jogosult-e területi küldöttgyűlés létrehozására. 

 

Az országos küldöttgyűlés 

33.   Az országos küldöttgyűlés a kamara területi közgyűlései, illetve küldöttgyűlései 

által megválasztott országos küldöttekből áll. 

34.  Az országos küldöttgyűlésbe egy-egy területi szervezet a 27-28 pontok szerint 

választ küldötteket.  

III. 

A választásban közreműködő szervezetek 

Az országos és területi választási bizottság 

35.  Az országos választási bizottság az országos küldöttgyűlés létrehozására irányuló 

kamarai választások lebonyolításának előkészítése, megszervezése, irányítása 

lebonyolítása körében szervezi, irányítja, ellenőrzi a választásokat, s ennek körében 
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a) intézkedik a szavazások személyi és tárgyi és feltételeinek előkészítése, biztosítása, 

a szavazólapok elkészítése érdekében;  

b) megvizsgálja a szavazásra jelentkezők választójogi jogosultságának meglétét; 

c) ellenőrzi a választás szabályszerű lebonyolítását, s a szavazás befejezését követően 

gondoskodik az urnák felnyitásáról, a szavazatok összeszámlálásáról, a szavazás 

eredményeinek megállapításáról;  

d) a megválasztott országos küldöttek részére – az elnökén keresztül - kiadja a 

megbízóleveleket;  

e) megvizsgálja a választással kapcsolatos kifogásokat, bejelentéseket, s elbírálja 

azokat;   

f) küldöttgyűlés megkezdése előtt azonosítja a küldötteket, és igazolja mandátumukat; 

g) tájékoztatja a küldöttgyűlést a választás lefolyásáról, eredményéről, a küldöttgyűlés 

létszámáról; 

h) előkészíti az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlést, valamint 

i) ellátja mindazon, az előző pontokban nem említett, részint a választás 

előkészítésével, részint a területi küldöttválasztással, részint pedig az országos 

tisztségviselő-választó küldöttgyűléssel kapcsolatos egyéb feladatokat, amelyeket a 

jelen Szabályzat a hatáskörébe utal. 

36.  A területi választások előkészítésével, lebonyolításával nem bízható meg a 

Kamarával munkajogi, polgári-jogi, illetve egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 

olyan személy sem, akivel szemben a 8. pont a-d) pontokban írt körülmények 

állapíthatók meg.  

37.  A 36. pontban hivatkozott kizáró körülmények hiányát vagy fennállását - az 

országos választási bizottság felkérésére - az országos jelölőbizottság vizsgálja. 

38. Az országos választási bizottság– a területi választások eredményének hitelességét 

biztosítandó, az egyszerűbb, átláthatóbb, a jogokat és kötelezettségeket kétségtelenebbé 

tevő megállapodások megszületése érdekében, illetve a jelen Szabályzatnak a területi 

választásokat felölelő szabályai érvényesülését elősegítendő - a választási feladatok 

gyakorlati végrehajtását szolgáló, különösen jegyzőkönyvek és egyéb okiratok 

elkészítésére, az ülések lefolyásának, a döntések rendjére vonatkozó, továbbá az 

országos választási bizottságnak a területi választások irányítását és ellenőrzését 

szolgáló teendőit is megjelenítő  olyan módszertani útmutatót ad ki,  amely a területi 

választások rendjét egységessé, s  gördülékenyebbé teheti, s amelyek ismeretében   a 
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területi választások során felmerülő gyakorlati nehézségek a területi választási bizottság 

számára áthidalhatókká válnak.  

39. A módszertani útmutatóban foglaltak a választásban közreműködők, illetve a 

választási bizottság számára kötelezők. 

40. A területi választási bizottság: 

a) intézkedik a szavazások személyi és tárgyi és feltételeinek előkészítése, biztosítása, 

a szavazólapok elkészítése érdekében;  

b) megvizsgálja a szavazásra jelentkezők választójogi jogosultságának meglétét; 

c) ellenőrzi a választás szabályszerű lebonyolítását, s a szavazás befejezését követően 

gondoskodik az urnák felnyitásáról, a szavazatok összeszámlálásáról, a szavazás 

eredményeinek megállapításáról;  

d) a megválasztott területi küldöttek részére – az elnökén keresztül - kiadja a 

megbízóleveleket;  

e) megvizsgálja a választással kapcsolatos kifogásokat, bejelentéseket, s elbírálja 

azokat;   

f) küldöttgyűlés megkezdése előtt azonosítja a küldötteket, és igazolja mandátumukat; 

g) tájékoztatja a küldöttgyűlést a választás lefolyásáról, eredményéről, a küldöttgyűlés 

létszámáról; 

h) ellátja mindazon, az előző pontokban nem említett, részint a választás 

előkészítésével, részint a területi küldöttválasztással kapcsolatos egyéb feladatokat, 

amelyeket a jelen Szabályzat a hatáskörébe utal. 

Az országos jelölőbizottság;  

a területi választások jelölési feladatai 

 

41. A területi választásokkal együtt járó jelölési feladatokat a területi jelölőbizottság 

látják el. 

