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Fejér Megyei Mérnöki Kamara 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 

I. ALAPELVEK 

1.) A 2022. évi Küldöttgyűlés 11/2022 (05. 27.) határozata értelmében A Fejér Megyei Mér-

nöki Kamara (továbbiakban FMMK) Elnöksége Választási szabályzatot köteles készíteni, 

és azt az Elnökség elfogadó határozata után a Küldöttgyűlés elé terjeszteni. 

2.) A Választási szabályzat hatálya kiterjed  

a. az FMMK Küldöttgyűlésében küldöttek jelölésére és választására 

b. az FMMK tisztségviselőinek és bizottsági tagjainak jelölésére és választására, 

c. a szakcsoporti vezetőség tagjainak jelölésére és megválasztására. 

3.) A teljes folyamatot a Választási Jelölő Bizottság (továbbiakban VJB) szervezi és felügyeli. 

4.) Alapelvként rögzítjük, hogy a jelölés folyamata lebonyolítható nem zárt rendszerű esz-

közök révén (e-mail, internetes kérdőív). A jelölés nem kell, hogy titkos legyen. A jelöl-

teket kizárólag olyan szempontok alapján lehet szűrni, hogy megfelelnek-e a jelölhető-

ség kritériumainak. 

5.) Nem választható /nem kerülhet a szavazólapra/ kamarai tisztségviselőnek, bizottsági 

tagnak vagy küldöttnek 

a) aki az előző ciklusban is megválasztott volt, de nem vett részt az adott bizottság ülései-

nek és elektronikus szavazásainak 50 %-án; 

b) az a kamarai tag, akinek tagdíjhátraléka van; 

c) akivel szemben az Etikai-Fegyelmi Bizottság elmarasztaló döntést hozott. 

6.) A személyi választásokat kizárólag titkos szavazás alapján lehet lebonyolítani. Ez történ-

het helyszínen papír alapú szavazással vagy gépi szavazással, a szabályok betartására al-

kalmas  elektronikus szavazással. Gépi szavazás esetén csak olyan rendszer alkalmaz-

ható, mely megfelelő igazolással rendelkezik arról, hogy zárt rendszer, abba nem lehet 

kívülről beavatkozni. Az elektronikus szavazáshoz olyan szoftvert kell alkalmazni, ami 

erre a speciális feladatra készült és biztosítja titkosságot. 

7.) A jelöléshez és a választásokhoz a feltételeket a kamara a titkárságon keresztül bizto-

sítja. 

II. KÜLDÖTTVÁLASZTÁS 

8.) Az FMMK Küldöttgyűlésébe az adott év januári taglétszáma 10 %-ának megfelelő számú 

küldöttet kell megválasztani. A küldötteket ún. szakmacsoportok szerint kell megválasz-

tani. 1-1 szakmacsoportot úgy kell kialakítani, hogy azokban közel azonos létszámú ka-

marai tag szerepeljen. A csoportok létrehozásának szabályát az FMMK Alapszabály 9.6. 

pontja tartalmazza. 
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9.) A küldöttek jelölésére vonatkozó felhívást a VJB adja ki az FMMK iroda segítségével. A 

jelölésre legalább 10 napos határidőt kell megszabni. A felhívást elektronikus úton kell 

megküldeni a kamara tagjainak, ugyanakkor a honlapon is meg kell jeleníteni. 

10.) A beérkezett javasaltokat a VJB összesíti és ellenőrzi a 8. pont szerint. 

a. A VJB a beérkezett jelöléseket megvizsgálja és ha a jelölés a beérkezett formában 

érvénytelen (nem létező jelölt, több jelölt a megengedettnél) vagy hiányos – legfel-

jebb nyolc napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a tagságot. 

b. 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. 

11.) Amennyiben valamely csoportban nincs a lehetséges létszámnak megfelelő jelölt, ak-

kor pótfelhívással további jelölésre szólítja fel a szakmacsoport tagjait a VJB. 

12.) A VJB a jelöltektől bekéri a jelöltség és a küldötti feladatok elvállalásáról szóló nyilat-

kozato(ka)t.  

13.) A végleges összesítést követően a VJB titkos szavazásra szólítja fel a szakmacsoportok 

tagjait. A küldöttválasztást internet alapú szavazással (lásd 5. pont) kell lebonyolítani, 

melyhez a szoftvert az FMMK biztosítja, annak kezelését a rendszergazda végzi. 

14.) A beérkező szavazatokról részadatokat csak a VJB jogosult kérni és kapni, azokat nem 

hozhatja nyilvánosságra. 

15.) A szavazásra legalább 5 napos határidőt kell biztosítani. 

