
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 1. számú 

melléklete. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Választási Szabályzata 

 

I. rész 

Általános rendelkezések 

 

1. 

A szabályzat célja, hogy a gazdasági kamarákról szóló 2003. évi CXXXI. törvénnyel 

módosított 1999. évi CXXI. törvény rendelkezéseivel összhangban,  illetve  e  törvényben  

meghatározott  választási  szabályok  (30-33 §), valamint a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Választási Szabályzatában foglalt, a területi kamarákra nézve kötelező választási 

szabályok által biztosított keretek között meghatározza a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) tagozatainak, a kamara testületi 

szerveinek (küldöttgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság, etikai bizottság), országos kamarai 

küldötteinek és választott tisztségviselőinek (elnök, alelnökök, ellenőrző bizottság elnöke, 

etikai bizottság elnöke) megválasztására, illetve újraválasztására vonatkozó szabályait. 

 

2. 

Jelen szabályzat időbeli hatálya a Kamara küldöttgyűlésének jóváhagyó határozatától 

számítva határozatlan ideig tart. 

 

II. rész 

Választási szabályok 

 

- választási névjegyzék - 

 

3. 

A kamara az illetékességi területén székhellyel rendelkező, valamennyi gazdálkodó 

szervezetről tagozatonként összeállított választási névjegyzéket vezet. A választási 

névjegyzéknek tartalmaznia kell a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, 

székhelyét, tevékenységi körét, a választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében 

szavazásra jogosult személy(ek) nevét. 

 

4. 

A kamara valamennyi gazdálkodó szervezetet besorolja tagozatokba. 

 

5. 

A gazdálkodó szervezeteket a kamara az alábbi tagozatokbant tartja nyilván: 

 

ipari tagozat, 

kereskedelmi tagozat, 

szolgáltatási tagozat, 

kézműipari tagozat. 
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- tagjegyzék - 

 

6. 

A kamara tagjairól az 5. pontban rögzített tagozati bontásban tagjegyzéket állít össze és vezet. 

Ennek tartalmaznia kell a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági 

jogviszony kezdő időpontját, a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a gazdálkodó 

szervezet nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) nevét. A tagjegyzék a választási 

névjegyzék része. 

 

- választási névjegyzékre és a tagjegyzékre vonatkozó közös szabályok - 

 

7. 

A kamarai tag a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti, hogy a kamara a következő 

naptári év első napjától kezdődően másik tagozatba sorolja át. 

 

8. 

A gazdálkodó szervezet a kamaránál a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti 

választási jogosultsága megszüntetését és a váalsztási névjegyzékből való törlését, ha 

szavazati jogával nem kíván élni, vagy ha egyszerre folytat kereskedelmi, ipari és kézműipari 

szakmák körébe, illetve mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységek körébe tartozó 

tevékenységet, és a következő naptári év első napjától kezdődően másik fajta gazdasági 

kamarában kíván választőjoggal élni. 

 

- aktív választójog - 

 

9. 

A kamarai tagozati-küldöttek választása során választójoga van valamennyi, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara választási névjegyzékében szereplő gazdálkodó 

szervezetnek. Minden gazdálkodó szervezetet a választás során egy szavazat illet meg. A 

gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra 

jogosult személyként feltüntetett személy(ek) útján gyakorolhatják. 

 

10. 

A kamara elnökének, alelnökeinek, elnöksége tagjainak, ellenőrző és etikai bizottsága 

tagjainak, országos küldötteinek választása során választójoga van valamennyi, a 

küldöttválasztáson az egyes kamarai tagozatok által megválasztott küldöttnek.  

 

A küldöttek szavazati jogukat személyesen gyakorolhatják, e jogukat másra át nem 

ruházhatják. 

 

- passzív választójog - 

 

11. 

Tagozati-küldöttnek megválasztható az nagykorú magyar állampolgár vagy olyan külföldi 

állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély 

nélkül végezhet munkát, és olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető 

tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának és a tagsági jogviszonyból 

származó kötelezettségeinek eleget tett. 
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12. 

A kamara elnökének, alelnökének, elnökségi és etikai bizottsági tagjának, valamint országos 

küldöttnek megválasztható annak a gazdálkodó szervezetnek a tagja (részvényese), vezető 

tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, aki a tagozati-küldöttválasztáson küldöttnek 

megválasztásra került. 

 

13. 

Ellenőrző Bizottság tagjának a kamara tagján kívül megfelelő szakértelemmel rendelkező más 

személy is megválasztható. 

 

III. rész 

Választási rendszer 

 

14. 

Küldöttgyűlés 

 

A tagozati és küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó választások nyílt szavazással történnek, 

kivéve, ha a résztvevők egyötöde a titkos szavazás elrendelését kezdeményezi.  

Az egyes kamarai tagozatokba beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozat gazdasági súlyának 

megfelelő számú kamarai küldöttet (pótküldöttet) választanak. 