42. Az országos jelölőbizottság elnökből és az országos küldöttgyűlés által 

meghatározott számú tagból áll. 

43. Az országos jelölőbizottságba csak az országos küldöttgyűlés tagja választható. 

44. Az országos jelölőbizottság a tevékenységéről csak az őt megválasztó országos 

küldöttgyűlésnek, valamint az kamarai (országos) választási bizottságnak tartozik 

beszámolni. A jelölőbizottság beszámolási kötelezettsége nem terjed ki a jelöltek 

személyéről való tájékoztatás kötelezettségére. 
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45. A küldöttek személyének azonosítása fényképes igazolványuk alapján, 

mandátumuk vizsgálata pedig kamarai tagsági igazolványuk, a rendőrség által kiadott 

érvényes szakmai igazolványuk, valamint a kamarai küldöttnévsor alapján történik. 

IV. 

Küldöttválasztások 

A területi küldöttválasztó gyűlésre és a területi közgyűlésre vonatkozó közös 

rendelkezések 

46. A területi küldöttválasztó gyűlésen, területi közgyűlésen részt vehet a területi 

szervezet valamennyi, a tárgyévben érvényes kamarai tagsággal rendelkező aktív tagja, 

aki eleget tett a 6/b. pontban meghatározott határidőig tagdíjfizetési kötelezettségének. 

47. A választásban való részvétel érdekében a kamara a tagjait a kamara honlapján 

értesíti. Az értesítésről az országos elnökség intézkedik. A területi szervezet elnöksége 

dönthet a tagok postai úton történő értesítéséről is. 

48. Az értesítés tartalmazza a területi küldöttválasztó gyűlés, területi közgyűlés helyét, 

időpontját, napirendjét, a határozatképességre, valamint a kamarai tagoknak a 

választáson való részvételével összefüggő szabályokat.  

49. A területi küldöttgyűlés kivételével a területi küldöttválasztó gyűlés, területi 

közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a kamarai tagok negyede jelen van.  

A határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlés, területi 

közgyűlés létszámkorlátozásra tekintet nélkül határozatképes. A területi küldöttgyűlés 

határozatképességére az 51.pont szabályai irányadóak. 

A területi küldöttválasztó gyűlés  

50. A területi küldöttválasztó gyűlés napirendje a következő: 

a) a területi szervezet elnöke – akadályoztatása esetén a területi elnökség erre kijelölt 

tagja - megnyitja az területi küldöttválasztó gyűlést, 

b) a határozatképesség megvizsgálása, megállapítása 

c) a területi küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezetőjének és a 

két jegyzőkönyv-hitelesítő személy) megválasztása 

ca) a területi jelölőbizottság, majd a jelenlévő kamarai tagok javaslata a területi 

küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek személyére, majd 

cb) választás, nyílt szavazással;  

d) a területi küldöttek megválasztása 
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da) a területi jelölőbizottság, majd a jelenlevő kamarai tagok javaslata a területi 

küldöttjelöltekre, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell 

felvenni, aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát 

db) a szavazólapon a nyílt szavazás során több szavazatot szerzett területi 

küldöttjelölt sorrendben megelőzi a kevesebb szavazatot szerzett területi 

küldöttjelöltet, az azonos szavazatot szerzett területi küldött jelölteket ABC 

sorrendben kell felvenni 

dc) a szavazólapra minden olyan területi küldöttjelöltet fel kell venni, aki 

megszerezte a nyílt szavazás során a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát 

dd) a szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a szavazó egyedi azonosítására 

sem formai, sem tartalmi jegyeik alapján ne legyen lehetőség. 

de) titkos szavazás a területi küldöttekre, 

df) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése, 

51. A titkos szavazás eredményének kihirdetését követő két órán belül meg kell tartani 

a területi küldöttgyűlést, melyen az 50/d) pont alapján megválasztott küldöttek vesznek 

részt. A területi küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a területi 

küldöttek fele jelen van.  A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés akkor 

határozatképes, ha azon a területi küldöttek egynegyede jelen van. 

V. 

A választásra, a választáskor keletkező jegyzőkönyvekre vonatkozó 

rendelkezések 

A választás időpontja és helyszíne 

52.  A területi küldöttek, országos küldöttek megválasztására irányuló szavazás a 

választási kiírásban meghatározott napon, a területi elnökség által meghatározott 

helyszínen titkosan történik. 

53. A szavazást a választási kiírásban megjelölt napon kell a szavazóhelyiségekben 

megtartani. 

A szavazóhelyiségek felszereltsége 

54. A szavazóhelyiségben a területi elnökség által meghatározott számú urnát kell 

elhelyezni és - a szavazás titkosságának biztosítása érdekében – megfelelő 

szavazóhelyiséget kell kialakítani. 
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55.  Az urnákat úgy kell lezárni, hogy azokból a szavazólapokat a zár felnyitása, a 

pecsét feltörése, vagy az urna szétszedése nélkül eltávolítani ne lehessen. 

