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Kivonat  

 

a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2013. május 23. napján elfogadott  

Alapszabályból 

 
4.3. A választás szabályai 

4.3.1. A választhatóság feltételei 

A Területi Kamara tisztségviselőjének az ott nyilvántartott területi kamarai tag választható meg, aki az adott 

tisztségre történő megválasztását elfogadta és az összeférhetetlenségre vonatkozó írásos nyilatkozatát 

megtette. 

 

4.3.2. A megbízatás időtartama 

a) Az elnök, az elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság- és az Etikai-fegyelmi Bizottság, küldöttek tagjai 

megbízatásának leghosszabb időtartama négy év, amely ismételt megválasztásukkal 

meghosszabbítható. 

b) Legkésőbb a tisztségviselők megbízatása lejártának napjáig tisztújító taggyűlést kell tartani. 

c) Ha az elnök megbízatása a megbízatás időtartama lejártán kívül eső okból szűnik meg, haladéktalanul 

tisztújító taggyűlést kell tartani. Az így megválasztott elnök megbízatása is a következő tisztújító 

választásokig tart. 

d) Ha az alelnök megbízatása a megbízatás időtartama lejártán kívül eső okból szűnik meg, a következő 

taggyűlésen alelnököt kell választani. Az így megválasztott alelnök megbízatása is a következő 

tisztújító választásokig tart. 

 

4.3.3. A választási bizottság létrehozása, feladata és működése 

a) A taggyűlés a tisztújító taggyűlés előtt választási bizottságot hoz létre. A választási bizottság eseti 

jelleggel működő állandó bizottság, megbízatása a következő választásig tart. A választási bizottság a 

kamara elnökségétől független, nem utasítható, csak a taggyűlésnek tartozik felelősséggel. 

 b) A választási bizottság elnökből és 2 tagból, valamint 3 póttagból áll. A választási bizottság első ülésén 

tagjai közül elnököt választ. 

c) A választási bizottság tagjai tisztségük betöltése alatt nem lehetnek tisztségviselő-jelöltek. 

Amennyiben a bizottság tagja tisztségviselő-jelöltséget elfogad, választási bizottsági tagsága a 

jelöltség elfogadásával egyidejűleg automatikusan megszűnik. A megszűnt tagi tisztségre a póttagok 

lépnek névsor szerint. 

d) A választási bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze azzal, hogy a meghívó elküldése és az ülés 

napja között legalább három napnak kell lennie. 

e) A választási bizottság feladata: 

ea) a jelöltállítás megszervezése, 

eb) a bizottsághoz a 4.4. pont szerint beérkezett jelölések összesítése, 

ec) a jelöltlista összeállítása és közzététele, valamint 

ed) a választás előkészítése. 

f) A választási bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg és fogadja el.  

            A választási bizottság munkafeltételeit a kamara titkárságán keresztül kell biztosítani. 

g) A választási bizottság eljárásával kapcsolatban felmerült kifogásokat a Felügyelő  

            Bizottság bírálja el. A Felügyelő Bizottság határozatának felülvizsgálata a Kamarai  

           törvény 40.§-a alapján a bíróságtól kérhető, azonban a Kamarai törvény 40.§ (2)-(3)  

           bekezdés rendelkezései ezekben az esetekben nem alkalmazhatóak. 
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4.3.4. A jelölés 

a) A jelölésre a Területi Kamara tagjai jogosultak. A jelölés lebonyolítása során minden szavazati joggal 

rendelkező tag számára biztosítani kell a jelölés jogát. Minden tag – a betöltött tisztségtől függetlenül 

– csak egy szavazati joggal rendelkezik. 

b) A választási bizottság írásban - amely lehet elektronikus úton is - legalább egy hónapos határidő 

kitűzése mellett jelöltállításra hívja fel a Területi Kamara tagjait a tisztújító taggyűlés előtt.  A 

jelöltállítási felhíváshoz csatolni kell a jelölteknek a jelölés tárgyát képező – több tisztségre történő 

jelölés esetén minden egyes tisztségre vonatkozó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó 

nyilatkozatának mintaszövegét (a továbbiakban: nyilatkozatminta: 1. számú melléklet). A jelöltállítási 

felhívást és a nyilatkozatmintát a választási bizottság a Területi Kamara honlapján is közzéteszi.  