A tagozatok összesen 66 területi kamarai küldöttet választanak a következő szempontok 

alapján: 

 

A küldöttválasztó tagozati ülések megtartását megelőző utolsó elnökségi ülésen a kamara 

elnöksége a küldöttválasztó tagozati ülés évét megelőző teljes naptári év (bázis év) konkrét 

adatainak alapján megállapítja a tagozatok, valamint a tagozatokon belül a szolnoki kistérség 

– továbbiakban: szolnoki kistérség – és a megye többi kistérségének (jászsági, 

törökszentmiklósi, közép-tiszavidéki, nagykunsági, mezőtúri, tiszazugi) – továbbiakban: 

megyei kistérségek – gazdasági súlyarányát és ennek alapján az egyes tagozatok által 

választható, és a tagozatokon belül a szolnoki kistérséget, valamint a megyei kistérségeket 

megillető küldöttek számát az alábbiak szerint: 

 

valamennyi tagozat – a tagozatok, és a tagozatokon belüli szolnoki kistérség és a megyei 

kistérségek gazdasági súlyától függetlenül – normatív alapon 2-2 küldöttet választ; 

 

a fennmaradó küldöttlétszám 60 %-át a kamarai tagozatok gazdasági súlyának 

figyelembevételével kell megállapítani, oly módon, hogy a gazdasági súly alapját a tagozat 

által a kamarába befizetett kamarai tagdíj mértéke határozza meg. Az így megállapított, 

tagozatot megillető küldöttlétszámból a tagozaton belül a szolnoki kistérséget és a megyei 

kistérségeket megillető küldötti létszámot a szolnoki kistérség által, illetve a megyei 

kistérségek által befizetett kamarai tagdíj arányában kell megállapítani. 

 

Törtszám esetén az ilyen alapon megállapítható küldöttek számának megállapításához a 

kerekítés szabályait kell alkalmazni.  

 

az ezután fennmaradó küldöttek létszámát (40%) a tagozatok között az egyes tagozatok 

kamarai taglétszámának arányában kell felosztani. Az így megállapított, tagozatot megillető 

küldöttlétszámból a tagozaton belül a szolnoki kistérséget és a megyei kistérségeket megillető 

küldötti létszámot a szolnoki kistérség, illetve a megyei kistérségek taglétszámának arányában 

kell megállapítani. 
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Törtszám esetén az ilyen alapon megállapítható küldöttek számának megállapításához a 

kerekítés szabályait kell alkalmazni.  

 

Amennyiben nem érkezik a tagozat szolnoki kistérségét megillető küldötti létszámra az 

elnökség álatal megállapított, gazdasági súly szerinti megfelelő számú jelölés, úgy a megyei 

kistérségeket megillető küldöttlétszám feletti legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül 

megválasztásra.  

 

Amennyiben nem érkezik a tagozat megyei kistérségeket megillető küldötti létszámra az 

elnökség álatal megállapított, gazdasági súly szerinti megfelelő számú jelölés, úgy a szolnoki 

kistérséget megillető küldöttlétszám feletti legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül 

megválasztásra.  

 

A tagozati pótküldöttek létszáma a megválasztott tagozati küldöttek számának 30%-ánál több 

nem lehet. Azok a küldöttjelöltek, akik ebbe a keretbe nem férnek be, nem minősülnek 

pótküldöttnek.  

 

Amennyiben a választási időszak alatt valamelyik küldött küldötti jogviszonya bármely okból 

megszűnik, külön választási eljárás lefolytatása nélkül az azonos tagozatból, azon belül az 

adott kistérségből (szolnoki, vagy a megye többi kistérsége) legtöbb szavazatot elnyert 

pótküldött a korábban megválasztott küldött helyébe lép.  

 

Amennyiben a megüresedett küldötti helyen a tagozat kistérségének nincs pót-küldötte, úgy a 

másik kistérség legtöbb szavazatot kapott pótküldötte lép a megüresedett küldötti helyre. A 

pótküldöttek által megszerzett szavazatok mennyisége a küldötti viszony megszerzése 

szempontjából sorrendiséget jelent. 

 

15. 

Elnökség 

 

A 66 fős küldöttgyűlés saját soraiból egy elnököt, egy általános alelnököt, négy alelnököt 

(tagozati elnököt), 17 elnökségi tagot, ötfős ellenőrző és ötfős etikai bizottságot, és a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése által meghatározott számú országos küldöttet 

választ. 

 

Az elnökségnek hivatalból tagja a kamara elnöke, illetve alelnökei. A megválasztott elnök és 

alelnökök egyben a kamara országos küldöttei is.   

 

Az elnökség tagjainak (póttagjainak) megválasztása az alábbi szempontok 

figyelembevételével történik: 

 

a küldöttgyűlés – a tagozatok gazdasági súlyától függetlenül – 1-1 elnökségi tagot választ az 

ipar, a kereskedelem és a szolgáltatási, míg 2 tagot a kézműipari tagozatból; 

 

a fennmaradó elnökség létszámát a tagozatok között az egyes tagozatok küldötteinek létszáma 

arányában kell felosztani. Az így megállapított, tagozatot megillető elnökségi létszámból a 

tagozaton belül a szolnoki kistérséget és a megyei kistérségeket megillető elnökségi létszámot 

a küldöttgyűlésben a tagozat küldöttei számának a szolnoki kistérség, illetve a megyei 

kistérségek létszámának arányában kell megállapítani.  
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Törtszám esetén az ilyen alapon megállapítható küldöttek számának megállapításához a 

kerekítés szabályait kell alkalmazni.  