A szavazás 

56. A szavazás területi választási bizottság által elkészített szavazólapokkal történik. 

57. Minden szavazásra jogosultnak csak egy szavazati joga van. 

58. A többszöri szavazás súlyos etikai vétségnek tekintendő, amely miatt a 

választásból való kizárásnak van helye.  

59. Szavazni csak személyesen lehet. 

60. A szavazásra jogosult a kamara területi szerve által kijelölt szavazóhelyiségében 

szavazhat. 

61. A szavazásra jogosult úgy szavaz, hogy  

a) a személyazonosságát fényképes közokirattal, a rendőrség által kiadott érvényes 

szakmai igazolvánnyal és az aktív kamarai tagságát kamarai igazolványával igazolja, 

vagy a tárgyévi tagdíj – a 6/b. pontban meghatározott határidőig - megfizetésére 

vonatkozó készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) eredeti példányát bemutatja, 

b) a szavazatszámláló bizottság helyszínen tartózkodó képviselője által aláírt és 

lepecsételt szavazólapot kap, amelynek átvételét aláírásával igazolja, 

c) a szavazófülkébe vonul, és a szavazólapon szereplő személyek neve mellé helyezett 

+ (álló kereszt) vagy X (elforgatott kereszt) jelölést alkalmazva szavaz az általa 

megválasztani kívánt személyekre, 

d) a szavazólapot bedobja az urna nyílásán, meggyőződve arról, hogy az teljes 

terjedelmében valóban beesett az urnába. 

62. A szavazás során csak a szavazólapon szereplő jelöltek közül lehet választani, a 

szavazólapra új nevet felírni nem lehet. 

63.  A rontott szavazólapot – a választó kérésére- a területi elnökség jelenlévő 

munkatársa kicseréli. A csere tényét – a cserét kérő szavazó adatainak feltüntetésével - 

a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A visszavett rontott szavazólapot „Érvénytelen!” 

feliratú pecséttel kell érvényteleníteni és a továbbiakban érvénytelenített szavazólapként 

kell kezelni. 

A területi választási bizottság tevékenysége 

a szavazás időtartama alatt 
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64. A területi választási bizottságnak biztosítania kell azt, hogy választások során 

szavazóhelyiségben legalább 3 fő, valamint – tartalékként - legalább 1 fő munkatársa 

rendelkezésre álljon. 

65.  A területi választási bizottság szavazóhelyiségben tartózkodó tagjai a 66. pontban 

foglaltak szerint kötelesek eljárni. 

66. A szavazás megkezdése előtt biztosítani kell a szavazóhelyiség titkos szavazásra 

alkalmas állapotát, a szavazóurnák üres állapotát, lezárását. 

67. A szavazás tartama alatt   

a) biztosítani kell a szavazás titkosságát és zavartalan lebonyolítását,  a személyi 

igazolvány, vezetői engedély, útlevél adatai alapján ellenőrizni kell a szavazásra 

jelentkezők személyazonosságát,  

b) az átvételt elismerő aláírása ellenében az érintettnek át kell adni a területi választási 

bizottság tagja által aláírt és lepecsételt szavazólapot,  

c) tájékoztatni kell a szavazót a titkos szavazás szabályairól, s 

d) biztosítani kell, hogy a szavazó befolyásolástól mentesen és zavartalanul 

szavazhasson. 

68.  A szavazás lezáráskor 

a)  a szavazóhelyiséget le kell zárni, 

b) a fel nem használt szavazólapok „Érvénytelen!” feliratú pecséttel  kell 

érvényteleníteni, 

c) a lezárt szavazóurnákat és az érvénytelenített szavazólapok el kell szállítani a 

szavazatszámlálásra kijelölt helyre. 

69. A 65-68. pontban foglalt intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni 

A szavazatok összeszámlálása 

70. A szavazatok összeszámlálását a területi választási bizottság a jelöltek nevei 

szerint csoportosítva végzi. 

71. A szavazatok összeszámlálása során 

a) biztosítani kell, hogy a helyiségben a szavazatszámlálás teljes  időtartama alatt csak 

a számlálásban résztvevők és a számlálás ellenőrzésére a jelen Szabályzat szerint 

jogosultak tartózkodjanak, 
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b) meg kell semmisíteni az érvénytelenített szavazólapokat  

c) fel kell nyitni a szavazóurnákat,  

72. A szavazatszámlálás eredményét rögzítő jegyzőkönyvben a jelöltek neve és 

kamarai tagazonosító száma mellett fel kell tüntetni a rájuk adott érvényes szavazatok 

számát is. 

73. A szavazatok összeszámlálását meg kell ismételni minden olyan esetben, amikor 

a számlálás végrehajtásának szabályszerűségét vagy a számlálás eredményének 

pontosságát illetően kétség merül fel. 

74. A szavazatszámlálás megismétlését a területi választási bizottság – a számlálással 

kapcsolatosan hozzá beérkezett kifogás esetén - a választás eredményének kihirdetését 

megelőzően határozattal elrendelheti. 