c) Minden területi kamarai tag legfeljebb 

ca) az elnöki tisztségre 1 jelöltet, 

cb) az alelnöki tisztségre 1 jelöltet, 

cc) az elnökségi tagnak 5 jelöltet, 

cd) felügyelő bizottsági tagnak 5 jelöltet, 

ce) etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 7 jelöltet, 

cf) országos küldöttnek 5 jelöltet, 

ajánlhat. 
 

4.3.5. A választás menete 

a) A Területi Kamarába tisztségviselőnek, bizottsági tagnak, küldöttnek bármelyik,  

ott nyilvántartott kamarai tag jelölhető és megválasztható.  

b) A tagok a választási bizottság b) pont szerinti jelöltállítási felhívásában rögzített  

      határidőn belül nyújthatják be a választási bizottság részére a jelölésre vonatkozó  

      javaslataikat, valamint az elfogadó nyilatkozatokat.  

ea)  A jelölést határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a jelölés és az f) pont szerinti mellékletei 

hiánytalanul a jelöltállítási felhívásban megjelölt határidő utolsó napjáig ajánlott postai 

küldeményként feladásra kerültek és ezzel egyidejűleg ezen okiratok elektronikus formában a 

jelöltállítási felhívásban megjelölt e-mail címre megküldésre kerültek.  

eb)  A jelöltállítási felhívásban megjelölt határidőt követően jelöltállításra – a h) 

            pont szerinti pótjelölés kivételével – nincs lehetőség. A taggyűlésen a  

            jelölőlista már nem változtatható meg, új jelölés nem történhet, azonban igazolt  

szabálytalanság miatt törlés végezhető. Ez esetben a törlésről a Felügyelő  

Bizottság állásfoglalása alapján a taggyűlés dönt. 

f) A választási bizottság az írásban (kamarai tag számának feltüntetése, aláírása) beérkezett jelöléseket 

megvizsgálja és megállapítja azok érvényességét. 

fa) A jelölés kizárólag akkor érvényes, ha a jelöléssel egyidejűleg a jelöltek – nyilatkozatmintának 

megfelelő – elfogadó nyilatkozata és rövid bemutatkozása is benyújtásra kerül a választási 

bizottság részére. 

fb) Ha a választási bizottság a jelölés érvénytelenségét azért állapítja meg, mert a jelöléshez nem 

csatolták az fa) pont szerinti mellékleteket vagy azok egyikét, a jelölő kamarai tagot – 

legfeljebb nyolc napos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel. 

A hiánypótlás határidőben történő teljesítése esetén a jelölést úgy kell tekinteni, mintha azt 

eredetileg is hiánytalanul nyújtották volna be.  

A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte, vagy a hiánypótlási felhívás hiányos teljesítése 

esetén a jelölést érvénytelennek kell tekinteni és a jelöltlista összeállítása során ezen jelölés 

nem vehető figyelembe. 

            fc)      Az egy kamarai választótól egy jelöltre leadott kettős  ( több jelöltet egy  
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                      posztra) jelölés érvénytelen. 

g) A választási bizottság a határidőben beérkezett, érvényes jelöléseket összesíti és megállapítja az egyes 

tisztségekre:   

ga) Elnökjelöltnek az tekinthető, akit legalább 15 kamarai tag jelölt, 

gb) Alelnökjelöltnek az tekinthető, akit legalább 10 kamarai tag jelölt, 

gc) Elnökségi tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 10 kamarai tag jelölt, 

gd) Felügyelő bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 10 kamarai tag jelölt, 

ge) Etikai-fegyelmi bizottsági tagjelöltek az tekinthető, akit legalább 10 kamarai tag jelölt, 

gf) Országos küldött jelöltnek az tekinthető, akit legalább 10 kamarai tag jelölt 

            listáját abc sorrend szerint. 

gg)    Az elnökjelölt egyidejűleg alelnökjelölt, az elnök- és alelnökjelölt egyidejűleg elnökségi tagjelölt 

is, feltéve, ha a jelölt elfogadó nyilatkozata ennek elfogadását tartalmazza.  