16.) A szavazás akkor eredményes, ha azon a szavazóképes tagok legalább 30 %-a részt vett.  

17.) A szavazás zárása után a VJB meghatározza a választás végeredményét a kapott szava-

zatok száma szerinti sorrendben. Amennyiben szavazat egyenlőség alakulna ki a lista 

utolsó elemeinél, akkor azok számára pótválasztást kell kiírni a rendes szavazás fel-

tételei szerint. 

18.) A megállapított végeredményt a VJB a tisztújító Küldöttgyűlés előtt legalább 15 nappal 

jegyzőkönyvbe foglalja. Ezzel egyidejűleg a VJB a jelöltek listáját a bemutatkozó anya-

gokkal együtt küldötteknek történő megküldés, valamint a Fejér Megyei Mérnöki Ka-

mara honlapján történő közzététel céljából átadja Titkár részére.  

III. AZ ELNÖKSÉG VÁLASZTÁSA 

19.) Az FMMK tisztségviselőinek és bizottsági tagjainak felsorolása megtalálható az Alap-

szabály 10-12. pontjaiban. 

20.)  A VJB a választás évében a Küldöttgyűlést megelőzően legalább 2 hónappal jelölésre 

kéri fel az FMMK tagjait. 

21.) Jelölni konkrét tisztségre kell elektronikus adatgyűjtő felület segítségével. A jelölésre 

szolgáló rendszernél nem feltétel a zártság. 
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22.) A beérkezett jelöléseket a VJB ellenőrzi és sorba rendezi. Ezt követően nyilatkozatté-

telre - beleértve az összeférhetetlenséget is - szólítja fel a jelölteket, hogy elvállalják-e 

megválasztásuk esetén a feladatot. Igenlő válasz esetén egyúttal rövid bemutatkozó 

anyagot és a leendő tisztségben végzendő feladatok tervét is bekéri. 

23.) Több tisztségre történő jelölés esetén mindegyikre külön elfogadó nyilatkozatot kell 

adni. 

24.) Amennyiben a jelölt nem küldi meg a kért határidőre a nyilatkozatot, vagy továbbra is 

hiányosan hagyja azt, akkor a VJB törli a jelölést. 

25.) Amennyiben a válaszok után nem alakul ki kellő létszámú jelölti lista, újabb jelölésekre 

kéri fel a VJB a tagságot. 

26.) Amikor lezárul a jelölési folyamat, a VJB összeállítja a választási listát, amit megküld az 

FMMK titkárának közzététel céljára. A listát meg kell jelentetni az FMMK honlapján, 

majd erről értesíteni kell a küldötteket. Mindezt a választást megelőzően minimum 15 

nappal kell megtenni. 

27.) A választások lebonyolítását az FMMK Elnökségének döntése alapján kell megszer-

vezni. A döntésnek ki kell térnie arra, hogy papír alapú vagy gépi szavazást kell szervezni. 

Utóbbi esetben több árajánlat alapján kell kiválasztani azt a szolgáltatót, amelyik meg-

felelő igazolásokkal és referenciával rendelkezik a kiajánlott szoftver megbízhatóságá-

ról. 

28.) A választást úgy kell megszervezni, hogy azokra a tisztségekre, melyek listáján több je-

lölt is van, önállóan kell szavazást kiírni, ezzel biztosítva, hogy akit nem választanak meg, 

még indulhasson a következő tisztségek szavazásán. 

29.) Az elnökválasztás során a szavazás első körében akkor lehet megválasztottnak tekin-

teni egy jelöltet, ha a leadott érvényes szavazatok száma eléri határozatképes küldött-

gyűlés létszámának több, mint kétharmadát.  

30.) Eredménytelen szavazáskor már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölttel kell 

újabb szavazási fordulót kiírni. Ekkor már elegendő a leadott érvényes szavazatok egy-

szerű többsége a megválasztáshoz. 

31.) Az alelnökök választása előtt a listáról törölni kell azt a jelöltet, akit előzőleg megvá-

lasztottak elnöknek, amennyiben az alelnök a tisztségre is kapott jelölést és azt el is 

fogadta. 

32.) Az Alelnököt akkor tekinthetjük megválasztottnak, ha a leadott érvényes szavazatok 

száma eléri a határozatképes küldöttgyűlés létszámának több, mint felét. Ha ez nem 

teljesül, akkor az ismételt szavazáskor a leadott szavazatok számának sorrendje szerint 

kell megválasztottnak tekinteni a két legtöbb szavazatot kapott jelöltet. Szavazat egyen-

lőség esetén újabb forduló kell tartani. 