75.  A 71-73. pontban foglalt intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni 

Az érvénytelen szavazat 

76. A szavazatok összeszámlálása során érvénytelennek minősített szavazatokat el kell 

különíteni, majd az érvénytelenségi ok szerint csoportosítva össze kell számlálni. 

77. Érvénytelen a szavazat, ha 

a) nem az érvényes szavazólapon adták le, 

b) a szavazólapot áthúzták, eltépték, 

c) a szavazólapra a jelölteken kívül más nevet is felírtak, 

d) a szavazólapon egyedi azonosításra alkalmas jelölést helyeztek el, 

e)  nem állapítható meg, hogy kire adták le a szavazatot. 

78. Az adott jelölt esetében érvénytelen az a szavazat, amelyen nem állapítható meg 

kétséget kizáróan, hogy rá szavaztak. 

79.  A 76- 78. pontokban foglalt intézkedéseket, körülményeket jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. 

A szavazás érvényességének megállapítása 

80. A szavazás akkor érvényes, ha 

a) a szabályoknak megfelelően tartották meg és 
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b) senki sem jelentett be megalapozott kifogást a szavazás – beleértve a 

szavazatszámlálás folyamatát is - szabályos lefolytatásával kapcsolatosan, illetőleg az 

ilyen kifogást a területi választási bizottság határozatával elutasította. 

81. Ha a szavazás megfelelt a 80. pontban írt követelményeknek, akkor azt a területi 

választási bizottság érvényesnek nyilvánítja. 

82. A szavazás érvénytelensége esetén a sikertelen választásra vonatkozó szabályok 

szerint kell eljárni. 

A szavazás sikerességének megállapítása 

83. A területi küldöttek megválasztására irányuló szavazás akkor sikeres, ha annak 

eredményeként – figyelemmel az Alapszabályban rögzített határozathozatali rend 

szabályaira - minden döntéstípus tekintetében határozatképes országos küldöttválasztó 

területi küldöttgyűlés alakítható. 

84. Ha a szavazás – a szavazatszámlálás eredménye alapján - megfelelt a 83.pontban 

írt követelményeknek, akkor azt a területi választási bizottság sikeresnek nyilvánítja. 

85.  Ha a szavazás sikeres, de a pótválasztás feltételei fennállnak, a területi választási 

bizottság a szavazás eredményéről tájékoztató közleményében e tényt is megállapítja. 

86. A választás sikerességét nem befolyásolja, ha pótküldött egyáltalán nem, vagy csak 

a 91. pontban foglaltak megfelelő hányadnál kisebb hányadnak megfelelő számban 

hirdethető ki. 

87. A szavazás sikertelensége esetén – az érintett területi szervezetnél- megismételt 

választást kell tartani. 

A küldöttek és pótküldöttek névsorának 

megállapítása és kihirdetése 

 

88. A területi választási bizottság az érvényes szavazatok alapján rangsorolt névsort 

állít össze. A rangsorolt névsort az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok 

számának csökkenő sorrendje szerint kell meghatározni. 

89. A rangsorolt névsor összeállítása során az azonos szavazattal rendelkezők közül 

azt kell előbbre sorolni, aki a szavazólap névsorában előbb állt. 

90. A rangsorolt névsorból annyi személyt kell küldöttnek kihirdetni, ahány területi 

küldött az adott területi szervnél megválasztható. 

91. A rangsorolt névsor alapján területi küldötté megválasztottak után következő 

személyek közül a küldötti létszám 1/3-ának megfelelő számú személy nevét 
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pótküldöttként kell kihirdetni. A pótküldötti létszám megállapítása során az egész 

számra kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. 

A szavazás eredményének kihirdetése 

92. A területi választási bizottság - a szavazással kapcsolatos esetleges panaszok, 

bejelentések vizsgálatát követően kihirdeti 

a) a szavazás érvényességét és sikerességét  megállapító döntését, valamint 

b) a küldötté és pótküldötté választottak névsorát. 

A választási jegyzőkönyv és annak mellékletei 

93. A területi küldöttválasztási eljárás eredményéről a területi szervezet választási 

bizottságának elnöke összesítő jegyzőkönyvet készít, és azt aláírja. 

94. A jegyzőkönyv tartalmazza 

a) a választás helyét és idejét, 

b) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 

c) a szavazás eredményét, 

d) a választás során esetlegesen felmerült kifogásokat és az ezekkel kapcsolatos 

intézkedéseket, 

e) a választás szempontjából lényeges egyéb tényeket, körülményeket. 

95. A területi választási bizottság az összesítő jegyzőkönyvet és az ahhoz 

mellékletként csatolt, a választások során keletkezett összes jegyzőkönyvet az országos 

választási bizottságnak megküldi. 

96. A választás eredményét összegző jegyzőkönyvet, valamint a szavazáson részt vett 

tagok névjegyzékét az országos küldöttválasztó gyűlés eredményéről készített 

jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni. 

