A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara országos, valamint a
megyei küldöttgyűlési küldöttek választásának rendje, továbbá országos- illetve a
megyei alakuló küldöttgyűlés megtartására vonatkozó szabályok
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara)
Országos Küldöttgyűlése a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a megyei küldöttgyűlési
küldöttek választása rendjét, az országos-, illetve megyei alakuló küldöttgyűlés megtartására
vonatkozó eljárási szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.
I. Általános szabályok
A) Alkalmazandó szabályok
1. Jelen szabályzatban (a továbbiakban: választási szabályzat) nem szabályozott
kérdésekben
a) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény, valamint
b) a Kamara Alapszabályának rendelkezéseit kell alkalmazni.
B) Az Országos Kamarai Választási Bizottság
1. Az Országos Kamarai Választási Bizottság (a továbbiakban: OKVB)
a) öt tagját a Kamara elnöke javaslatára független, jogi-, illetve választási eljárási
tapasztalatokkal rendelkező szakértők közül az Országos Elnökség választja
meg,
b) egyik tagja a Kamara jogi ügyekért felelős vezetője, továbbá
c) tag az Alapszabály VII. fejezet 01. pontja szerinti jelölt állítására jogosult
szervezet által delegált képviselője annak a jelen szabályzat szerinti
nyilvántartásba vételét követő naptól kezdődően.
2. Az OKVB munkáját titkár segíti. Az OKVB titkárt, akinek személyére a Kamara
elnöke tesz javaslatot az Országos Elnökség az OKVB tagjaival egyidőben választja.
3. Az OKVB mandátuma az OKVB 1. a) alpont szerinti tagjainak megválasztását
követő napjától kezdődik és az országos alakuló küldöttgyűlés megalakulásáig tart.
4. Az OKVB alakuló ülését a Kamara elnöke hívja össze.
5. Az OKVB határozatképes, ha annak ülésén a tagok több mint a fele jelen van.
6. Az OKVB tagjai közül a Kamara elnöke javaslatára maga választja meg elnökét (az
I. B) fejezet vonatkozásában a továbbiakban: elnök) és helyettesét.
7. Az OKVB üléseit az elnöke hívja össze, és tesz javaslatot az ülés napirendjére.
Amennyiben az OKVB elnök feladatai ellátása tekintetében 5 napot meghaladóan
akadályoztatva van, az OKVB ülését az OKVB elnökének helyettese hívja össze.
8. Az OKVB üléseire a meghívót az ülés megtartása előtt 5 nappal korábban kell a
tagoknak emailen kiküldeni.
9. Az OKVB elnöke különösen indokolt esetben 5 napnál rövidebb időn belüli
időpontra is összehívhatja az OKVB ülését, illetve a tagok összehívására az
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érintettek rövid úton történő értesítése mellett is megtörténhet. E körülményt az
OKVB üléséről felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
10. Az OKVB ülése – az alakuló ülés kivételével – az OKVB személyes jelenléttel való
megtartására vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazása mellett az OKVB
tagjainak személyes megjelenése nélkül, különböző helyszínen jelen lévők között,
egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tevő, továbbá képet- és hangot
egyidejűleg továbbítani, és az OKVB tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikációt biztosítani képes elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is
megtartásra kerülhet. Az OKVB meghívójának ebben az esetben az ülés helyszíne
helyett az ülés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő eszköz
hozzáférésének módját, illetőleg annak használatára vonatkozó tájékoztatást kell
tartalmaznia.
11. Az OKVB ülései nyilvánosak.
12. Az OKVB ülésein a Kamara főigazgatója vagy annak képviselője állandó
meghívottként részt vehet.
13. Az OKVB határozatban jogosult a Kamara főigazgatója útján a Kamara ügyintéző
szervezete részére feladatot meghatározni.
14. Az OKVB titkára felel az ülések előkészítéséért, a jegyzőkönyv vezetéséért, a
Kamara ügyintéző szervezetével való kapcsolattartásért.
15. Az OKVB határozatait nyílt szavazással szótöbbséggel hozza meg.
16. Az OKVB határozatait az elnöke kiadmányozza. Amennyiben az elnök feladatai
ellátása tekintetében 5 napot meghaladóan akadályoztatva van, az OKVB
határozatait az elnök helyettese kiadmányozza.
17. Az OKVB határozata ellen az érintett a határozat kézbesítésétől, az OKVB általános
érvényű határozatai esetében pedig az érintett a Kamara internetes honlapján történő
kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül írásban a Kamara székhelye szerinti
címre postai úton, vagy elektronikus úton a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre
küldve az OKVB útján de az Országos Elnökségnek címzetten kifogást terjeszthet
elő. Az Országos Elnökség a kifogást legkésőbb 8 napon belül elbírálja. Ebben az
esetben az Országos Elnökség írásbeli szavazással határoz. Kézbesítettnek minősül
a postai küldemény,
a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét
megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a
címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés
megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés
elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon.
