Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Alapszabályának 2. számú melléklete
Választási szabályzat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) Küldöttgyűlése az Alapszabály
mellékleteként, annak szerves részeként a választási névjegyzék és tagjegyzék vezetésének szabályairól, a kamarai
küldöttválasztással, illetve az egyéb kamarai választásokkal kapcsolatos rendelkezésekről a következő
szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotta:
I. fejezet
Választási névjegyzék
Tagjegyzék
1.

A főváros területén székhellyel rendelkező összes gazdálkodó szervezetről – tekintet nélkül arra, hogy a
Kamara tagja vagy sem – a Kamara köteles tagozatonként választási névjegyzéket összeállítani és vezetni.
Ennek tartalmaznia kell a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi
körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek)
nevét.
A Kamara – amennyiben a gazdálkodó szervezet a választási névjegyzékbe való felvételét kéri – a
nyilvántartásba vételt nem tagadhatja meg.
A Kamara Elnöksége a főtitkár útján a választási névjegyzéket betekintésre bárki számára hozzáférhetővé
teszi.

2.

A Kamara a tagjairól tagozatonként és osztályonként köteles tagjegyzéket összeállítani és vezetni. 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, valamint fel kell tüntetni, ha a tagsági jogviszonya szünetel,
továbbá ha képviselőjének tisztségviselői megbízatása felfüggesztés alatt áll. A tagjegyzék a választási
névjegyzék része.
A tagjegyzékbe a kamara tagjai betekinthetnek, abból saját magukra vonatkozóan hatályos másolat kiadását
igényelhetik a főtitkártól, aki a másolat kiadására vonatkozó kérelmet 8 munkanapon belül köteles
teljesíteni.

3.

A legkorábban tartandó küldöttválasztó ülést megelőzően 30 nappal korábban kell 15 napra kifüggeszteni
a Választási Névjegyzék megtekintésének lehetőségét. Ezt elsősorban elektronikus módon, a Választási
Névjegyzék tagozatonként történő bontásában kell elvégezni, amennyiben az informatikai feltételek nem
adottak, a Választási Bizottság döntése esetén kifüggesztéssel kell teljesíteni (az elektronikus betekintés és
kifüggesztés együttesen: a „kifüggesztés”). Az elektronikus Választási Névjegyzéket elektronikus
aláírással és időbélyeggel kell ellátni, igazolandó annak hitelességét és azt, hogy egy adott időpillanatban
az elektronikus dokumentum létezett. A kifüggesztés időpontjáról, helyszínéről, a Kamara honlapján,
valamint egy országos napilapban a Választási Bizottság hirdetményt tesz közzé.

4.

A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a kifüggesztés időtartama alatt írásban
kell a Választási Bizottsággal közölni, amely arról 3 napon belül határoz. Az alaptalannak tartott kifogást
legkésőbb a beérkezést követő 3 napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
A bíróság a kifogásról a beérkezésétől számított 3 napon belül, polgári nemperes eljárásban határoz. Ha a
bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választási névjegyzék vagy a tagjegyzék kiigazítását,
ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A
bíróság a határozatát annak meghozatala napján közli a Választási Bizottsággal és azzal a gazdálkodó
szervezettel, amely a kifogást emelte.
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II. fejezet
Általános választási szabályok
5.

A négyévenkénti választásokra a Küldöttgyűlés által megállapított időpontban és sorrendben a választás
évében kerül sor.

6.

A szavazati jog gyakorlása

6.1

A választási névjegyzékben szereplő, de nem kamarai tag gazdálkodó szervezet a szavazati jogát kizárólag
a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy, ha a gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult személyében a választási névjegyzék kifüggesztését követően változás történt, a
cégjegyzékben cégjegyzésre jogosultként feltüntetett személy útján gyakorolhatja. Minden gazdálkodó
szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.

6.2

A kamarai tag szavazati jogát kizárólag a cégjegyzékben szereplő vezető tisztségviselője, cégvezetője vagy
tagjegyzékben feltüntetett képviseletre jogosult természetes személy útján gyakorolhatja, feltéve, ha a
tagsági jogai nem szünetelnek és képviselője nincs felfüggesztve. A szavazati jog a jogosultakat az itt
meghatározott sorrendben illeti meg, tagjegyzékben feltüntetett képviselő esetében pedig a választáson
történő nyilvántartásba vételre jelentkezés sorrendjében. További feltétel a szavazati jog gyakorlása előtt,
hogy a tagsági jogviszony legalább a választásokat megelőzően 15 nappal fennálljon.