 

 

A területi küldöttválasztással kapcsolatos  

egyéb rendelkezések 

 

A pótküldött küldötté minősítése 

97. A pótküldött – a választás eredményének kihirdetésével megállapított rangsor 

betartása mellett - akkor válhat teljes jogú küldötté, ha egy területi küldött mandátuma 

az Alapszabályban meghatározott időtartamon belül megszűnik.   
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98. A területi küldötti mandátum megszűnéséről, valamint a pótküldött küldötté 

minősítéséről a területi szervezet elnöksége 5 napon belül határoz, amelyről a 

pótküldöttet értesíti. 

A területi küldöttválasztás során keletkezett  

iratok kezelése 

99. A választás során keletkezett jegyzőkönyveket a kamara Iratkezelés 

Szabályzatában írt módon, 7 évig kell megőrizni, majd selejtezni. 

100. Az szavazólapokat – beleértve a kicserélt, illetőleg érvénytelenített példányokat 

is - a szavazás eredményének közzétételétől számított 90. napon – ha ez a nap nem 

munkanap, az ezt követő első munkanapon - meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a választás során keletkezett jegyzőkönyvekre 

vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

101. A 100. pontban megnevezett iratokat a megsemmisítés napjáig a választás során 

keletkezett jegyzőkönyvek tárolására vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. 

Az országos küldöttválasztás során keletkezett  

dokumentumok kezelése 

 

102. Az országos küldöttválasztás során keletkezett iratok kezelése során a 99-101. 

pontokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

VI. 

A tisztségviselő-választó gyűlések 

 

A) Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés 

103. Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlést a területi küldöttválasztó 

gyűlések eredményeinek kihirdetését követő 5 napon túli, de 30 napon belüli időpontra 

a kamara elnöke hívja össze. 

104. A határozatképes országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés – saját tagjai 

közül, a jelen Szabályzatban meghatározott sorrendben - titkos szavazással választja 

meg a választással elnyerhető az országos tisztségviselőket és testületi tagokat. 

105.  Tisztségviselővé csak az választható, aki a választás előtt a tagság számára 

nyilvánossá teszi, hogy milyen személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói 

tevékenységet folytat, illetve mely vállalkozásnak tagja, vezető tisztségviselője vagy 

folytat-e ilyen tevékenységet egyéni vállalkozóként. 

Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés 

határozatképessége 
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106. Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon 

az országos küldötteknek legalább a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt 

megismételt országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha 

azon az országos küldöttek egynegyede jelen van. 

107. A határozatképességet – kétség esetén, illetőleg bármely küldött indítványára a 

jelölés, illetőleg a szavazás megkezdése előtt ismételten ellenőrizni kell. 

Jelölés az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlésen;  

a szavazólap összeállítása 

 

108. Az országos jelölőbizottság a küldöttek véleménye alapján állítja össze javaslatát 

az országos tisztségviselők, testületi tagok személyére. 

109. Az országos jelölőbizottság által javasoltak mellett az országos tisztségviselő-

választó küldöttgyűlésen jelenlévő országos küldöttek is tehetnek jelölési javaslatokat. 

110. A jelölőlistára vételt megelőzően az országos jelölőbizottság köteles 

megvizsgálni:  

a) a javasolt személy megfelel-e a javaslat szerinti megbízatás betöltésére vonatkozó 

feltételeknek 

b) az érintett az összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá esik-e. 

111. A javasolt személy akkor kerülhet fel a jelölőlistára, ha 

a) megfelel a javasolt  megbízatás betöltésére vonatkozó feltételeknek, 

b) jelölését, illetőleg a személyével kapcsolatosan fennálló összeférhetetlenségi 

ok megszüntetését előzetesen írásban  tett, avagy a küldöttgyűlésen jegyzőkönyvezett 

szóbeli nyilatkozatával vállalja, 

c) a jelenlévő országos küldöttek legalább negyedének nyílt szavazatát megkapja. 

112. Az országos jelölőbizottság a jelölőlistára felkerült személyek nevét a nyílt 

szavazatok számának csökkenő sorrendjében veszi fel a szavazólapra. Első helyre annak 

a jelöltnek a neve kerül, aki a legtöbb nyílt jelölést kapta. 

113. Egyenlő számú nyílt jelölés esetén az országos küldött jelölteket ABC sorrendben 

kell felvenni a szavazólapra. 

114. A szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy azok egyedi azonosítására sem 

formai, sem tartalmi jegyeik alapján ne legyen lehetőség. 

Szavazás az országos tisztségviselő-választó  
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küldöttgyűlésen 

 

115. Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a 

jegyzőkönyvet hitelesítő két személyt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell 

megválasztani. 

116. Az országos tisztségviselőket a törvény, vagy az Alapszabály értelmében csak 

titkosan megválasztható testületi tagokat titkos szavazással kell megválasztani. 

117. A titkos szavazás lebonyolítása érdekében az országos választási bizottság a 

megfelelően előkészített szavazóurnáról gondoskodik. 

118. Az adott küldöttgyűlésen megtartott első titkos szavazás megkezdése előtt az 

országos szavazatszámláló bizottság elnöke, vagy tagja ismerteti a küldöttekkel a 

szavazás szabályait és – a jelen Szabályzat vonatkozó előírásainak felolvasásával - a 

szavazat érvénytelenné nyilvánításának lehetséges okait. 