 

Amennyiben nem érkezik a tagozat szolnoki kistérségét megillető elnökségi létszámra 

megfelelő számú jelölés, úgy a megyei kistérségeket megillető elnökségi létszám feletti 

legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül megválasztásra.  

 

Amennyiben nem érkezik a tagozat megyei kistérségeket megillető elnökségi létszámra 

megfelelő számú jelölés, úgy a szolnoki kistérséget megillető elnökségi létszám feletti legtöbb 

szavazatot kapott jelölt kerül megválasztásra.  

 

Azok az elnökségi-tagjelöltek, akik szavazatot kaptak, de a megválasztható elnökségi létszám 

betöltése folytán már nem lehetnek elnökségi tagok póttagnak minősülnek. 

 

A póttagok létszáma a megválasztott tagozati elnökségi tagok számának 30%-ánál több nem 

lehet. Azok a tag-jelöltek, akik ebbe a keretbe nem férnek be, nem minősülnek póttagnak.  

 

Amennyiben a választási időszak alatt valamelyik elnökségi tag tagsági jogviszonya bármely 

okból megszűnik, külön választási eljárás lefolytatása nélkül az azonos tagozatból, azon belül 

az adott kistérségből (szolnoki, vagy a megye többi kistérsége) legtöbb szavazatot elnyert 

póttag a korábban megválasztott tag helyébe lép.  

 

Amennyiben a megüresedett helyen a tagozat kistérségének nincs elnökségi póttagja, úgy a 

másik kistérség legtöbb szavazatot kapott póttagja lép a megüresedett helyre. A póttagok által 

megszerzett szavazatok mennyisége a tagi jogviszony megszerzése szempontjából 

sorrendiséget jelent. 

 

Ellenőrző és Etikai Bizottság: 

 

Az ellenőrző és etikai bizottság tagjainak megválasztásánál a küldöttgyűlés normatív alapon 

1-1 tagot választ valamennyi tagozatból. A fennmaradó bizottsági létszámból a bizottságba a 

legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül megválasztásra. 

 

Azok a bizottsági-tagjelöltek, akik szavazatot kaptak, de a megválasztható bizottsági létszám 

betöltése folytán már nem lehetnek bizottsági tagok póttagnak minősülnek. 

 

A póttagok létszáma tagozatonként 1-1 fő lehet. Azok a tagjelöltek, akik ebbe a keretbe nem 

férnek be, nem minősülnek póttagnak.  

 

Mindkét bizottság esetében, amennyiben a választási időszak alatt valamelyik bizottsági tag 

tagsági viszonya bármely okból megszűnik, külön választási eljárás lefolytatása nélkül a 

tagozat póttagja a korábban megválasztott tag helyébe lép. 

 

Amennyiben nincs a tagozatnak póttagja, abban az esetben az eggyel kisebb gazdasági súlyú 

tagozat póttagja, a legkisebb gazdasági súlyú tagozat esetében az eggyel nagyobb gazdasági 

súlyú tagozat póttagja lép a megüresedett helyre. 

 

Az Ellenőrző Bizottság esetében, amennyiben a választási időszak alatt olyan bizottsági tag 

tagsági viszonya szűnik meg, aki egyetlen tagozatnak sem tagja, úgy külön választási eljárás 
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lefolytatása nélkül a legnagyobb gazdasági súllyal rendelkező tagozat póttagja a korábban 

megválasztott tag helyébe lép. 

 

Országos kamarai küldöttek: 

 

A küldöttgyűlés a tisztségviselők és testületi szervek megválasztását követően saját soraiból 

nyílt szavazással megválasztja a kamarát megillető, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Küldöttgyűlése által meghatározott számú országos küldöttek létszámának az elnök és 

alelnökök létszáma feletti országos kamarai küldöttet. 

 

Az elnök és alelnökök létszáma (6 fő) feletti országos küldötti helyre a jelöltek megválasztása 

az egyes tagozatok gazdasági súlyához igazodó sorrendiségben történik. Elsőként a 

legnagyobb gazdasági súllyal rendelkező tagozat jelöltjei közül egy, másodikként az azt 

követő gazdasági súlyú tagozat jeleöltejei közül egy, harmadikként az azt követő gazdasági 

súlyú tagozat jeleöltejei közül egy, negyedikként az azt követő gazdasági súlyú tagozat 

jeleöltejei közül egy jelölt kerül megválasztásra, amennyiben a kamarát megillető orszságos 

küldötti létszám erre lehetőséget ad. Ennek hiányában az országos kamarai küldöttek 

megválasztása az egyes tagozatok gazdasági súlyának sorrendjében történik. 

 

Azok az országos tagozati küldöttjelöltek, akik szavazatot kaptak, de a megválasztható 

létszám betöltése folytán már nem lehetnek országos küldöttek országos tagozati 

pótküldöttnek minősülnek. 