18. Az OKVB határozatával szembeni kifogás benyújtására nyitva álló határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be.
19. Az Országos Elnökség határozatáról az OKVB írásban értesíti az érintettet.
20. Az OKVB határozatait a Kamara internetes honlapján közzé kell tenni.
21. Az OKVB elnökét megbízatása időtartamára havonta a Kamara elnökét megillető
tiszteletdíj 35 %-ának, az OKVB tagját a Kamara elnökét megillető tiszteletdíj 30
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%-ának megfelelő összegű, míg az OKVB titkárát a Kamara elnökét megillető
tiszteletdíj 25 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.
22. Amennyiben jelen szabályzat másként nem rendelkezik a választás rendjével
kapcsolatos kifogást az OKVB-nek kell benyújtani a jogsértéstől számított 3 napon
belül írásban a Kamara székhelye szerinti címre postai úton, vagy elektronikus úton
a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre, amelyről az OKVB dönt.
C) Megyei Kamarai Választási Bizottság
1. A megyei küldöttekre az adott megye szavazási körzeteiben leadott szavazatok
megyei szintű összesítését legalább három tagból álló Megyei Kamarai Választási
Bizottság (a továbbiakban: MKVB) végzi.
2. Az MKVB tagja
a) a Kamara ügyintéző szervezete által kijelölt a Kamara kettő munkavállalója,
valamint
b) jelen szabályzat szerint nyilvántartásba vett jelöltállításra jogosult szervezet(ek)
1-1 képviselője.
3. Amennyiben az I. C) 2. b) pontban megjelölt szervezet nem jelölne képviselőt az
Országos Elnökség által megadott határidőig, a Kamara ügyintéző szervezete
jogosult az I. C) 2. a) pontban rögzítetteken felül további egy munkavállalót
delegálni.
4. Az MKVB mandátuma a megyei küldöttek választásának napjától a közjegyző által
megyei szintű szavazatösszesítés eredményéről kiállított okirat és a megyei
küldöttekre leadott szavazatok összesítését tartalmazó jegyzőkönyvnek az OKVB
részére történő eljuttatását követő napig tart.
5. Az MKVB feladatait közjegyző felügyelete mellett látja el. A közjegyző e
tevékenységéről a rá irányadó szabályok szerinti okiratot állítja ki.
6. Az MKVB – a tagok számától függetlenül – teljes jogkörrel jogosult ellátni
feladatait, ha annak legalább kettő tagja, valamint a közjegyző jelen van.
7. Az MKVB döntéseit nyílt szavazással a jelenlevő tagjai többségének szavazatával
hozza meg.
8. Az MKVB tagja kérelmére a tagságával összefüggő igazolt utazási költségeit meg
kell téríteni. A kérelmét és kapcsolódó igazolásokat (pl. számla) a Kamara megyei
ügyintéző szervezet vezetője részére kell benyújtania.
D) Helyi Kamarai Választási Bizottság
1. A II. B) 1. pont szerinti szavazási körzetközpontonként legalább három tagú Helyi
Kamarai Választási Bizottságot (a továbbiakban: HKVB) kell felállítani.
2. A HKVB tagja
a) a Kamara ügyintéző szervezete által az e feladat ellátására kijelölt két
munkavállalója, továbbá
b) a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vett jelölt állításra jogosult
szervezet(ek) által delegált egy-egy fő,
3. Amennyiben az I. D) 2. b) pontban megjelölt szervezet(ek) közül egyik sem jelölne
képviselőt az Országos Elnökség által megadott határidőig, akkor a Kamara
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4.

5.
6.
7.

ügyintéző szervezete jogosult az I. D) 2. a) pontban rögzítetteken felül további egy
munkavállalót delegálni.
A HKVB mandátuma a megyei küldöttek választásának napjától a közjegyző által
az adott megyei szintű szavazatösszesítés eredményéről kiállított okirat létrejöttéig
tart.
A HKVB teljes jogkörrel jogosult ellátni feladatait, ha annak legalább három tagja
jelen van.
A HKVB döntéseit nyílt szavazással a jelenlevő tagjai többségének szavazatával
hozza meg.
A HKVB tagja kérelmére a tagságával összefüggő igazolt utazási költségeit meg
kell téríteni. A kérelmét és kapcsolódó igazolásokat (pl. számla) a Kamara megyei
ügyintéző szervezet vezetője részére kell benyújtania.

E) Együttműködés a települési önkormányzatokkal
A választások lebonyolításával kapcsolatos választási szabályzatban
meghatározottak szerinti technikai feltételek biztosításában való közreműködésről
az érintett települési önkormányzatokkal együttműködési megállapodás köthető.