119.  A titkos szavazás idejére a levezető elnök szünetet rendel el. 

120. Megválasztottnak tekinthető 

a) két jelölt esetén az, aki a több érvényes szavazatot kapott; 

b.) kettőnél több jelölt esetén az, aki az érvényes szavazatok közül legalább 50%+1 fő 

szavazatát megkapta. 

121.  Ha kettőnél többen szerepelnek a jelölőlistán, és a titkos szavazás során senki 

sem kapta meg az érvényesen leadott szavazatok közül legalább az 50%+1 fő szavazatát, 

új szavazást kell tartani. Az új jelölőlistán a két legtöbb szavazatot kapott személy nevét 

kell feltüntetni. A megismételt szavazás eredményeképpen az tekinthető 

megválasztottnak, aki az érvényes szavazatok többségét megszerezte. 

122.  Szavazategyenlőség esetén – az érintettekre vonatkozóan - a titkos szavazást 

legfeljebb még két alkalommal meg kell ismételni. Ennek eredménytelensége esetén az 

érintett tisztség, testületi tagság vonatkozásában a választást sikertelennek kell 

nyilvánítani. 

 

Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés napirendje 

123. Az országos tisztségviselő-választó küldöttgyűlés napirendje a következő: 

a) a kamara elnöke megnyitja az alakuló országos küldöttgyűlést; 

b) a határozatképesség megvizsgálása, megállapítása 
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ba) az országos választási bizottság jelentésének, valamint e bizottság döntése ellen 

benyújtott panaszok megvitatása, majd 

bb) nyílt szavazás a jelentés elfogadásáról és a panaszok elbírálásáról; 

c) az országos választási bizottság jelentése az országos küldöttválasztó gyűlésekről, 

azok eredményéről; 

d) az országos küldöttgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezetőjének és a két 

jegyzőkönyv-hitelesítő személy) megválasztása 

da) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a küldöttgyűlés 

tisztségviselőinek személyére, majd 

db) választás, nyílt szavazással;  

  e) a kamara elnökének megválasztása 

ea) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a kamara elnökére, nyílt 

szavazás a jelölésről, 

eb) titkos szavazás a kamara elnökére, 

ec) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

f) az országos etikai bizottság elnökének megválasztása 

fa) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata az országos etikai 

bizottság elnökére, nyílt szavazás a jelölésről, 

fb) titkos szavazás az országos etikai bizottság elnökére, 

fc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;  

g) az országos felügyelő bizottság elnökének megválasztása 

ga) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata az országos felügyelő 

bizottság elnökére, nyílt szavazás a jelölésről, 

gb) titkos szavazás az országos felügyelő bizottság elnökére, 

gc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;  

h) az országos szervezet alelnökeinek, elnökhelyetteseinek, a szakmai kollégium 

elnökének megválasztása 
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ha) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a kamara országos 

szervezetének alelnökeire, elnökhelyetteseire, a szakmai kollégium elnökére, nyílt 

szavazás a jelölésekről, 

hb) titkos szavazás az alelnökökre, az elnökhelyettesekre, a szakmai kollégium 

elnökére együttesen, egy szavazólapon, 

hc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

i) az országos szervezet további tisztségviselőinek megválasztása 

ia) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a kamara országos 

szervezetének elnökségi tagjaira és az etikai, valamint a felügyelő bizottság tagjaira, 

nyílt szavazás a jelölésekről, 

ib) titkos szavazás egy szavazólapon, de egymástól elkülönítve az elnökség, a 

felügyelő bizottság, illetve az etikai bizottság tagjaira, 

ic) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

 j) az országos választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság elnökének megválasztása, 

ja) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata az országos választási 

bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló 

bizottság elnökeire, nyílt szavazás a jelölésekről, 

jb) nyílt szavazás az országos választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló 

bizottság és mandátumvizsgáló bizottság elnökeire, 

jc) szavazatszámlálás és a szavazás eredményének kihirdetése. 

k) az országos választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság megválasztása, 

ka) az országos jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata az országos 

választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság tagjaira, nyílt szavazás a jelölésekről, 

kb) nyílt szavazás az országos választási bizottság, jelölőbizottság, 

szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló bizottság tagjaira, 

kc) szavazatszámlálás és a szavazás eredményének kihirdetése. 