 

Az országos tagozati pótküldöttek létszáma a megválasztott országos tagozati küldöttek 

számának 50%-ánál több nem lehet. Azok az országos tagozati küldöttjelöltek, akik ebbe a 

keretbe nem férnek be, nem minősülnek pótküldöttnek.  

 

Amennyiben a választási időszak alatt valamelyik országos tagozai küldött küldötti viszonya 

bármely okból megszűnik, külön választási eljárás lefolytatása nélkül a legtöbb szavazatot 

elnyert országos tagozati pótküldött a korábban megválasztott országos tagozati küldött 

helyébe lép.  

 

Amennyiben nincs a tagozatnak országos pótküldötte, abban az esetben az eggyel kisebb 

gazdasági súlyú tagozat országos pótküldötte, a legkisebb gazdasági súlyú tagozat esetében az 

eggyel nagyobb gazdasági súlyú tagozat országos pótküldötte lép a megüresedett helyre. 

 

Az országos tagozati pótküldöttek által megszerzett szavazatok mennyisége az országos 

tagozati küldötti jogviszony megszerzése szempontjából sorrendiséget jelent. 

 

16. 

A gazdasági kamara küldöttei, a testületi szervek tagjai, valamint a kamara elnöke és más 

választott tisztségviselők négy éves időtartamra választhatók meg és újraválaszthatók. 

 

17. 

A kamarai küldöttet, testületi szerv tagját, valamint a kamara elnökét és más tisztségviselőjét 

az őket megválasztó szerv visszahívhatja, ha a megválasztott: 

 

a feladatát és vállalt kötelezettségét nem látja el, 

feladatának ellátása során felróható módon járt el. 
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18. 

A visszahívás kezdeményezésére bárki jogosult, az arra vonatkozó írásbeli indítványt az 

ellenőrző bizottsághoz kell megküldeni. Az ellenőrző bizottság – az érintett meghallgatását 

követően – a visszahívásra vonatkozó javaslatát a soron következő küldöttgyűlés, vagy a 

választó szerv soron következő ülése elé terjeszti. A visszahívás ügyében döntésre jogosult 

szerv a visszahívásra vonatkozó javaslat kérdésében nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

dönt. A döntésre jogosult szerv a visszahívás ügyében a jelenlévők egyötödének 

kezdeményezésére titkos szavazást rendelhet el. 

 

19. 

A visszahívás tárgyában hozott határozat ellen a kamarai törvény 36. §-a szerint bírósági 

felülvizsgálatnak van helye. 

 

- Összeférhetetlenségi és kizárási szabályok - 

 

20. 

Ha a kamarai törvény eltérően nem rendelkezik, küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a 

kamara elnökének (alelnökének) az választható, aki 

• nagykorú, és akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

nem korlátozták, 

• magyar állampolgár vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel 

rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát, 

• olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg 

alkalmazottja, amely tagja a területi kamarának, 

• a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek a választás jelölési időszakában 

eleget tett. 

 

21. 

Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának, 

• aki tagja az elnökségnek, 

• a kamara titkára, 

• a kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 

• az a)-c) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója és élettársa, 

• akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták, 

• akivel szemben a 22. pont 5. alpontjában foglalt kizáró ok áll fenn, 

• akinek a hozzátartozója a kamara tisztségviselője. 

 

22.  

Nem viselhet tisztséget a kamarában, aki 

• az előző bekezdés alapján nem választható küldöttnek, 

• Magyarországon nem rendelkezik állandó lakhellyel,  

• közszolgálati jogviszonyban áll, 

• Magyarországon bejegyzett politikai párt országos, területi vagy helyi szervezetének 

választott tisztségviselője, kivéve, ha olyan nyilatkozatot tesz, hogy a politikai pártban 

viselt tisztségéről a kamarai tisztségére tekintettel lemond, 

• nem felel meg a Ptk. 3:22.§-a (1), (4), (5), és (6) bekezdéseiben foglalt, a vezető 

tisztségviselővel szembeni követelményeknek, vagy az ugyanott rögzített kizáró okok 

valamelyikének hatálya alá esik. 
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A későbbiek során keletkező összeférhetetlenséget az érintett 30 napon belül köteles 

megszüntetni. Ennek elmaradása esetén a tisztségviselő tisztségét a 31. napon megszűntnek 

kell tekinteni. 

 

IV. rész 

Választási szervek 

 

24. 

Választási szervnek minősül a Választási Bizottság, a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság, 

valamint a Szavazatszámláló Bizottság. 

 

A küldöttválasztó tagozati ülések, valamint a tisztújító küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó 

választások előkészítésének, jelölési és szavazási eljárásának érdemi és technikai feltételeit a 

küldöttválasztó tagozati ülések megtartását megelőző ülésen a kamara elnöksége által 

megválasztott, a választások jogszerű lebonyolításáért felelős Választási Bizottság, a 

küldöttválasztó tagozati ülések küldötti, valamint a tisztújító küldöttgyűlés elnöki, alelnöki, 

elnökségi, ellenőrző és etikai bizottsági, valamint országos küldötti jelöltlistáját előterjesztő  

Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság, valamint a küldöttválasztó tagozati ülések és 

tisztújító küldöttgyűlés szavazási eljárását levezető Szavazatszámláló Bizottság a kamarai 

törvény és jelen választási szabályzat megfelelő alkalmazásával együttesen biztosítja. 