 

h) Ha a g) pont szerinti jelöltlista alapján a jelöltek száma nem éri el legalább az adott testületnek a jelen 

alapszabályban meghatározott taglétszámát, a választási bizottság a jelöltek közül a jelöltlistára a g) 

pontban meghatározottnál kevesebb jelölést kapott jelöltek közül is felvesz további jelölteket addig, 

ameddig a jelöltek száma az adott testület tagjainak számát legalább egy fővel meg nem haladja. Ha a 

jelöltek száma így sem éri el az adott kamarai szervnek a jelen alapszabályban meghatározott 

taglétszámát, a választási bizottság pótjelölésre hívja fel a Területi Kamara tagjait. A pótjelölés 

határideje a felhívás elküldésétől számított 15 nap. A pótjelölésre egyebekben a jelölés általános 

szabályait kell alkalmazni. 

 

i) A választási bizottság a tisztújító küldöttgyűlés előtt legalább 15 nappal megállapítja a jelöltek listáját 

és azt a Területi Kamara honlapján történő közzétételre átadja az elnökség és a titkár részére. A 

választási bizottság az országos kamara tisztségviselőinek, illetve bizottsági tagnak jelöltek közül az 

adott tisztségre legtöbb szavazatot kapott jelöltek listáját a jelölés lezárását követő 8 napon belül a 

kamara elnökének és Felügyelő Bizottságának egyidejű tájékoztatása mellett az országos kamarához 

felterjeszti. 

 

4.3.5. A választás menete 

a) A tisztségviselő-választást – a választási bizottság által összeállított jelöltlista alapján – a következő 

sorrend szerint kell lebonyolítani: 

aa) elnökválasztás, 

ab) az alelnök megválasztása, 

ac) az elnökségi tagok megválasztása, 

ad) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása,  

ae) az etikai-fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, 

af) országos küldöttek megválasztása. 

A tisztségviselőket, bizottsági tagokat, küldötteket a taggyűlés titkos szavazással választja meg. 

 

b.)      Az elnök, illetve az alelnök választásánál azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a   

           legtöbb "igen" szavazatot kapta. Egyenlő számú "igen" szavazat esetén a szavazást     

            közöttük meg kell ismételni. 

c) Az alelnökválasztás során a jelöltek közül azon jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb 

szavazatot szerezte meg. Egyenlő számú “igen” szavazat esetén a szavazást közöttük meg kell 

ismételni és a legtöbb “igen” szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. 
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d) Az elnökségi tagok megválasztása során azon jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb 

szavazatot szerezték meg. Egyenlő számú “igen” szavazat esetén a szavazást közöttük meg kell 

ismételni és a legtöbb “igen” szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. 

e) A felügyelő bizottsági és az etikai-fegyelmi bizottsági tagok választása során azokat – a testületi tagok 

számának és további két-két póttagnak megfelelő számú – jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, 

akik a legtöbb szavazatot szerezték meg. 

f)  A megválasztott elnök, alelnök, elnökségi és bizottsági tag, amennyiben a megbízással járó feladatait 

nem tudja kellőképpen ellátni – azaz egy év időtartam alatt az elnökségi, illetve bizottsági ülések több 

mint felén nem tudott megjelenni –, akkor a következő taggyűlésen kezdeményezni kell a 

visszahívását. 

g)  Az országos küldöttek választása során azokat – a választási év kezdő időpontja szerinti taglétszám 

alapján – a ciklus közbeni taglétszám változásától függetlenül a választási ciklusra érvényesen az 

országos alapszabályzatban meghatározott számú tag után egy-egy küldött és további két póttagnak 

megfelelő számú – jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot szerezték meg. 

 

A felsorolt csoportokon belül a választásnál elnyert ”igen” szavazatok sorrendjét kell figyelembe 

venni. 
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