B) A területi tisztségviselő-választó közgyűlés, küldöttgyűlés 

A területi tisztségviselő-választó közgyűlés napirendje 



21 

 

124. A területi tisztségviselő-választó közgyűlés napirendje a következő: 

a) a területi szervezet elnöke – akadályoztatása esetén a területi elnökség erre kijelölt 

tagja - megnyitja a területi közgyűlést; 

b) a határozatképesség megvizsgálása, megállapítása 

ba) a területi választási bizottság jelentésének, valamint a testület döntése ellen 

benyújtott panaszok megvitatása, majd 

bb) nyílt szavazás a jelentés elfogadásáról és a panaszok elbírálásáról;  

c) a területi közgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezetőjének és a két 

jegyzőkönyv-hitelesítő személy) megválasztása 

ca) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi közgyűlés 

tisztségviselőinek személyére, majd 

cb) választás, nyílt szavazással;  

d) a területi elnökség, pénzügyi ellenőrző bizottság, etikai bizottság létszámának 

meghatározása; 

e) a területi szervezet elnökének megválasztása 

ea) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi szervezet elnökére, 

nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, aki 

megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

eb) titkos szavazás a területi szervezet elnökére, 

ec) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

f) a területi etikai bizottság elnökének megválasztása 

fa) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi etikai bizottság 

elnökére, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, 

aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

fb) titkos szavazás a területi etikai bizottság elnökére, 

fc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;  

g) a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének megválasztása 

ga) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a pénzügyi ellenőrző bizottság 

elnökére, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, 

aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 
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gb) titkos szavazás a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökére, 

gc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;  

h) a területi szervezet alelnökeinek megválasztása 

ha) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi szervezet alelnökeire, 

nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, aki 

megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

hb) titkos szavazás az alelnökökre együttesen, egy szavazólapon, 

hc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

j) a területi szervezet további tisztségviselőinek megválasztása 

ja) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi szervezet elnökségi 

tagjaira és az etikai, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjaira, nyílt szavazás 

a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, aki megszerzi a jelenlévő 

kamarai tagok negyedének szavazatát, 

jb) titkos szavazás egy szavazólapon, de egymástól elkülönítve az elnökség, a 

pénzügyi ellenőrző bizottság, illetve az etikai bizottság tagjaira, 

jc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

k) az országos küldöttek megválasztása, 

ka) a területi jelölőbizottság, majd a jelenlevő kamarai tagok javaslata az országos 

küldöttjelöltekre, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell 

felvenni, aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát 

kb) a szavazólapon a nyílt szavazás során több szavazatot szerzett országos 

küldöttjelölt sorrendben megelőzi a kevesebb szavazatot szerzett országos 

küldöttjelöltet, az azonos szavazatot szerzett országos küldöttjelölteket ABC 

sorrendben kell felvenni 

kc) a szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a szavazó egyedi azonosítására 

sem formai, sem tartalmi jegyeik alapján ne legyen lehetőség. 

kd) titkos szavazás az országos küldöttekre, 

ke) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése. 

 l) a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság elnökének megválasztása, 



23 

 

la) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi választási bizottság, 

jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló bizottság 

elnökeire, nyílt szavazás a jelölésekről, a jelöléshez a jelenlévő kamarai tagok 

negyedének szavazata szükséges, 

lb) nyílt szavazás a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló 

bizottság és mandátumvizsgáló bizottság elnökeire, 

lc) szavazatszámlálás és a szavazás eredményének kihirdetése. 

m) a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság megválasztása, 

ma) a területi jelölőbizottság, majd a tagok javaslata a területi választási 

bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló 

bizottság tagjaira, nyílt szavazás a jelölésekről, a jelöléshez a jelenlévő kamarai 

tagok negyedének szavazata szükséges 

mb) nyílt szavazás a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló 

bizottság és mandátumvizsgáló bizottság tagjaira, 

mc) szavazatszámlálás és a szavazás eredményének kihirdetése. 

n) amennyiben a területi szervezet megválasztott elnöke egyben országos küldött is, a 

területi szervezet egy fő országos küldöttet választ, az országos küldött választására a 

Választási Szabályzatban az országos küldöttek jelölésére, választására vonatkozó 

szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni. 

A területi tisztségviselő-választó küldöttgyűlés napirendje 

125. A területi tisztségviselő-választó küldöttgyűlés napirendje a következő: 

a) a területi szervezet elnöke – akadályoztatása esetén a területi elnökség erre kijelölt 

tagja - megnyitja a területi küldöttgyűlést; 

b) a határozatképesség megvizsgálása, megállapítása 

ba) a területi választási bizottság jelentésének, valamint a testület döntése ellen 

benyújtott panaszok megvitatása, majd 

bb) nyílt szavazás a jelentés elfogadásáról és a panaszok elbírálásáról;  

c) a területi küldöttgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezetőjének és a két 

jegyzőkönyv-hitelesítő személy) megválasztása 

ca) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi küldöttgyűlés 

tisztségviselőinek személyére, majd 
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cb) választás, nyílt szavazással;  

d) a területi elnökség, pénzügyi ellenőrző bizottság, etikai bizottság létszámának 

meghatározása; 

e) a területi szervezet elnökének megválasztása 

ea) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi szervezet 

elnökére, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, 

aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

eb) titkos szavazás a területi szervezet elnökére, 

ec) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

f) a területi etikai bizottság elnökének megválasztása 

fa) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi etikai bizottság 

elnökére, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, 

aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

fb) titkos szavazás a területi etikai bizottság elnökére, 

fc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;  

g) a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének megválasztása 

ga) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a pénzügyi ellenőrző 

bizottság elnökére, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell 

felvenni, aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

gb) titkos szavazás a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökére, 

gc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése;  