6.3

A regisztráció során a nem kamarai tag gazdálkodó szervezet képviseletében megjelenő személynek, illetve
a kamarai tag szavazásra jogosult képviselőjének személyi igazolvánnyal (vezetői engedéllyel) vagy
útlevéllel és lakcímkártyával (külföldi állampolgár esetében tartózkodási engedéllyel) kell magát igazolnia.

6.4

A kamarai választások főszabály szerint nyílt szavazással történik. Titkos szavazásnak van helye, ha a
jelenlévő szavazásra jogosultak 20 %-a titkos szavazás mellett dönt.

7.

Tagozati zárt lista szabályai
A tagozat küldöttértekezletének kizárólagos joga – az osztályértekezletek javaslatai alapján – az adott
tagozat területéről – gazdasági súlyarányuknak megfelelően – zárt listán javaslatot tenni a Küldöttgyűlés
által megválasztandó tisztségviselőkre, testületek tagjaira és póttagjaira. A Küldöttgyűlés a tagozati zárt
listán szereplő személyek jelölését nem változtathatja meg, azonban hiányos lista nem terjeszthető elő a
Küldöttgyűlésre.
A tagozat által elfogadott tagozati zárt lista alapján történik a jelölés a Küldöttgyűlésen – a Küldöttgyűlés
által megállapított létszámkeret alapján – a Kamara alelnökére, elnökségének tagjaira és póttagjaira, az
Ellenőrző Bizottság tagjaira és póttagjaira, az Etikai Bizottság tagjaira és póttagjaira, valamint az MKIK
küldöttekre és pótküldöttekre.

8.

Választási szervek

8.1

Választási Bizottság

8.2

A Választási Bizottság létrehozására vonatkozó alapvető szabályokat az Alapszabály 16.11 pontja
tartalmazza. A Választási Bizottságnak alárendelten működik a Választási Iroda, melynek vezetője a
Kamara főtitkára, tagjai a tagozati titkárok, a főtitkár által kijelölt kamarai munkatársak.

8.3

A Választási Bizottság koordinálja a választási folyamatot, állást foglal és dönt a választással kapcsolatban
felmerülő értelmezési vagy vitás ügyekben, feladatai különösen:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

a választásokra vonatkozó hirdetmény elkészítése;
a kamarai választási névjegyzékének és tagjegyzékének összeállítása és vezetése az ügyintéző
szervezet közreműködésével;
a kamarai választások lebonyolításának megszervezése;
választási rendszer működtetése;
a jogszerűség biztosítása;
a választáshoz szükséges technikai feltételek, így különösen a szavazó-helyiségek, jelöltajánlási
ívek, szavazó lapok biztosítása;
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(g)
(h)
(i)

összegyűjti a jelöléseket, a tagozati zárt listákat, és azokat átadja a Mandátumvizsgáló Bizottság
részére;
a tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése;
a választásokat követően beszámoló elkészítése a tisztújító Küldöttgyűlés számára.

A tagozati-osztályszintű küldöttválasztó ülések időpontjait és helyszíneit a Választási Bizottság a
Küldöttgyűlés által meghatározott időintervallumban határozza meg.
8.4

A Választási Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság
elnökének szavazata dönt. A Választási Bizottság működésére vonatkozó szabályait az ügyrendjében
határozza meg, melyet a bizottsági tagok egyszerű többséggel fogadnak el.