 

A Választási, Jelölő- és Mandátumvizsgáló, valamint Szavazatszámláló Bizottság tagjait a 

kamara elnöksége nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg. A kamara 

elnöksége a három bizottságba 1-1 tagozati kamarai tagot választ. Az így megválasztott 

bizottságok saját tagjaik sorából nyílt szavazással választják meg a bizottság elnökét.  

A bizottságok munkájukat a kamara ügyintéző szervezetének bevonásásával végzik, oly 

módon, hogy a kamara titkára egyben a bizottságok titkára is. 

 

25. 

Jelölt nem láthat el a választás eredményének megállapításával összefüggő tisztséget 

(szavazatszámláló bizottsági tagság). 

 

26. 

A választási szerv testületként működik, üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a 

Bizottság elnöke és a kamara titkára hitelesít.  

A Választási Bizottság 4, a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság 4, a Szavazatszámláló 

Bizottság 4 főből áll. 

Valamennyi bizottság esetében a gazdálkodó szervezet a bizottságnak nem lehet tagja, 

amennyiben más bizottságnak a tagja. 

 

27. 

A választási szerv határozatainak érvényességéhez a tagok többségének jelenléte és a 

jelenlévő tagok többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 
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- Választási Bizottság, Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság, 

Szavazatszámláló Bizottság - 

 

28. 

A Választási Bizottság feladata: 

 a küldöttválasztó tagozati ülések, a tisztújító küldöttgyűlés összehívása; 

 megállapítja a küldöttválasztó tagozati ülések, a tisztújító küldöttgyűlés 

határozatképességét; 

 biztosítja a szavazatszámláló bizottság működésének törvényes feltételeit, 

ellenőrzi a technikai feltételeket; 

 dönt a jelölő,- és szavazatszámláló bizottság intézkedése elleni kifogásról; 

 ellenőrzi és biztosítja a választások törvényességét. 

 

A Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság feladata: 

 az írásos jelölő lapok összegyűjtése; 

 a kamara ügyintéző szervezete dolgozóinak közreműködésével ellenőrzi, 

megállapítja és legitimálja a jelenlévő választásra jogosultak számát és személyét; 

 felhívja a küldöttválasztó tagozati ülésen jelenlévők figyelmét arra, hogy 

jogukban áll a jelöltlistára további jelölte(ke)t állítani; 

 a jelöltlista összeállítása;  

 a jelölő gazdálkodó szervezetek jelölési jogosultságának a választási 

névjegyzékből történő ellenőrzése;  

 nyilvántartásba veszi a jelölteket, illetőleg visszautasítja azt a jelölést, amely a 

törvényes feltételeknek nem felel meg; 

 a jelöltek tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatainak beszerzése; 

 a küldöttválasztó tagozati ülésen, valamint a tisztújító küldöttgyűlésen a 

jelenlévők választási jogosultságának ellenőrzése; 

 a tagozati küldöttek jelölési lapjainak összegyűjtése;  

 felhívja a tisztújító küldöttgyűlésen jelenlévők figyelmét arra, hogy jogukban áll a 

jelöltlistákra további jelölte(ke)t állítani; 

 összeállítja, elkészíti és elnöke útján előterjeszti a jelöltlistákat (elnök, alelnökök, 

elnökség, ellenőrző bizottság, etikai bizottság, országos küldöttek). 

 

A Szavazatszámláló Bizottság feladata: 

 biztosítja a küldöttválasztó tagozati üléseken és a tisztújító küldöttgyűlésen a 

szavazás  technikai feltételeit, 

 ellenőrzi titkos szavazás esetén a szavazóhelyiség előkészítését, levezeti a 

szavazást, gondoskodik  a szavazás törvényes lebonyolításától, 

 elvégzi a szavazatok összesítését, megállapítja a szavazás eredményét. 

 

- A Választási Bizottság közleményei - 

 

29. 

A Választási Bizottságnak a kamara választóinak és tagjainak jegyzékét, a jelöléshez 

szükséges jelölőlapokat, valamint a választás szabályaira vonatkozó közleményét a 

küldöttválasztó tagozati ülések megtartását legalább 45 nappal megelőzően hirdetmény 

formájában 15 napra közszemlére kell tenni a kamara székhelyén és ügyfélszolgálati 

irodáiban. A közleményt a küldöttválasztó tagozati ülések megtartását legalább 45 nappal 
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megelőzően egy alkalommal egy megyei napilapban, egy alkalommal a kamara hivatalos 

lapjában kell közzétenni. 

A kamarai tagokat ezen kívül névre szóló levélben is tájékoztatni kell. 

 

30. 