F) A Kamara ügyintéző szervezetének a választások lebonyolításával kapcsolatos
feladatai
A Kamara ügyintéző szervezete felel:
a) a kamarai választási tagjegyzék összeállításáért,
b) a választások lebonyolításával összefüggő adminisztratív technikai feltételek
jelen választási szabályzat szerinti biztosításáért, illetve a részére a választási
szabályzatban foglaltak szerint meghatározott feladatok végrehajtásáért, az
ennek végrehajtásához szükséges megállapodások megkötéséért,
c) a választások során keletkezett dokumentumok megőrzéséért, selejtezéséért,
d) a jelölő szervezetkénti elismerési eljárás során tett nyilatkozatoknak a kamarai
tagjegyzékkel, valamint szükség szerint más nyilvántartásokkal való
egybevetéséért,
e) továbbá azon feladatok ellátásáért, amelyeket a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvény, Kamara Alapszabálya, jelen szabályzat a kamara választással
kapcsolatban megállapít az ügyintéző szervezet számára.
G) A választási eljárás során keletkezett dokumentumok selejtezése
1. A választási eljárás során keletkezett dokumentumok közül nem selejtezhető:
a) a választási bizottságok üléseinek jegyzőkönyve,
b) a megyei küldöttekre leadott szavazólapok megszámlálásáról felvett
jegyzőkönyv,
c) a megyei alakuló küldöttgyűlés jelenléti íve, jegyzőkönyve,
d) az országos alakuló küldöttgyűlés jelenléti íve, jegyzőkönyve,
e) az I. G) 2. pontban foglaltak szerinti selejtezési jegyzőkönyv.
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2. A megyei küldöttekre leadott szavazólapok – bíróság, vagy ügyészség erre
vonatkozó döntése hiányában – a megyei küldöttválasztás eredményének
megállapítását követő hatvanadik nap után a Kamara megyei ügyintéző szervezete
selejtezi. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
H) A választások lebonyolításával kapcsolatos költségek
A választások lebonyolításával kapcsolatos költségvetésről
előterjesztése alapján az Országos Elnökség határoz.

a

főigazgató

I) A megyei küldöttgyűlésbe megválasztható megyei küldöttek száma
A megyei küldöttgyűlésekbe megválasztható megyei küldöttek számát a Kamara
Alapszabálya rögzíti.
J) Egyes eljárási határidők megállapítása, azok közzététele
1. A megyei küldöttválasztás időpontját az Országos Elnökség javaslatára az Országos
Küldöttgyűlés tűzi ki.
2. A választás technikai előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos, a választási
szabályzatban meghatározottak szerinti egyes eljárási határidőket, határnapokat az
Országos Elnökség állapítja meg.
3. Az I. J) 1-2. pont szerinti információkat mindenki számára szabadon hozzáférhető
módon a Kamara internetes honlapján is közzé kell tenni.
II. A választások technikai előkészítése
A) A választási tagjegyzék összeállítása
1. A Kamara országos ügyintéző szervezete az Országos Elnökség által meghatározott
állapotnak megfelelően az Országos Elnökség által meghatározott időpontig
összeállítja a választási tagjegyzék tervezetét.
2. A Kamara országos ügyintéző szervezete az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig a Kamara internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé a választási
tagjegyzék tervezet összeállításáról, illetve az onnan való törlés, vagy az oda való
felvétel lehetőségéről.
3. A tag a választási tagjegyzék tervezet összeállításáról szóló közleménynek a Kamara
internetes honlapján való közzétételét követő 30 napon belül írásban a Kamara
székhelye szerinti címre postai úton, 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.
4. Vita esetén a választási tagjegyzékbe való felvételről, illetve az onnan való törlésről
az OKVB határoz, melyről az érintett személyt írásban tájékoztatja.
5. A Kamara országos ügyintéző szervezete az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig összeállítja a végleges választási tagjegyzéket.
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B) Szavazási körzetek kialakítása
1. A szavazási körzetközpontok, valamint az azokhoz tartozó települések listáját az
Országos Elnökség állapítja meg, melyet az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig a Kamara internetes honlapján a Kamara országos ügyintéző szervezetnek
kell közzétenni.
2. A Kamara országos ügyintéző szervezete a Kamara tagját annak a
tagnyilvántartásban szereplő lakóhelye, székhelye alapján a szavazási
körzetközponthoz rendeli. Amennyiben a Kamara tagjának a tagnyilvántartásban
lakóhely, székhely adata is szerepel, akkor
a. kizárólag mezőgazdasági őstermelő jogviszony alapján fennálló kamarai
tagság esetén, valamint amennyiben ugyanazon személynek egyéni
vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői jogviszonyon alapján is fennáll a
kamarai tagsága, a lakóhelye kerül figyelembevételre a szavazási
körzetközponthoz rendeléskor;
b. kizárólag egyéni vállalkozói jogviszony alapján fennálló kamarai tagság
esetén székhelye kerül figyelembevételre a szavazási körzetközponthoz
rendeléskor.