33.) Az Elnökség tagjainak megválasztása előtt törölni kell azt a jelöltet, akit előzőleg meg-

választottak elnöknek vagy alelnöknek, amennyiben erre a tisztségre is kapott jelölést 

és azt el is fogadta.  
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34.) Az Elnökség tagjainak választásakor a leadott szavazatok számának sorrendje szerint 

kell megválasztottnak tekinteni a négy legtöbb szavazatot kapott jelöltet. Szavazat 

egyenlőség esetén újabb forduló kell tartani az azonos számú szavazatot kapottak kö-

zött. 

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÁLASZTÁSA 

35.) A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) tagjait és póttagjait egy listán kell választani.  

36.) A listáról törölni kell azon jelölteket, akiket a korábbiakban már valamilyen tisztségvi-

selőnek megválasztottak. 

37.) Azt az első 5 legtöbb szavazatott kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, akik 

megkapták az érvényes „igen” szavazatok min. 1/3 részét. Szavazategyenlőség esetén 

újabb választási kört kell tartani az azonos számú szavazattal rendelkezők között.  

38.) Az 5 fős FB tagjának meg nem választott két legtöbb szavazatot kapott jelöltet FB pót-

tagnak kell tekinteni. 

39.) Az FB az első ülésén elnököt választ saját tagjai közül. 

V. AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG VÁLASZTÁSA 

40.) AZ Etikai-Fegyelmi Bizottság (továbbiakban EFB) tagjait és póttagjait egy listán kell vá-

lasztani.  

41.) A listáról törölni kell azon jelölteket, akiket a korábbiakban már valamilyen tisztségvi-

selőnek megválasztottak. 

42.) Azt az első 5 legtöbb szavazatott kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, akik 

megkapták az érvényes „igen” szavazatok min. 1/3 részét. Szavazategyenlőség esetén 

újabb választási kört kell tartani az azonos számú szavazattal rendelkezők között.  

43.) Az 5 fős EFB tagjának meg nem választott két legtöbb szavazatot kapott jelöltet FB pót-

tagnak kell tekinteni. 

44.) Az FB az első ülésén elnököt választ saját tagjai közül. 

VI. A SZAKCSOPORTI VEZETŐSÉG VÁLASZTÁSA 

45.) A szakcsoporti választások előkészítésére a szakcsoportok vezetősége saját Választási 

Jelölési Bizottságot (SzVJB) kér fel. 

46.) A jelöléseket az SzVJB kéri be felhívás útján a szakcsoport összes tagjától. 

47.) A jelölni csak azokat a tagokat lehet, akik az adott szakcsoport elsődleges tagjai. 

48.) A jelölteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják a jelöltséget és az adott tisztséget. 

49.) A vezetőség választását úgy kell megszervezni, hogy azon a szakcsoport tagjainak minél 

több tagja le tudja adni a szavazatát. Erre a legjobb lehetőség az elektronikus szavazás. 

Az érvényes szavazáshoz a szakcsoporti Ügyrendben kell előírni a feltételt. Érvényességi 
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feltételként a szakcsoporti Ügyrendben legalább a szakcsoporti tagok legalább 10 %-

ának érvényes szavazatát kell előírni. 

50.) Többes elnökjelöltség esetén külön fordulóban kell megválasztani az elnököt. A meg-

választottnak a legtöbb szavazatot jelöltet kell tekinteni. Szavazat egyenlőség esetén 

meg kell ismételni a két legtöbb szavazatot kapott között a választást. 

51.) Ugyanezt az eljárást kell végrehajtani abban az esetben, ha a szakcsoporti Ügyrend tar-

talmaz titkár tisztséget is.  

52.) A következő fordulóban a vezetőség tagjainak megválasztásakor a listáról törölni kell a 

megválasztott elnököt és titkárt, amennyiben itt is jelöltek voltak. 

53.) Vezetőségi tagnak a listán szereplők közül a legtöbb szavazatot kapott jelölteket kell 

tekinteni. Szavazat egyenlőség esetén meg kell ismételni az azonos szavazatot kapottak 

között a választást. 

VII. A VJB TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

57. ) A VJB tagjainak (5 fő) való jelölést az Elnökség terjeszti elő a Küldöttgyűlésnek. A Kül-

döttgyűlésen további javaslatokat lehet tenni. 

58.) A választás a listára adott szavazatok alapján történik. Megválasztottnak az első 5 fő 

tekintendő, a következő 2 legtöbb szavazatot kapott tag a VJB póttagja. 

59.) A VJB első ülésén elnököt választ saját tagjai közül. 

 

A Választási Szabályzatot a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2022. szeptember 23-ai Rendkívüli 

Küldöttgyűlése a 23/2022 (09.23.) sz. határozatával fogadta el. 

 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 23. 

 

       Dr. Szepes András József  
            elnök 

 

 