A közleményben nyilvánosságra kell hozni:  

 a választásra jogosultak listáját tartalmazó irat megtekintésének módját és a 

listával szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, 

 a közszemlére tétel helyét, a közszemle kezdő és befejező időpontját, 

 a küldöttválasztó tagozati ülés helyét és időpontját tartalmazó meghívót, 

 azon rendelkezést, miszerint a megjelentek száma miatt határozatképtelen ülés a 

kezdő időpontját követő fél óra elteltével ismételten összehívottnak minősül, és a 

megismételt ülés a küldöttválasztó tagozati ülés napirendjén szereplő ügyekben a 

jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

31. 

A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel 

időtartama alatt a Választási Bizottsággal írásban kell közölni. A kifogást a JNSZM 

Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén lehet benyújtani. 

 

32. 

A Választási Bizottság az alaptalannak tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő 3 napon 

belül átteszi a Szolnoki Városi Bírósághoz. A bíróság a kifogásról, annak beérkezésétől 

számított 3 napon belül, nem peres eljárásban határoz. Ha a bíróság a kifogást alaposnak 

tartja, elrendeli a választásra jogosultak jegyzékének kiigazítását, ellenkező esetben a kifogást 

elutasítja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

33. 

A tagozat hatáskörébe tartozó választások lezárultját követően a Jelölő- és Mandátumvizsgáló 

Bizottságok elkészítik a tagozati küldöttek listáját, majd a listákat továbbítják a Választási 

Bizottságnak.  

 

IV. rész 

A választási eljárás nyilvánossága 

 

34. 

A választási szervek működése és tevékenysége nyilvános. A választási eljárás nyilvánossága 

nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyiséghez, valamint a személyes adatokhoz 

fűződő jogokat. 

 

35. 

A Választási Bizottság köteles gondoskodni arról, hogy a választásra jogosultak a választás 

szabályairól, a választási szabályzat rendelkezéseiről, a jelölés és szavazás módjáról általános 

tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak. 
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V. rész 

Választás 

 

- küldöttválasztó tagozati ülés - 

 

36. 

A Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság legalább 8 nappal a választást megelőzően 

összegyűjti a jelölő lapokat. A jelöltek írásban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. 

A jelöltállítás akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelöltek száma legalább a választható tagok 

számának megfelel. Ellenkező esetben a jelöltállítási időszakot - a közleményre vonatkozó 

rendelkezések szerint - meg kell hosszabbítani. 

37. 

A küldöttválasztó tagozati ülések akkor határozatképesek, ha azokon a választásra jogosultak 

listáján szereplő, a választási tagozatokba tartozó gazdálkodó szervezetek több mint fele 

megjelent. A megjelentek száma miatt határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő félóra 

elteltével ismételten összehívottnak minősül és a megismételt ülés a jelenlévő tagok számától 

függetlenül határozatképes. 

 

38. 

A küldöttválasztó tagozati ülést a Választási Bizottság elnöke nyitja meg, és a tagozati ülés 

által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztott levezető elnök vezeti le. A 

levezető elnök személyére a kamara elnöksége tesz javaslatot, melyet a Választási Bizottság 

elnöke ismertet. 

 

39. 

A küldöttválasztó tagozati ülésen a jelenlevők választási jogosultságát a Jelölő- és 

Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai ellenőrzik.  

 

A Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke ismerteti a küldött-jelöltek nevét és felhívja 

a küldöttválasztó tagozati ülésen jelenlévők figyelmét arra, hogy jogukban áll a jelöltlistára 

további jelölte(ke)t állítani. 

 

Jelöltlistára az a jelölt kerül fel, aki a jelenlevők egyszerű többségének támogatását megkapta. 

Egy szavazásra jogosult a megválasztható küldöttek számának megfelelő több jelöltet is 

támogathat szavazatával. 

A tagozati ülésen jelölt és többségi támogatást megkapott küldöttjelölt tisztségelfogadó és 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság részére.  

 

Küldöttnek választani csak azt a jelöltet lehet, akinek a tisztségelfogadó és 

összeférhetetlenségi nyilatkozata a szavazást megelőzően rendelkezésre áll. 

 

40. 

A tagozati ülésen résztvevők ezt követően kézfeltartással, nyílt szavazással megválasztják a 

tagozat küldötteit.  

 

A küldöttválasztó tagozati ülésen a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult 

személy szavazhat.  

 

A szavazás nyílt, kivéve, ha a jelenlévők 1/5-ének indítványára, egyszerű többséggel 

jóváhagyott titkos szavazás elrendelését nem kezdeményezik.  
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Nyílt szavazás esetén a jelöltlistára felkerült jelöltek személyét egyenként szavazásra kell 

bocsátani abc sorrendben, ezt követően az ülésen a jelenlévők ajánlásával jelöltlistára került 

személyeket a jelölés sorrendjében. 

 

Titkos szavazásnál csak a kamara által készített hivatalos szavazólapokkal lehet.  