8.5

Mandátumvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság

8.5.1 A bizottság létrehozására és hatáskörére vonatkozó alapvető szabályokat az Alapszabály 16.11 pontja
tartalmazza.
8.5.2 A bizottság feladata a választásokkal kapcsolatban, hogy a küldöttválasztó üléseken, valamint a valamennyi
Küldöttgyűlés előtt a szavazásra jogosultságot, továbbá a Küldöttgyűlés által megválasztani kívánt
jelölteket ellenőrizze, hogy azok megfelelnek a Gktv.-ben, a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott
követelményeknek. Ennek keretében jogosult bekérni minden olyan okiratot, amely az ellenőrzés
elvégzéséhez szükségesnek lát. Ha az érintett személy megtagadja az együttműködést az ellenőrzés
elvégzésében, úgy annak a személynek a szavazati jogát a Mandátumvizsgáló Bizottság azonnali hatállyal
felfüggesztheti.
A jelölő- és küldöttválasztó ülésen, valamint a tisztújító Küldöttgyűlésen távollévő kamarai tag esetében a
kitöltött tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat legkésőbb a jelölő- és küldöttválasztó
küldöttgyűlésen, illetve a tisztújító Küldöttgyűlésen a Mandátumvizsgáló Bizottságnak át kell adni.
8.5.3 A bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt. A Mandátumvizsgáló Bizottság működésére vonatkozó szabályait az ügyrendjében határozza meg,
melyet a bizottsági tagok egyszerű többséggel fogadnak el.
8.5.4 A tagozati és osztályszintű választások alkalmával a tagozat, illetve az osztály mandátumvizsgáló
bizottságot választ az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátására. A Választási Bizottság döntése alapján
a tagozati és osztályszintű választások alkalmával a tagozat, illetve az osztály mandátumvizsgáló
bizottságának munkájában a Küldöttgyűlés bizottságának egy vagy több tagja kötelezően részt vesz.
8.6

Szavazatszámláló Bizottság

8.6.1 A Szavazatszámláló Bizottság létrehozására vonatkozó alapvető szabályokat az Alapszabály 16.11 pontja
tartalmazza.
8.6.2 A Szavazatszámláló Bizottság feladata valamennyi Küldöttgyűlésen leadott szavazatok érvényességének
megállapítása, azok összeszámlálása és az érvényes szavazatok alapján a mandátumok megállapítása.
A bizottság a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

szavazás helyét és idejét;
a szavazatszámlálás kezdetének és befejezésének időpontját;
a szavazó urnák felbontásának időpontját, ha titkos szavazás is volt;
a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát;
az egyes küldöttekre, testületi szervek tagjaira és a kamarai tisztségviselőkre leadott szavazatok
számát.
mandátumot szerzett jelöltek tagozati, valamint tisztség szerinti felosztását;
a jegyzőkönyvet vezető, illetve hitelesítő személyek nevét és aláírását;
a választási dokumentáció őrzésének helyét és időtartamát;
a választási eredmény megállapításával összefüggő lényeges tényeket és körülményeket.
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8.6.3 A Szavazatszámláló Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt. A Szavazatszámláló Bizottság működésére vonatkozó szabályait az ügyrendjében
határozza meg, melyet a bizottsági tagok egyszerű többséggel fogadnak el.
8.6.4 A tagozati és osztályszintű választások alkalmával a tagozat, illetve az osztály szavazatszámláló bizottságot
választhat a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátására. A Választási Bizottság döntése alapján
a tagozati és osztályszintű választások alkalmával a tagozat, illetve az osztály szavazatszámláló
bizottságának munkájában a Küldöttgyűlés Szavazatszámláló Bizottságának egy vagy több tagja
kötelezően részt vesz.

III. fejezet
Küldöttek és pótküldöttek jelölése és választása
9.

A küldött és pótküldött megválasztása a tagozat küldöttértekezletének döntésétől függően tagozati vagy
osztályszinten történik a Kamarán belüli gazdasági súlyaik arányában azzal, hogy az egyes tagozatok által
választható küldöttek száma nem haladhatja meg a legkevesebb küldöttet választó tagozat küldöttszámának
a kétszeresét.
Az egyes tagozatok területéről a Küldöttgyűlésbe megválasztható küldöttek és pótküldöttek számát a
Küldöttgyűlés a választást megelőző év december 31-i adatok alapján megállapított gazdasági súly szerint
határozza meg az Alapszabály 21.2 pontjában rögzített szabály figyelembe vételével. A tagozaton belüli
osztályok küldötti keretszámait a tagozati küldöttértekezlet határozza meg.
A küldöttválasztás alkalmával pótküldötteket is kell választani, akik a kapott szavazatszámok szerinti
sorrendben tölthetik be a megüresedett küldötti helyeket, amennyiben a küldötti tisztség betöltésére a
megüresedés időpontjában is jogosultak. A megválasztott pótküldöttek számának el kell érnie az adott
tagozatra irányadó hatályos küldöttszám felét, és osztályonként legalább egy pótküldöttet kell választani.

