Jelen tájékoztatóban foglaltak nem teljeskörűen tartalmazzák a választási eljárási részletszabályokat, azokról a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény VI. fejezete,
az Alapszabály VII. fejezete, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
országos, valamint a megyei küldöttgyűlési küldöttek választásának rendje, továbbá országos- illetve a megyei
alakuló küldöttgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat tartalmazó szabályzat rendelkezik.

Tájékoztató a 2022. május 20-án megtartandó
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei
küldöttgyűlési küldöttek választása (kamarai választások) menetéről
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) Országos
Küldöttgyűlése 2021. december 16-ai írásbeli szavazással döntött a megyei küldöttválasztások
időpontjáról. A megyei küldöttválasztások időpontja: 2022. május 20.
A kamarai választásokról röviden: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényben foglaltak alapján a Kamara választási tagjegyzékben
szereplő tagjai a megyei küldötteket választják meg közvetlenül. 2022. május 20. napján a kamarai
választási tagjegyzékben szereplő kamarai tagok szavazatukat a kamarai választáson induló jelölő
szervezetek által összeállított megyei küldöttjelölteket tartalmazó listára tudják leadni. A kamarai
választással kapcsolatos szabályok és folyamat rövid összefoglalója alább olvasható.
Országos Kamarai Választási Bizottság
2022. január 10-én megalakult az Országos Kamarai Választási Bizottság (a továbbiakban: OKVB),
mely a kamarai választások lebonyolításának legfontosabb testülete. Az OKVB feladata többek között
a jelölő szervezet(ek), a megyei küldöttjelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldöttválasztás
eredményének megállapítása, az országos, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlés összehívása.
Tájékoztatás, kapcsolattartás
A kamarai portálon (www.nak.hu) 2022. január 10-től elérhető a kamarai választásokkal összefüggő,
elkülönült felület, ahol a választással kapcsolatos általános tájékoztatók, nyomtatványok kerülnek
közzétételre (https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022). A kamarai választásokkal
kapcsolatos megkereséseket, beadványokat a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre lehet megküldeni.
Választási tagjegyzék
A választási tagjegyzék tervezete legkésőbb 2022. február 4-től a Kamara portálján (www.nak.hu) - a
tagjegyzékből való törlés, vagy az abba történő felvétel lehetőségéről, feltételeiről szóló tájékoztatással
együtt - egy keresőn keresztül elérhetővé válik, amely alkalmazásával a Kamara tagja ellenőrizheti, hogy
szerepel-e a választási tagjegyzék tervezetben. A választási tagjegyzék a 2021. december 31-ei
időállapotnak megfelelő kamarai tagjegyzéken alapul. A Kamara tagja a választási tagjegyzék
összeállításáról szóló közleménynek a Kamara internetes portálján való közzétételét követő 30 napon
belül írásban postai úton (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285.), illetve a
kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben a szükséges dokumentumokat,
illetve nyilatkozatokat egyidejűleg mellékelve kezdeményezheti a Kamara országos ügyintéző
szervezeténél, hogy tagsági viszonya megszűnésére/keletkezésére figyelemmel töröljék a választási
tagjegyzékből, illetve, hogy oda vegyék fel, valamint a Kamaránál rendelkezésre álló adatát módosítsák.
Kérjük, hogy a postai levélnél a borítékon, elektronikus levélnél pedig a tárgyban tüntessék fel, hogy
„Kamarai választás 2022”. Vita esetén a választási tagjegyzékbe való felvételről, illetve az onnan való
törlésről az OKVB határoz, melyről az érintett személyt írásban tájékoztatja.

A végleges választási tagjegyzéket a Kamara országos ügyintéző szervezete 2022. március 31-ig állítja
össze.
Szavazási körzetek
A szavazási körzetközpontok, valamint az azokhoz tartozó települések listája a Kamara portálján
(www.nak.hu) 2022. március 25-ig kerül közzétételre. A Kamara országos ügyintéző szervezete a
Kamara tagját a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelye, székhelye alapján rendeli a szavazási
körzetközponthoz.