Kizárólag földművesként történő nyilvántartásba vétele okán fennálló kamarai
tagság esetén a tag lakóhelye, kizárólag mezőgazdasági termelőszervezetként
történő nyilvántartásba vétele okán fennálló tagság esetén a tag székhelye kerül
figyelembevételre a szavazási körzetközponthoz rendeléskor. Önkéntesen vállalt
kamarai tagság esetén természetes személy tekintetében lakóhelye, nem természetes
személy
tekintetében
székhelye
kerül
figyelembevételre
szavazási
körzetközponthoz rendeléskor.
A tagnyilvántartásban külföldi lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező, valamint
lakóhely, illetve székhely adattal nem rendelkező (említett adattal nem
rendelkezőnek kell azt is tekinteni, ha az említett adat olyannyira hiányos vagy
pontatlan, hogy nem használható) gazda és gazdának nem minősülő természetes
személy, valamint gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő
nem természetes személy tagokat egységesen valamely Budapesten található
szavazási körzetközponthoz rendeli a Kamara országos ügyintéző szervezete.
A tartózkodási hely, telephely és egyéb címtípusok adatai a választási eljárás során
nem vehetőek figyelembe.
3. A Kamara választási tagjegyzékben szereplő tagja legkésőbb a megyei küldöttekről
szóló szavazást megelőző kilencedik napig írásban a Kamara székhelye szerinti
címre postai úton, a Kamara országos ügyintéző szervezete által a Kamara internetes
honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, vagy a Kamara internetes
honlapján keresztül elektronikus úton kérheti, hogy ugyanazon megyén belül, de
más körzetközpontban adhassa le szavazatát. Ezen kérelmek legkésőbb a jelen
pontban foglalt határidő utolsó napján meg kell érkezzenek. A Kamara választási
tagjegyzékben szereplő azon tagja, akinek a II. B) 2. pont szerinti választási
tagjegyzékbe sorolásnál figyelembe vett lakóhely, székhely adata megváltozik, és
jelen pontban foglaltak szerint kéri, hogy másik körzetközpontban adhassa le a
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szavazatát, jogosult azon megyében található körzetközpontban való szavazat
leadását is kérni, amely megyében a változást követően a lakóhelye, székhelye
található.
III. A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele
1. Az Alapszabály VII. Fejezet 01-03. pontban foglaltaknak megfelelő jelölő szervezet
az Országos Elnökség által meghatározott időpontig kezdeményezheti az OKVBnél jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét.
2. A nyilvántartásba vételi kérelemben a jelölő szervezet törvényes képviselője
büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik, hogy a jelölő szervezet
megfelel a Kamara Alapszabályában foglalt rendelkezéseknek.
3. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételi kérelemmel egyidejűleg írásban
bejelentheti az OKVB-nek, hogy az Alapszabály VII. Fejezet 07. pontja szerinti
szervezet az Alapszabály VII. Fejezet 07. pontja szerinti támogató nyilatkozatot tett.
4. A jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vétel alkalmával a gazdasági szereplők
száma, a gazdasági teljesítmény mértéke, a területi képviselet megléte kizárólag a
nyilvántartásba vételt kérő szervezetnél vehető figyelembe.
5. Amennyiben egy szervezet az Alapszabály VII. fejezet 01. a) pontja alapján kéri
jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét, a kérelemhez mellékelnie kell a
nyilvántartásba vételét kérő szervezet
a) hitelesítési záradékkal ellátott hatályos létesítő okiratát, továbbá
b) hitelesítési záradékkal ellátott tagjegyzékét, vagy
c) hitelesítési záradékkal ellátott tagjegyzékét és a szervezet képviselőjének
büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a
nyilvántartásba vételét kérő szervezet tagjai mely termékpályán összesen
mekkora gazdasági teljesítményt képviselnek, vagy az adott termékpályán
működő szakmaközi szervezet ezen tartalmú nyilatkozatát,
d) a III. 3. pont szerinti jelölő szervezetkénti támogató nyilatkozatokat.
6. Amennyiben egy szervezet az Alapszabály VII. Fejezet 01. b) pontja alapján kéri
jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét, a kérelemhez mellékelni kell a
nyilvántartásba vételét kérő szervezet
a) a hitelesítési záradékkal ellátott hatályos létesítő okiratát, továbbá
b) megyei tagszervezeteinek hitelesítési záradékkal ellátott létesítő okiratát, vagy
c) hitelesítési záradékkal ellátott tagjegyzékét és képviselőjének büntetőjogi
felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a
nyilvántartásba vételét kérő szervezet tagjai mely termékpályán összesen
mekkora gazdasági teljesítményt képviselnek, vagy az adott termékpályán
működő szakmaközi szervezet ezen tartalmú nyilatkozatát
d) a III. 3. pont szerinti jelölő szervezetkénti támogató nyilatkozatokat.