h) a területi szervezet alelnökeinek megválasztása 

ha) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi szervezet 

alelnökeire, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell 

felvenni, aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát, 

hb) titkos szavazás az alelnökökre együttesen, egy szavazólapon, 

hc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

j) a területi szervezet további tisztségviselőinek megválasztása 
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ja) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi szervezet elnökségi 

tagjaira és az etikai, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjaira, nyílt szavazás 

a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell felvenni, aki megszerzi a jelenlévő 

kamarai tagok negyedének szavazatát, 

jb) titkos szavazás egy szavazólapon, de egymástól elkülönítve az elnökség, a 

pénzügyi ellenőrző bizottság, illetve az etikai bizottság tagjaira, 

jc) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése; 

k) az országos küldöttek megválasztása, 

ka) a területi jelölőbizottság, majd a jelenlevő kamarai tagok javaslata az országos 

küldöttjelöltekre, nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről, a szavazólapra azt kell 

felvenni, aki megszerzi a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát 

kb) a szavazólapon a nyílt szavazás során több szavazatot szerzett országos 

küldöttjelölt sorrendben megelőzi a kevesebb szavazatot szerzett országos 

küldöttjelöltet, az azonos szavazatot szerzett országos küldöttjelölteket ABC 

sorrendben kell felvenni 

kc) a szavazólapra a minden olyan országos küldöttjelöltet fel kell venni, aki 

megszerezte a nyílt szavazás során a jelenlévő kamarai tagok negyedének szavazatát 

kd) a szavazólapokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a szavazó egyedi azonosítására 

sem formai, sem tartalmi jegyeik alapján ne legyen lehetőség. 

ke) titkos szavazás az országos küldöttekre, 

kf) szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése. 

 l) a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság elnökének megválasztása, 

la) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi választási 

bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló 

bizottság elnökeire, nyílt szavazás a jelölésekről, a jelöléshez a jelenlévő kamarai 

tagok negyedének szavazata szükséges, 

lb) nyílt szavazás a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló 

bizottság és mandátumvizsgáló bizottság elnökeire, 

lc) szavazatszámlálás és a szavazás eredményének kihirdetése. 

m) a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és 

mandátumvizsgáló bizottság megválasztása, 
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ma) a területi jelölőbizottság, majd a küldöttek javaslata a területi választási 

bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló 

bizottság tagjaira, nyílt szavazás a jelölésekről, a jelöléshez a jelenlévő kamarai 

tagok negyedének szavazata szükséges 

mb) nyílt szavazás a területi választási bizottság, jelölőbizottság, szavazatszámláló 

bizottság és mandátumvizsgáló bizottság tagjaira, 

mc) szavazatszámlálás és a szavazás eredményének kihirdetése. 

n) amennyiben a területi szervezet megválasztott elnöke egyben országos küldött is, a 

területi szervezet egy fő országos küldöttet választ, az országos küldött választására a 

Választási Szabályzatban az országos küldöttek jelölésére, választására vonatkozó 

szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni. 

126. Megválasztottnak tekinthető 

a) két jelölt esetén az, aki a több érvényes szavazatot kapott; 

b.) kettőnél több jelölt esetén az, aki az érvényes szavazatok közül legalább 50%+1 

fő szavazatát megkapta. 

127.Ha kettőnél többen szerepelnek a szavazólapon, és a titkos szavazás során senki 

sem kapta meg az érvényesen leadott szavazatok közül legalább az 50%+1 fő szavazatát, 

új szavazást kell tartani. Az új szavazólapon a két legtöbb szavazatot kapott személy 

nevét kell feltüntetni. A megismételt szavazás eredményeképpen az tekinthető 

megválasztottnak, aki az érvényes szavazatok többségét megszerezte. 

Szavazategyenlőség esetén – az érintettekre vonatkozóan - a titkos szavazást 

legfeljebb még két alkalommal meg kell ismételni. Ennek eredménytelensége esetén az 

érintett tisztség, testületi tagság vonatkozásában a választást sikertelennek kell 

nyilvánítani. 

VII. 

Jogorvoslat 

128. Az országos választási bizottság, illetve a területi választási bizottság döntése 

bírósági úton megtámadható. a Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint. 

129. A bírósági beadványnak a kihirdetett választási eredményre halasztó hatálya 

nincs. 

130. A 128. pontban meghatározott döntések ellen az érintett, valamint – hatáskörében 

- a törvényességi felügyeletet ellátó rendészetért felelős miniszter és a kamara felügyelő 

bizottsága fordulhat a bírósághoz. 
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VIII. 

Záró rendelkezések 

131. A jelen Szabályzat mellékleteinek tartalmi kidolgozása, illetőleg módosítása és 

jóváhagyása az országos elnökség feladata. 

132. A jelen Választási Szabályzat 2016.december 03-án lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a 20/2012. (01. 06.) számú országos küldöttgyűlési határozattal elfogadott 

Ideiglenes Választási Szabályzat hatályát veszti. 