A Kamara választási tagjegyzékben szereplő tagja legkésőbb 2022. május 11-ig írásban postai úton
(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285.), a Kamara országos ügyintéző szervezete
által a Kamara internetes honlapján (www.nak.hu) közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, vagy a
Kamara internetes honlapján (www.nak.hu) keresztül elektronikus úton kérheti, hogy ugyanazon
megyén belül, de más körzetközpontban adhassa le szavazatát. Kérjük, hogy a postai levélnél a
borítékon, elektronikus levélnél pedig a tárgyban tüntessék fel, hogy „Kamarai választás 2022”.
Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele
Az Alapszabály VII. fejezet 01-03. pontjaiban foglaltaknak megfelelő jelölő szervezet 2022. február 8.
16:00 óráig kezdeményezheti az OKVB-nél jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét. Az
Alapszabályban és a Választási Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén a jelölő
szervezetet, valamint a támogató szervezetet az OKVB 2022. február 25-ig nyilvántartásba veszi,
melyről a jelölő szervezetet írásban tájékoztatja, továbbá erről tájékoztatót tesz közzé a Kamara
internetes honlapján (www.nak.hu). A nyilvántartásba vétel folyamatát, a csatolandó dokumentumok
listáját a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara országos, valamint a megyei
küldöttgyűlési küldöttek választásának rendje, továbbá az országos illetve a megyei alakuló
küldöttgyűlés megtartására vonatkozó szabályok elnevezésű szabályozója (a továbbiakban: Választási
Szabályzat) III. fejezének pontjai tartalmazzák.
Megyei küldöttgyűlési küldöttjelölt állítás
A nyilvántartásba vett jelölő szervezet a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó
listát legkésőbb 2022. március 10. 16:00 óráig juttathatja el az OKVB-nek, a Választási Szabályzat IV.
fejezetében rögzítettek szerint. A megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő
személyek adatainak a kamarai tagjegyzék adataival való összevetését a Kamara ügyintéző szervezete
végzi el. A megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listát az OKVB 2022. április 8-ig veszi
nyilvántartásba, melyről a jelölő szervezetet írásban tájékoztatja, továbbá 2022. április 8-ig erről
tájékoztatót tesz közzé a Kamara internetes portálján (www.nak.hu). Megyei küldöttet a Kamara tagjai
(kivéve a pártoló és tiszteletbeli tagot) közül, kizárólag az OKVB által nyilvántartásba vett jelölő
szervezet jelölhet.
Megyei küldöttgyűlési küldöttek választása
A kamarai tagokat a Kamara ügyintéző szervezete 2022. április 30-ig írásban tájékoztatja a szavazás
helyéről, idejéről, a szavazás rendjéről, a jelölő, valamint a támogató szervezetek nevéről, a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listákról.
A Kamara tagja 2022. május 20-án 6:00 és 18:00 óra között a számára kijelölt szavazási
körzetközpontban adhatja le a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a szavazatát.
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A választás napján a választási tagjegyzékben szereplő, választásra jogosult tag a
személyazonosságának igazolása (illetve nem természetes személy esetén a törvényes képviseleti
jogosultság igazolása) után a Helyi Kamarai Választási Bizottság helyszínen tartózkodó egyik tagjától
a Kamara külön a választásokra készített bélyegzőlenyomatával ellátott szavazólapot kap.
Bélyegzőlenyomat nélkül a szavazólap érvénytelen. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő egyik listára lehet. Érvényesen szavazni a lista neve alatti körbe vagy négyzetbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet.
A Megyei Kamarai Választási Bizottság a szavazatok megyei szintű összesítését tartalmazó
jegyzőkönyvet, valamint a közjegyzői okiratot a szavazás lezárását követő harmadik nap 12:00 óráig
elektronikusan, illetve eredeti példányban eljuttatja az OKVB-nek, mely a beérkezett dokumentumok
alapján a szavazás lezárását követő negyedik nap végéig megállapítja a szavazás eredményét és erről a
Kamara internetes honlapján (www.nak.hu) tájékoztatót tesz közzé.
Kérdéseivel a Kamara országos ügyintéző szervéhez fordulhat telefonon a NAK Ügyfélszolgálat zöld
számán (+36 80 900 365), elektronikus levélben a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címen vagy postai
úton a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285. címre írt levélben. Kérjük, hogy a
postai levélnél a borítékon, elektronikus levélnél pedig a tárgyban tüntessék fel, hogy „Kamarai
választás 2022”.