7. Amennyiben egy szervezet az Alapszabály VII. Fejezet 01. c) pontja alapján
kezdeményezi jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét, a kérelemhez
mellékelnie kell a nyilvántartásba vételét kérő szervezet
a) hitelesítési záradékkal ellátott hatályos létesítő okiratát, továbbá

8

b) a megyében nyilvántartott kamarai tagok tíz százalékának olyan támogató
nyilatkozatát, amely tartalmazza az adott megyében nyilvántartott kamarai tag
(jogi személy esetében törvényes képviselő is) nevét és kamarai nyilvántartási
számát,
c) a III. 3. pont szerinti jelölő szervezetkénti támogató nyilatkozatokat.
8. Amennyiben egy szervezet a jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételéhez
szükséges feltételek igazolása céljából tagjegyzéket kíván csatolni, ezt a kamara
országos ügyintéző szervezete által a Kamara internetes honlapján közzétett
formátumban, adathordozón is be kell nyújtania.
9. A Kamara Alapszabályában és jelen szabályzatban meghatározott feltételek
teljesülése esetén a jelölő szervezetet, valamint a támogató szervezetet az OKVB az
Országos Elnökség által meghatározott időpontig nyilvántartásba veszi, melyről a
jelölő szervezetet írásban tájékoztatja, továbbá erről tájékoztatót tesz közzé a
Kamara internetes honlapján.
10. Amennyiben a jelölő szervezet az OKVB általi nyilvántartásba vételi kérelme mellé
nem vagy nem megfelelően csatol minden szükséges dokumentumot, az OKVB
legfeljebb 5 napos határidő mellett hiánypótlásra hívhatja fel.
11. Amennyiben az OKVB a jelölő szervezetet, illetve támogató szervezetet a feltételek
teljesülésének hiánya miatt nem veszi nyilvántartásba, erről az Országos Elnökség
által meghatározott időpontig az érintett szervezetet az elutasítás indokainak
megjelölésével írásban értesíti.
IV. Megyei küldöttgyűlési küldött-jelölt állítása
1. A nyilvántartásba vett jelölő szervezet a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listát az Országos Elnökség által meghatározott időpontig
juttathatja el az OKVB-nek.
2. A megyei küldött-jelöltek nevét tartalmazó listán természetes személy esetében
szerepelnie kell a jelölt nevének, lakóhelyének (egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén
székhelyének) valamint a kamarai nyilvántartási számnak, gazdálkodó szervezet
esetében a jogi személy nevének, székhelyének, a küldöttként a jogi személy
törvényes képviseletére jogosult személy nevének, valamint a jogi személy kamarai
nyilvántartási számának.
3. A jelölő szervezetnek a megyei küldött-jelöltek nevét tartalmazó listát papír alapon,
valamint a Kamara országos ügyintéző szervezete által a Kamara internetes
honlapján közétett formátumban és adathordozón is be kell nyújtania. Továbbá
csatolni szükséges a Kamara internetes honlapján erre a célra rögzített
nyomtatványon a jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben nem állnak
fenn a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény 37. § (2) bekezdésében rögzített országos-, illetve megyei
küldöttnek választásukat akadályozó körülmények és a jelölést a jelölt elfogadja.
4. A megyei küldöttek nevét tartalmazó listán szereplő személyek sorrendjét a jelölő
szervezet állapítja meg.
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5. A jelölő szervezet megyénként csak a jelen választási eljárási szabályzatban
meghatározott számú megyei küldött személyére tehet javaslatot.
6. Az OKVB a Kamara országos ügyintéző szervezete által a megyei küldöttgyűlési
küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek adatait az Országos Elnökség
által meghatározott időpontig egybe veti a kamarai tagjegyzék adataival.
Amennyiben az adatok pontosítására, vagy hiánypótlásra lenne szükség, az OKVB
legfeljebb 5 napos határidővel elektronikus úton (e-mail) felszólítja a jelölő
szervezetet az adatok pontosítására.
7. Ha a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listán szereplő személyről az adatok
hiányossága, összeférhetetlenség, vagy más ok miatt az OKVB az Országos
Elnökség által meghatározott időpontig azt állapítja meg, hogy az érintett személy
nem lehet megyei küldöttgyűlési küldött, erről a jelölő szervezetet haladéktalanul
elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja. Amennyiben kifogás előterjesztésére nem
kerül sor, a jelölő szervezet az érintett személy helyére más személyt is megjelölhet.
A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát csak az Országos Elnökség által meghatározott
időpontig teheti meg. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem
terjeszthető elő.
8. A megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listát az OKVB az Országos
Elnökség által meghatározott időpontig veszi nyilvántartásba, melyről a jelölő
szervezetet írásban tájékoztatja, továbbá tájékoztatót tesz közzé a Kamara internetes
honlapján.
9. A nyilvántartásba vett listán szereplő jelölt személyét a jelölő szervezet a választás
napját megelőző nap 16 00-ig módosíthatja.
10. Amennyiben a IV. 9. pontban említett dátumot követően a nyilvántartásba vett listán
szereplő jelölt a IV. 11. a) vagy e) pontja alapján kiesik, az a lista érvényességét nem
érinti. Amennyiben az előző mondatban említett esettel érintett megyei küldött listát
kell megválasztottnak tekinteni, akkor a nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő
szervezet az Alapszabály IV. Fejezet B) 06. pontja szerint jogosult eljárni az előző
mondat szerint kiesett személyek vonatkozásában.