 

Titkos szavazás esetén érvénytelen a szavazat egésze, ha 

 nem az érvényes szavazólapon adták le, 

 a szavazólapot áthúzták, 

 a szavazólapon szereplő nevek meghagyása, áthúzása és az esetleges új nevek 

felírása után a szavazólapon a megválasztható személyek számtól több jelöltet 

jelöltek meg, 

 nem állapítható meg egyértelműen, hogy kire adták le a szavazatot, 

 a szavazólap nincs lepecsételve a Kamara bélyegzőjével, 

 ceruzával töltötték ki a szavazólapot. 

 

Titkos szavazás esetén, a szavazólapon a megválasztani kívánt jelölt neve előtti négyzetbe 

elhelyezett X jel feltüntetésével történik a szavazás.  

 

A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság értékeli, megszámolja és megállapítja a 

szavazás eredményét. Az érvényes szavazatok alapján megválasztott küldöttnek azok 

tekintendők, akik a megválasztható küldöttek számát tekintve a legtöbb szavazatot kapták. 

Amennyiben az utoljára betölthető küldötti helyre több küldöttjelölt azonos számú szavazatot 

kapott, a megválasztott küldött személyét ismételt szavazással kell eldönteni az azonos számú 

szavazatot kapott küldöttjelöltek között. 

 

Ismételt szavazategyenlőség esetén a megválasztott küldött személyéről sorsolással kell 

dönteni. 

 

Azok a küldöttjelöltek, akik szavazatot kaptak, de a megválasztható küldöttlétszám betöltése 

folytán már nem lehetnek küldöttek, pótküldöttnek minősülnek. A pótküldöttek száma a 

megválasztott küldöttlétszám 50 %-ánál több nem lehet. Azok a küldöttjelöltek, akik ebbe a 

keretbe nem férnek be, nem minősülnek pótküldöttnek. 

Amennyiben a választási időszak alatt valamelyik küldött küldötti viszonya bármely okból 

megszűnik, külön választási eljárás lefolytatása nélkül az azonos tagozatból legtöbb 

szavazatot elnyert pótküldött a korábban megválasztott küldött helyébe lép. A pótküldöttek 

által megszerzett szavazatok mennyisége a küldötti viszony megszerzése szempontjából 

sorrendiséget jelent. Azonos mértékű szavazat esetén a pótküldött személyét az azonos számú 

szavazatot kapott pótküldött-jelöltek között ismételt szavazással kell eldönteni. Ismételt 

szavazategyenlőség esetén a megválasztott pótküldött személyéről sorsolással kell dönteni. 

 

41. 

A választási eljárás lefolytatásáról a Választási Bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít és azt – 

a levezető elnökkel, egy választott jegyzőkönyv hitelesítővel, a jegyzőkönyvvezetővel és a 

Szavazatszámláló, valamint a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökével együtt – 

aláírja. A választási jegyzőkönyv a tisztújító küldöttgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 

 

A Választási Bizottság ülése jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: 

 a választás napját és helyét, 
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 a Választási Bizottság tagjainak nevét, 

 a választásra jogosultak számát, 

 a választásra jogosultak közül a szavazók számát, 

 titkos szavazás esetén a szavazólapok számát, 

 az érvénytelen szavazatok számát, 

 a jelöltekre leadott szavazatok számát külön-külön, 

 a megválasztott küldöttek, és az általuk képviselt gazdálkodó szervezetek nevét, 

 a Választási Bizottságnak a szavazással kapcsolatos észrevételeit. 

 

- tisztújító küldöttgyűlés - 

 

42. 

A megválasztott küldöttek a küldöttválasztó tagozati ülések megtartását követő 30 napon 

belül tisztújító küldöttgyűlést tartanak, ahol megválasztják a tagozati küldöttek jelöltjei közül 

a kamara elnökét, alelnökeit, elnökségi, az ellenőrző és az etikai bizottság tagjait, póttagjait, 

valamint az országos gazdasági kamarai küldötteket és pót-küldötteket.  

A tisztújító küldöttgyűlést a kamara elnöke nyitja meg, és a küldöttgyűlés által egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztott levezető elnök vezeti le. A levezető elnök 

személyére a kamara elnöksége tesz javaslatot, melyet a kamara elnöke ismertet. 

 

43. 

A kamara elnöke, általános alelnöke és tagozati elnökei kivételével az elnökség további tagjai 

megválasztásakor figyelemmel kell lenni a jelen szabályzat 15. pontjában szabályozott 

kamarai tagozatok gazdasági súlyára. 

 

A tisztújító küldöttgyűlésen a küldöttek e tisztségekre, illetőleg testületi szerv tagjaira további 

jelölteket is állíthatnak. A tisztújító küldöttgyűlésen történő jelöltállítás esetén jelölt az lehet, 

aki a jelenlevők egyszerű többségének támogatását megkapta. Választás keretében a jelöltre 

szavazni csak akkor lehet, ha tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát a 

szavazást megelőzően a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság részére átadta. 

 

A jelenlevő küldöttek választási jogosultságát a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság 

ellenőrzi. 

 

A választás tekintetében minden küldöttnek egy szavazata van, és minden szavazat egyenlő. 

A választás kézfenntartással, nyílt szavazással történik, de a jelenlevők 1/5-ének indítványára, 

a tisztújító küldöttgyűlés által egyszerű többséggel megszavazott titkos, urnás szavazást kell 

elrendelni. Ez esetben a szavazólapon a megválasztani kívánt jelölt neve előtti körbe 

elhelyezett X jel feltüntetésével történik a szavazás. 