10.

Jelölés szabályai

10.1

A küldött- és pótküldött-jelölésére a választó tagozati-osztályértekezleten az ott megjelent, az adott
tagozathoz-osztályhoz tartozó, a kamarai tagjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezet képviselője, az
adott tagozat-osztály elnöksége, és – amennyiben a tagozat-osztály jelölőbizottságot hozott létre – a
jelölőbizottság részéről kerülhet sor. Jelölőbizottság működése esetén, a választáson először – indoklási
kötelezettség mellett – a jelölőbizottság teszi meg javaslatát

10.2

Küldöttnek és pótküldöttnek az Alapszabály szerinti összeférhetetlenségi és kizáró rendelkezéseinek
hatálya alá nem eső, a választó osztályértekezlet időpontját megelőzően a tagjegyzékben szereplő olyan
gazdálkodó szervezetet képviselő természetes személy jelölhető, amely gazdálkodó szervezet tagsági
jogviszonya a választást megelőző év december 31-én fennállt, a gazdálkodó szervezetet adott választási
osztályba besorolták, tagsági jogviszonya nem szünetel, a gazdálkodó szervezetet képviselő természetes
személy nem áll felfüggesztés hatálya alatt, és jelen Alapszabályban rögzített feltételeknek megfelel.

10.3

A választó tagozat-osztályértekezleten a jelöltállítás valamennyi feltételeinek megfelelő személy akkor
állítható jelöltnek, ha legkésőbb a választó tagozat-osztályértekezlet megnyitásáig – helyszíni jelölés esetén
a jelölési javaslatot követően a szavazás megkezdése előtt – a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi
nyilatkozatát aláírt, eredeti példányban a választó tagozat-osztályértekezlet levezető elnökének eljuttatta.
A levezető elnök köteles a nyilatkozat eredeti példányát a választó osztályértekezlet résztvevői részére
bemutatni.

11.

Választás szabályai

11.1. A tagozati vagy osztályértekezleten az adott tagozathoz vagy osztályhoz tartozó kamarai tagok és a
választási névjegyzék tagozathoz tartozó nem kamarai tag gazdálkodó szervezetek részvételével történik a
kamara küldötteinek és pótküldötteinek – az Alapszabály által megállapított és a tagozat által rögzített
arányoknak megfelelő – megválasztása.
11.2

A választó tagozati-osztályértekezlet összehívása
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A választó tagozati-osztályértekezletet a Választási Bizottsággal történő egyeztetés alapján legkésőbb az
értekezletet megelőző tizenöt nappal a tagozat-osztály elnöke hívja össze oly módon, hogy írásban felkéri
a Választási Bizottságot, hogy legalább egy országos napilapban tájékoztassa a gazdálkodó szervezeteket,
valamint lehetőség szerint e-mail útján a kamarai tagokat:
a)
b)
b)
c)
d)
11.3

a választó tagozat-osztályértekezletek helyszínéről, időpontjáról, napirendjéről;
a regisztráció kezdetét, a regisztráció feltételeit;
arról, hogy a határozatképesség hiánya miatt megismételt tagozat-osztályértekezlet a megjelent
tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes;
a részvételhez, szavazati jog gyakorlásához bemutatni szükséges okiratokról;
a küldötti tisztségre történő jelölés (választhatóság) feltételeiről.