11. A nyilvántartásba vett listán szereplő jelölt kiesik, ha
a. a választhatóság jogát elveszíti (ideértve elhalálozik, vagy jogutód nélkül
megszűnik), vagy
b. a jelöltet állító jelölő szervezetet törlik a jelölő szervezetek
nyilvántartásából, vagy
c. a jelölő szervezet a nyilvántartásba vett listát teljes egészében visszavonja,
vagy a nyilvántartásba vett lista más okból törlésre kerül, vagy
d. a jelölő szervezet a IV. 9. pontban meghatározott időpontig a jelölt
személyének módosítását kérelmezi más személyre, vagy
e. a jelölt IV. 10. pontban meghatározott időpontig a jelölésről írásban lemond.
12. Amennyiben a jelölt kiesik, de a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó
lista nem került törlésre, a jelöltet a nyilvántartásba vett listáról haladéktalanul
törölni kell, amelyről az OKVB a jelölő szervezetet haladéktalanul elektronikus úton
(e-mail) tájékoztatja. A IV. 11. a), d) és e) pont szerinti esetben a jelölő szervezet a
IV. 9. pontban meghatározott időpontig a kiesett jelölt helyére új jelöltet jelölhet.
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13. Az OKVB a jelölő szervezet általi a IV. 9. pontban meghatározott módosítás
esetében, valamint a IV. 12. pontban meghatározott új jelölt állítás esetén a kérelem
beérkezését követő 2 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a jelölt személye lehete megyei küldöttgyűlési küldött, és erről a jelölő szervezetet haladéktalanul
elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja.
14. A nyilvántartásba vett lista kiesik, ha
a. a nyilvántartásba vett listán szereplő jelöltek száma a jelen szabályzatban
meghatározott létszám alá csökken és a jelölő szervezet – IV. 10. pont
kivételével - a IV. 12. pontban foglalt lehetőség ellenére nem gondoskodik
új jelölt állításáról, vagy
b. a nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezetet törlik a jelölő szervezetek
nyilvántartásából, vagy
c. a nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet kéri a listája törlését.
15. OKVB a nyilvántartásba vett listát érintő változásokról tájékoztatót tesz közzé a
Kamara internetes honlapján.

V. A megyei küldöttgyűlési küldöttek választása
A) A megyei küldöttgyűlési küldöttek választásának előkészítése
A Kamara ügyintéző szervezete az Országos Elnökség által meghatározott időpontig
írásban tájékoztatja a kamarai tagokat a szavazás helyéről, idejéről, a szavazás
rendjéről, a jelölő, valamint azt támogató szervezetek nevéről, a megyei
küldöttgyűlési küldöttjelölti listáról. Amennyiben a kamarai tagról vezetett
tagnyilvántartás ezt az adatot tartalmazza, az értesítés a tag részére e-mailen is
megküldésre kerül.
B) A szavazás helye, időpontja
A Kamara tagja az Országos Küldöttgyűlés által meghatározott napon 06 00 kezdő
időponttól és 18 00 óra záró időpontig a számára kijelölt szavazási körzetközpontban
adhatja le a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a szavazatát.
C) A szavazólap
A szavazólapon a nyilvántartásba vett jelölő szervezetenként jól elkülönülő módon
a következő adatok szerepelnek:
a) a NAK logója,
b) „A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ……. megyei küldöttgyűlési
küldöttválasztás” felirat,
c) a jelölő szervezet neve, külön kérelem esetén a logója,
d) a jelölő szervezet vonatkozásában a jelen szabályzat III. 3. pontja szerinti
támogató nyilatkozatot tett szervezetek nevei a jelölő szervezet által
meghatározott sorrendben,
e) a megyei küldöttnek javasolt természetes személy neve, lakóhelye (egyéni
vállalkozó, egyéni cég esetén székhelye), a kamarai nyilvántartási száma;

11

gazdálkodó szervezet esetében a gazdálkodó szervezet neve, székhelye, a
küldöttként a gazdálkodó szervezet törvényes képviseletére jogosult személy
neve, a gazdálkodó szervezet kamarai nyilvántartási száma,
f) a küldött-listát követően a „támogatom” felirat, alatta egy kör vagy négyzet
szimbólum.
Amennyiben több jelölő szervezetet is nyilvántartásba vettek az adott megye
vonatkozásában, úgy a jelölő szervezeteket a szavazólapon betűrendi sorrendben
kell feltüntetni.