 

Titkos szavazás esetén érvénytelen a szavazat egésze, ha nem az érvényes szavazólapon adták 

le, a szavazólapot áthúzták, a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek helyett további 

személyek nevét írták, vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy kire adták a szavazatot. 

 

A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság értékeli és számolja meg.  

Megválasztott tisztségviselőnek, testületi szerv tagjának az tekinthető, aki a legtöbb érvényes 

szavazatot kapta a megválasztandó tisztségek, illetve testületi szerv tagsági helyeinek száma 

figyelembe vételével. Országos kamarai küldöttnek – az elnökön, általános alelnökön, 

tagozati elnökökön kívül – azok tekintendők, akik a küldöttek számát tekintve a legtöbb 

érvényes szavazatot kapták.  
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Amennyiben a kamara elnöki vagy bármely alelnöki tisztségére több jelölt azonos mértékű 

szavazatot kapott, a szavazást meg kell ismételni.  

 

Ismételt szavazategyenlőség esetén a megválasztott tisztségviselő személyéről sorsolással kell 

dönteni. 

 

Amennyiben az elnökségi tagsági, ellenőrző-, etikai bizottsági tagsági, vagy országos kamarai 

küldötti helyre több jelölt azonos mértékű szavazatot kapott, az azonos számú szavazatot 

kapott jelöltek között a szavazást meg kell ismételni. 

Ismételt szavazategyenlőség esetén a megválasztott elnökségi tag, ellenőrző-, etikai bizottsági 

tag, vagy országos kamarai küldött személyéről sorsolással kell dönteni. 

 

Azok az elnökségi-, bizottsági tagsági-, országos kamarai küldött-jelöltek, akik szavazatot 

kaptak, de a megválasztható elnökségi, bizottsági tagsági, országos kamarai küldötti létszám 

betöltése folytán már nem lehetnek elnökségi-, bizottsági tagok, illetőleg országos kamarai 

küldöttek, pót-tagnak, illetőleg pótküldöttnek minősülnek.  

 

A pót-tagok, illetőleg pót-küldöttek létszámát az Alapszabály határozza meg. Azok a tag- és 

küldött-jelöltek, akik ebbe a keretbe nem férnek be, nem minősülnek pót-tagnak, illetőleg pót-

küldöttnek.  

 

Amennyiben a választási időszak alatt valamelyik elnökségi-, bizottsági tag, országos kamarai 

küldött tagi illetőleg küldötti viszonya bármely okból megszűnik, külön választási eljárás 

lefolytatása nélkül az azonos tagozatból legtöbb szavazatot elnyert pót-tag, illetőleg pót-

küldött a korábban megválasztott tag, illetőleg küldött helyébe lép. A pót-tagok illetőleg pót-

küldöttek által megszerzett szavazatok mennyisége a tagi, illetőleg küldötti viszony 

megszerzése szempontjából sorrendiséget jelent.  

 

Azonos mértékű szavazatot kapott pót-tagok, illetve pót-küldöttek között a szavazást meg kell 

ismételni. 

Ismételt szavazategyenlőség esetén a pót-tag, illetőleg pót-küldött személyét sorsolással kell 

eldönteni. 

 

44. 

A tisztújító küldöttgyűlés lefolytatásáról a Választási Bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít 

és azt – a tisztújító küldöttgyűlést levezető elnökkel, egy választott jegyzőkönyv hitelesítővel, 

a jegyzőkönyvvezetővel, a Szavazatszámláló, valamint a Jelölő- és Mandátumvizsgáló 

Bizottság elnökével együtt – aláírja.  

 

A Választási Bizottság ülése jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: 

 a választás napját és helyét, 

 a Választási Bizottság tagjainak nevét, 

 a választásra jogosultak számát, 

 a választásra jogosultak közül a szavazók számát, 

 titkos szavazás esetén a szavazólapok számát, 

 az érvénytelen szavazatok számát, 

 a jelöltekre leadott szavazatok számát külön-külön, 

 a megválasztott tisztségviselő, testületi szerv tag, országos kamarai küldött, és a 

megválasztottak  által képviselt gazdálkodó szervezetek nevét, 

 a Választási Bizottságnak a szavazással kapcsolatos észrevételeit. 
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45. 

A tisztújító küldöttgyűlés befejeztével a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság 

tevékenysége megszűnik. 

 

46. 

A tisztújító küldöttgyűlést követő 15 napon belül az Ellenőrző és Etikai Bizottságok 

megtartják alakuló ülésüket, ahol a bizottsági tagok maguk közül nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel elnököt választanak. 

 

47. 

A választás eredményét rögzítő jegyzőkönyvet a tisztújító küldöttgyűlést követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészségnek. 

 

VI. rész 

Záró rendelkezések 

 

48. 

A kamara tagozati felépítésére és a választásra vonatkozó szabályokat első alkalommal a 

2004. évi kamarai választások során kell alkalmazni. 

 