Határozatképesség, határozathozatal

11.3.1 A választó tagozati-osztályértekezlet akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező
gazdálkodó szervezeteknek több mint 50%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt választó
tagozati-osztályértekezlet a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés
és az eredeti ülés között legalább fél órának kell eltelnie.
A választó tagozati-osztályértekezleteken megjelentekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell
tüntetni a gazdálkodó szervezet és annak képviseletében megjelent természetes személy nevét, kamarai,
illetve névjegyzéki azonosító számát és a megjelent személy aláírását. A jelenléti ívet az azt felvevő, a
regisztrációt végző Választási Iroda munkatársai oldalankénti aláírásukkal hitelesítik.
A regisztrációt, ideértve a szavazólapok és szavazógépek kiadását, továbbá a jelenléti ív aláíratását a
Választási Iroda tagjai végzik. A regisztrációval egyidejűleg átadott szavazólapra rá kell vezetni a választó
tagozati-osztályértekezlet megnevezését, a gazdálkodó szervezetnek a jelenléti ívvel történő
beazonosítására alkalmas azonosító számát, és a választó osztályértekezlet időpontját.
A szavazólapot - kézzel történő regisztráció esetén - a regisztrációt végző Választási Iroda tagja kézjegyével
és a kamara által nyilvántartott kamarai bélyegzővel látja el.
11.3.2 A választó tagozat-osztályértekezlet határozatait – eltérő rendelkezés hiányában – a jelenlévők egyszerű
többségének szavazatával hozza. A jelölti listára való felvételéhez a jelenlévők egyszerű többségének
támogató szavazata szükséges.
A jelenlévők létszámát, minden egyes szavazás előtt a szavazatszámláló bizottság elnöke köteles a levezető
elnök részére, valamint a jegyzőkönyvben történő rögzítés céljából megállapítani.
A szavazások eredményét – amennyiben titkos szavazás van – a titkos szavazás módját és szabályait a
Szavazatszámláló Bizottság elnöke, vagy helyettese ismerteti. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke vagy
helyettese írja alá a szavazásokra vonatkozó dokumentumokat is (minta szavazólap, szavazási eredmény
jegyzőkönyve, leadott szavazólapokat tartalmazó boríték).
Szavazógépes szavazás esetén a gép átvevőjének és a Választási Iroda tagjának a személyét, valamint a
kiadás körülményeit a fenti rendelkezésnek megfelelően, írásban kell dokumentálni.
11.3.3 A tagozat-osztály elnöksége, létrehozása esetén jelölőbizottsága által jelölt valamennyi személynek a
jelölőlistára való felkerüléséről a tagozat-osztályértekezlet egyben, egy szavazással dönt. A mások által
jelölt személyeknek a jelölőlistára való felkerüléséről a tagozat-osztályértekezlet személyenként határoz.
11.3.4 Függetlenül a jelöltek számától, a jelölőlistára került személyek közül az adott tisztségre az a jelölt lesz
képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Amennyiben az adott tisztség(ek)re megválasztható
személyek számával azonos vagy annál kevesebb jelölés történik, a jelölte(ke)t megválasztottnak kell
tekinteni. Ha egyetlen betölthető helyre többen azonos szavazatot kaptak, az érintettek között a szavazást
addig kell folytatni, amíg a sorrendet eldöntő határozat nem születik.
11.4

Választási ülés levezetése, jegyzőkönyv
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11.4.1 A választó tagozati-osztályértekezlet levezető elnöki tisztét a tagozat-osztály elnöke, távollétében vagy
javaslatára a jelenlévők egyszerű többsége által e tisztre megválasztott személy látja el.
11.4.2

A választó tagozat-osztályértekezlet levezető elnöke
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

megállapítja
a
választó
tagozat-osztályértekezlet
összehívásának
szabályszerűségét,
határozatképességét, megnyitja az ülést és elrendeli hangfelvétel készítését;
vezeti az ülést, szükség esetén szünetet rendel el;
felkér egy a Kamara munkaszervezetéből jelenlévő személyt a jegyzőkönyvvezetésre;
a jegyzőkönyv hitelesítéséhez javaslatot tesz egy jelenlévő kamarai tag személyére;
javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak személyére
a helyszíni jelölés lehetőségét is biztosítva, elrendeli a jelöltállítást és a jelölőlistára történő
felkerülésről való szavazást, a szavazatszámláló bizottság elnöke jelentésének meghallgatását
követően pedig kihirdeti a szavazás eredményét;
elrendeli jelöltenként a küldötti és pótküldötti hely(ek) betöltésére vonatkozó szavazást, a
szavazatszámláló bizottság elnöke jelentésének meghallgatását követően pedig kihirdeti a szavazás
eredményét;
gondoskodik a jelenlévő és jelöltnek megválasztott személyek tisztségelfogadó és
összeférhetetlenségi nyilatkozatainak a beszerzéséről és a jelen nem lévő és jelöltnek megválasztott
személyek tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozataival együtt azoknak a
jegyzőkönyvhöz történő csatolásáról.