D) A szavazás lebonyolítása
1. A HKVB az első szavazó érkezésekor annak jelenlétében az üres urnát zárja,
melynek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
2. A HKVB a szavazólap átadást megelőzően a tag szavazásra való jogosultságának
ellenőrzését – figyelemmel arra, hogy természetes személy tag esetében a tag
személyesen, gazdálkodó szervezet tag pedig törvényes képviselője útján járhat el –
az érintett személy azonosítására szolgáló okmányok, szükség szerint aláírási
címpéldány, vagy más megfelelő módon – ideértve az adatok elektronikus úton való
lekérdezését is – kell elvégezni.
3. A tag részére a szavazásra való jogosultság igazolása után kell a HKVB egyik tagja
által a Kamara hivatalos bélyegzőlenyomatával ellátott szavazólapot átadni.
Bélyegzőlenyomat nélkül a szavazólap érvénytelen.
4. A lezárt urnát a HKVB tagjai aláírásukkal is hitelesítik.
5. A szavazás titkosságát megfelelő módon biztosítani kell. A szavazóhelyiségekben,
valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben tilos bármilyen formában
kampánytevékenységet folytatni. A szavazó a szavazata leadásához szükséges ideig
tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
6. Aki a szavazás záró időpontjában a HKVB helyiségében tartózkodik, szavazatát a
záró időpontot követően is leadhatja.
7. A HKVB a szavazás lezárását követően haladéktalanul megkezdi a szavazatok
összeszámolását.
8. 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.
9. Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) több szavazatot tartalmaz, vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.
10. Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a V. D) 8. pontja szerint adtak le. A szavazat
érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon
érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést
tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát
kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
11. A HKVB tevékenységéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvnek legalább az
alábbiakat kell tartalmaznia:
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a jelen levő tagok neve,
a szavazás kezdő, végső időpontja,
a szavazatszedő urna zárása,
a szavazatszedő urna sértetlen állapotának megállapítása,
a szavazatszedő urna nyitásának időpontja,
a szavazáson megjelent személyek száma, az urnában található szavazólapok
száma, az érvényes, illetve érvénytelen szavazatok száma, a listára leadott
szavazatok száma,
g) szükség szerint a szavazás során előfordult rendkívüli események leírása.
12. A jegyzőkönyvet a HKVB tagjai írják alá.
13. A jegyzőkönyv összeállításához a Kamara ügyintéző szervezete technikai segítséget
nyújt (minta jegyzőkönyv).
14. A HKVB a jegyzőkönyv lezárását követően azt e-mailen haladéktalanul megküldi
az MKVB-nek, az eredeti aláírt példányt pedig haladéktalanul lezárt és lepecsételt
borítékban eljuttatja az MKVB-nek.
15. A szavazatok megyei szintű összesítését az MKVB legkésőbb a szavazást követő
nap 12 óráig a Kamara megyei ügyintéző szervezete hivatalos helyiségében és
közjegyző jelenlétében végzi el.
16. A szavazatok megyei szintű összesítésekor jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szavazat összesítés helye, kezdete vége,
b) a jelen levő személyek,
c) a HKVB-ktől beérkezett adatok külön-külön, valamint összesítve.
17. A jegyzőkönyvet a MKVB tagjai írják alá.
18. A jegyzőkönyv összeállításához a Kamara ügyintéző szervezete technikai segítséget
nyújt (minta jegyzőkönyv).
19. A megyei szintű szavazatösszesítés eredményéről a közjegyző a rá irányadó
szabályoknak megfelelő okiratot állít ki.
20. Az MKVB a szavazatok megyei szintű összesítését tartalmazó jegyzőkönyvet,
valamint közjegyzői okiratot a szavazás lezárását követő harmadik nap 12 óráig
elektronikusan, illetve eredeti példányban eljuttatja az OKVB-nek.
21. Az OKVB a beérkezett dokumentumok alapján a szavazás lezárását követő
negyedik nap végéig megállapítja a szavazás eredményét, melyről a Kamara
internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé.
22. A megválasztott megyei kamarai küldöttgyűlési küldött részére az OKVB legalább
egy tagja által aláírt mandátum igazolást kell kiállítani, amelynek a küldött részére
történő eljuttatásáról a Kamara ügyintéző szervezete gondoskodik.
23. A mandátum igazolással egyidejűleg a megyei küldött részére meg kell küldeni a
megyei alakuló küldöttgyűlésre szóló meghívót.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

VI. Az alakuló megyei küldöttgyűlés megtartása
A) Az alakuló megyei küldöttgyűlés összehívása, a napirend megállapítása
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1. Az alakuló megyei küldöttgyűlést – a Kamara ügyintéző szervezetével való
egyeztetést követően – az Országos Elnökség által meghatározott időtartamon belüli
időpontra az OKVB elnöke hívja össze.
2. Az alakuló megyei küldöttgyűlést a nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő
szervezet javaslata alapján az OKVB által felkért megyei küldött, mint levezető
elnök vezeti.
3. Az alakuló megyei küldöttgyűlést megnyitó levezető elnök az alakuló küldöttgyűlés
megnyitását követően - az OKVB által összeállított beszámoló alapján tájékoztatást ad az OKVB választások lebonyolításával kapcsolatos
tevékenységéről, majd megállapítja az alakuló megyei küldöttgyűlés
határozatképességét, továbbá javaslatot tesz az alakuló megyei küldöttgyűlés
napirendjére.