11.4.3 A választó tagozati-osztályértekezleten jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a tagozat-osztályértekezlet
időpontjától számított 8 munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a választó tagozat-osztályértekezlet helyét és időpontját;
a levezetésére, a hitelesítésére megválasztott személyek nevét;
a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a nevét;
a jelöltek nevét és az őket jelölő gazdálkodó szervezet nevét;
a jelölt tagozat, osztály, illetve betöltendő tisztség szerinti besorolását;
a jelöltre leadott szavazatok számát a támogató, a nemleges és a tartózkodó szavazatok számának
feltüntetésével;
minden, a jelöltállítással összefüggő lényeges tényt, vagy körülményt;
a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személy aláírását.

A jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet, az összehívásról szóló hirdetményt, a meghívókat, a
jelölőlistát, a jelöltek tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatainak a levezető elnök által
hitelesített másolatát, titkos szavazás esetén szavazásonként egy „minta szavazólapot, szavazásonként
borítékolva a leadott, kiértékelt szavazólapokat és az egyéb kapcsolódó nyilatkozatok és határozatok eredeti
példányainak irattári megőrzését a választási folyamat lezárásáig a Választási Iroda, majd ezt követően a
kamara főtitkára biztosítja. A jegyzőkönyvbe a keltétől számított hat hónapon belül a kamarai tagok
személyesen, törvényes vagy jogi képviselőjük útján hivatali időben a Kamara székhelyén betekinthetnek
és arról saját költségükön készült másolat kiadását kérhetik, amely kérés teljesítését a főtitkár legfeljebb
nyolc munkanapon belül teljesíti.
A jegyzőkönyv keltét követő hat hónap elteltét követő iratbetekintést – az ok és a cél megjelölésével –
írásban kell kérni a Kamara főtitkárától.
11.4.4 Választási jogvita
A választással kapcsolatos vitás esetekben a Választási Bizottság dönt. A döntést a tényállás rövid
ismertetésével és indokolással írásba kell foglalni, és aláírással kell hitelesíteni. A határozat másolatát –
kamarai bélyegzővel ellátva – az érintett személynek át kell adni, az eredeti példányt pedig a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
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IV. fejezet
Osztályszintű és tagozati választás
Kamara tisztújító küldöttgyűlése
Tagcsoporti választás
12.

Osztályválasztás

12.1

Az osztályértekezleten az osztályhoz tartozó kamarai tagok vehetnek részt.

12.2

Az osztályértekezlet megválasztja az osztály elnökét és az osztályelnökség további tagjait. Személyi
javaslatokat tesznek a magasabb szervezeti szintek szerveibe, testületeibe tisztségre választandókra.

12.3

A küldöttválasztás szabályait (III. fejezet) megfelelően kell alkalmazni az osztályban választott egyéb
tisztségviselő, testületi szervezeti tag megválasztása során is.

13.

Tagozati szintű választás

13.1

A tagozati küldöttértekezleten a tagozat küldöttei vehetnek részt.

13.2

A tagozati küldött értekezleten döntenek a tagozati elnök, elnökhelyettes, elnökség, valamint a tagozati
ügyrend rendelkezései esetén egyéb választott szervekbe javasolt személyek megválasztásáról és a tagozati
jelölésekről a Kamara alelnöke, elnökségi tagja, Ellenőrző Bizottság tagja, Etikai Bizottság tagja és az
MKIK küldött vonatkozásában.

13.3

A küldöttválasztás szabályait (III. fejezet) megfelelően kell alkalmazni a tagozatban választott egyéb
tisztségviselő, testületi szervezeti tag megválasztása során is.

14.