4. Az alakuló megyei küldöttgyűlésen a határozatképesség megállapítását követően az
alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
a) jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
b) tisztségviselők megválasztása (megyei elnök, megyei elnökség tagjai, országos
küldöttgyűlési küldött, megyei etikai bizottság tagjai, megyei kamarai osztályok
elnökei).
B) Az alakuló megyei küldöttgyűlés egyes tisztségeire, országos küldöttekre a jelölés,
és a szavazás rendje
1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére a levezető elnök tesz
javaslatot.
2. Az adott megyében nyertes jelölő szervezetnek az adott megyében az egyes megyei
tisztségekre, az adott megye országos küldötteire vonatkozó javaslatát a levezető
elnök ismerteti.
3. A megyei elnök személyéről önállóan, a megyei elnökség megyei elnökön kívüli
tagjairól, az országos küldöttgyűlési küldöttekről, a megyei etikai bizottság tagjairól,
valamint a megyei kamarai osztályok elnökeinek személyéről külön-külön, de zárt
listán kell szavazni.
4. A szavazás alkalmával a szavazatszámlálási feladatokat a levezető elnök, valamint
a Kamara ügyintéző szervezete alkalmazásában álló munkavállalók látják el. Az
alakuló megyei küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele
jelen van. Az alakuló megyei küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással,
szótöbbséggel hozza.
5. A megyei küldöttgyűlési küldött az adott megyében nyertes jelölő szervezet útján
kezdeményezheti az egyes tisztségekre, országos küldöttre más személy jelölését.
6. Amennyiben az egyes tisztségekről a szavazást meg kell ismételni, a VI. B) 1-5.
pontokban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
7. Ugyanarra a tisztségre a szavazás legfeljebb három alkalommal ismételhető meg,
ezt követően az adott tisztségről a szavazást eredménytelennek kell tekinteni.
Eredménytelenség esetén 5 napon belül új ülést kell összehívni az
eredménytelenséggel érintett tisztségről történő szavazás tárgyában, amelyre az
alakuló megyei küldöttgyűlés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
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C) A megyei kamarai tisztségekről, országos küldöttekről szóló szavazás
eredményének kihirdetése
A megyei kamarai tisztségekről, országos küldöttekről szóló szavazás eredményét a
levezető elnök hirdeti ki.
VII. Az alakuló országos küldöttgyűlés megtartása
A) Az alakuló országos küldöttgyűlés összehívása, a napirend megállapítása
1. Az alakuló országos küldöttgyűlést az Országos Elnökség által meghatározott
időpontban az OKVB elnöke hívja össze.
2. Az alakuló országos küldöttgyűlést az országosan legtöbb nyertes megyei
küldöttlistát állító jelölő szervezet javaslata alapján az OKVB által felkért országos
küldött, mint levezető elnök vezeti.
3. A levezető elnök az országos alakuló küldöttgyűlés megnyitását követően - az
OKVB által összeállított beszámoló alapján - tájékoztatást ad az OKVB választások
lebonyolításával kapcsolatos tevékenységéről, megállapítja az alakuló országos
küldöttgyűlés határozatképességét, továbbá javaslatot tesz az alakuló országos
küldöttgyűlés napirendjére.
4. Az alakuló országos küldöttgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek
megtárgyalásra:
a) jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
b) tisztségviselők megválasztása (elnök, országos alelnökök, országos etikai
bizottság tagjai, ellenőrző bizottság tagjai, országos kamarai osztályok elnökei)
azzal, hogy amennyiben az országosan legtöbb nyertes megyei küldöttlistát
állító jelölő szervezet az alakuló küldöttgyűlésen az Alapszabályban
meghatározott négy országos alelnökön felül további országos alelnöki
pozícióra javaslatot tesz, akkor jelen napirend keretében a javasolt országos
alelnöki pozícióról, az abból származó felelősségi körről is dönt az alkuló
országos küldöttgyűlés.
c) választottbíróság bíráinak a megválasztása.
5. Amennyiben az országosan legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő
szervezet az Alapszabályban meghatározott országos alelnökökön felüli további
országos alelnöki pozícióra tesz javaslatot, akkor az abból származó felelősségi
körre és a pozíciót betölteni javasolt személyre is javaslatot kell tennie.
B) Az alakuló országos küldöttgyűlés egyes tisztségeire jelölés
1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére a javaslatot levezető
elnök teszi meg.
2. Az országosan legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezetnek az
egyes országos tisztségekre, valamint a választottbírók személyére vonatkozó
javaslatát a levezető elnök ismerteti.
3. A szavazás alkalmával a szavazatszámlálási feladatokat a levezető elnök, valamint
a Kamara ügyintéző szervezete alkalmazásában álló munkavállalók látják el. Az