Tisztújító Küldöttgyűlés

14.1

A Kamara tisztújító Küldöttgyűlése, a Mandátumvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság jelentését
figyelembe véve, dönt a küldötti mandátumok érvényességéről, a Választási Bizottság előterjesztése és
további helyszíni jelölések alapján megválasztja – ebben a sorrendben – a Kamara elnökét, általános
alelnökeit, dönt tagozati zárt lista alapján a kamarai alelnökök személyéről.

14.2

A tagozati zárt lista alapján megválasztja az Elnökség további tagjait, póttagjait, az Ellenőrző Bizottság
tagjait és póttagjait, az Etikai Bizottság tagjait és póttagjait, az MKIK-ba delegálandó küldötteket és
pótküldötteket.

14.3

Amennyiben a tagozati zárt lista nem nyeri el a Küldöttgyűlés támogatását, a soron következő – legkésőbb
90 napon belüli időpontra összehívandó – Küldöttgyűlésen kell a tagozati értekezlet által ismételten
megvitatott és elfogadott zárt listát előterjeszteni.

14.4

A Küldöttgyűlés által elfogadott tagozati jelölésből kieső személy tisztségét – a tagozaton belüli képviseleti
arányokat figyelembe véve – a megválasztott póttag a Küldöttgyűlés által elfogadott sorrend alapján veszi
át.

14.5

A rendes választási folyamat sorrendben utolsó elemeként, a tisztújító Küldöttgyűlést követően a szakmai
szerveződések, bizottságok is megválasztják elnöküket, alelnöküket, elnökségük további tagjait.

14.6. A Tisztújító Küldöttgyűlésen, azon tisztségek esetén, amelyek tekintetében a választásra nem tagozati zárt
lista alapján kerül sor, a küldöttválasztás szabályait (III. fejezet) megfelelően kell alkalmazni.
15.

Tagcsoporti választás

15.1

A tagcsoporti választáson az adott kerületben székhellyel rendelkező kamarai tagok vehetnek részt.

15.2

A választási folyamat részeként a tagcsoportok értekezletei elnököt, elnökséget választanak.
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15.2/A A tagcsoporti választások során passzív választójoggal (tisztségre jelölhető és választható) rendelkeznek az
aktív választójoggal (szavazati joggal) rendelkező kamarai tagok.
15.3

A küldöttválasztás szabályait (III. fejezet) megfelelően kell alkalmazni a tagcsoportban választott egyéb
tisztségviselő, testületi szervezeti tag megválasztása során is. A tagcsoporti választások során kifejezetten
nem alkalmazandók ezen szabályzat Választási Névjegyzék készítésére, annak kifüggesztésére, illetve a
választások országos napilapban történő közzétételére vonatkozó szabályai.
V. fejezet
Időközi választás

16.

Két rendes választás között, megüresedés esetén a Kamara bármely szintjének bármely választott szervét,
tisztségviselőjét érintően időközi választásra kerülhet sor. Időközi választás során a Választási
Szabályzatban foglaltakat a rendes választásokkal megegyező módon, teljes egészében, értelemszerűen
alkalmazni kell.

17.

A soron következő tisztújító küldöttgyűlésig megüresedő tisztségek betöltésére a megválasztott póttagok a
megállapított sorrend alapján jogosultak. Amennyiben a megüresedő tisztségekre nincs póttag, vagy sérül
a tagozati képviselet, új választást kell kiírni.

18.

Abban az esetben, ha a küldöttek létszáma – legalább három hónapon keresztül – az Alapszabályban
rögzített szám 55%-a alá csökken, az érintett tagozatok, illetve választási osztályok nem intézkedtek a
küldöttek pótlásáról, azaz nincs a megüresedett helyek betöltésére megválasztott pótküldött, a Kamara
elnöke időközi küldöttválasztás elrendelése céljából köteles a Küldöttgyűlést összehívását 30 napon belüli
időpontra összehívni.
Más esetben az időközi választás összehívásáról az Elnökség dönt.

19.

A soron következő tisztújító Küldöttgyűlésig megüresedő testületi tisztségek betöltésére a választási ciklus
elején meghatározott gazdasági súly figyelembe vételével kell javaslatot tenni.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
Jelen Választási Szabályzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 2. sz. melléklete, az
Alapszabály elválaszthatatlan része. A Választási Szabályzat elfogadására és módosítására az Alapszabály
elfogadására és módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

