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A Magyar Állatorvosi Kamara 2020. évi tisztújítására összehívott, részben 

elektronikus úton lebonyolított területi szervezeti közgyűlés speciális eseti 

szabályai 

 

 

A 2020. évi COVID-19 járvány jelenlegi helyzetére tekintettel, az igazoltan fertőzöttek 

számának gyors emelkedése miatt a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 120. § (2)-(3) 

bekezdése alapján, az Agrárminisztériumnak a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) 

törvényességi felügyeletét ellátó szerve (Jogtanácsosi, Közbeszerzési és Projektirányítási 

Főosztály) útmutatását figyelembe véve, a MÁOK Elnöksége jóváhagyásával a MÁOK 2020. 

évi tisztújító közgyűlései lebonyolítása céljából a rendkívülinek tekintett közgyűlés 

ülésezésére és a döntéshozatalra a MÁOK elnökeként a területi szervezet Vezetősége által 

választható alternatívaként az alábbi eljárásrendet határozom meg. 

Mivel egyéb, egységesen használható elektronikus infrastruktúra nem áll a MÁOK és tagjai 

rendelkezésére, ezért az elektronikus levelezés (e-mailek váltása) útján történő nyílt 

szavazásokat és a postai válaszlevél útján történő titkos szavazást ítélem megvalósíthatónak, 

az alábbi szabályok mellett: 

 

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről 

szóló 2012. évi CXXVII. törvény és a MÁOK Alapszabálya a tisztújítás előkészítő, majd 

ajánló és jelölő szakaszában nem teszi kötelezővé a titkos szavazást, ezért nem okozhat 

adatvédelmi problémát az, hogy a választásra jogosult kamarai tagok a Kamara által ismert 

elektronikus levélcímükről küldött elektronikus levében (e-mailben) küldött nyílt szavazással 

adják le a szavazatukat. 

Szavazásra jogosultak a területi szervezet a szavazás időpontjában praktizáló vagy 

alaptagdíjas tagjának minősülő tagjai (a pártoló és a tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek 

szavazati joggal). 

 

A COVID-19 járványhelyzetre hivatkozással a területi szervezeti elnök (a területi Vezetőség 

tagjai fizikai részvételével tartott „szokásos” vezetőségi ülés összehívása után megtartott 

vezetőségi ülés határozata vagy a vezetőségi tagoktól elektronikus úton beszerzett egyetértő 

többségi döntés alapján) e-mailben hívja össze a részben elektronikus úton lebonyolított 

területi tisztújító közgyűlést. 

Tegyen javaslatot a közgyűlés napirendjére, egyúttal tájékoztassa a területi szervezeti tagokat 

a közgyűlés kivételes lebonyolítási szabályairól, valamint határozatképtelenség esetén a 

megismételt közgyűlés időpontjáról. 

A „meghívót” tartalmazó elektronikus értesítő levél kamarai tagoknak történő kiküldésénél 

kerüljön beállításra a „kézbesítési visszaigazolás” kérése. 

 

A területi szervezet elnöke vezeti a részben elektronikus úton lebonyolított területi közgyűlés 

ülését. A területi szervezet elnöke a területi közgyűlés levezetésére más kamarai tagot is 

felkérhet. (MÁOK Alapszabály 8.§(1)c) 

 

A területi szervezeti titkár vezeti az elektronikus úton lebonyolított területi szervezeti 

közgyűlés jegyzőkönyvét. 
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A területi szervezeti titkár a részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés 

megkezdését követő második óra letelte után állapítja meg a részben elektronikus úton 

lebonyolított területi közgyűlés határozatképességét a nyílt szavazáshoz beérkezett érvényes 

területi tagi szavazatokat leadó kamarai tagok létszáma alapján. 

Az a területi szervezeti tagi szavazat tekinthető érvényesnek, ami a területi szervezeti tagnak a 

MÁOK területi szervezete által ismert (nyilvántartásba vett) e-mail címéről a megadott 

időpontban és időtartam alatt érkezik, a szavazata pedig egyértelmű: 

- igen, támogatom; 

- nem támogatom; 

- tartózkodom 

egyúttal az e-mailben a területi szervezeti kamarai tag neve egyértelműen szerepel. 

 

Határozatképtelen az elektronikus úton lebonyolított területi szervezeti közgyűlés, ha a nyílt 

szavazással eldönthető kérdésekről szóló határozathozatalban nem vesz részt a területi 

szervezeti kamarai tagoknak legalább a fele + 1 fő. 

 

A területi szervezeti titkár a részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés 

megkezdését követő második óra letelte után a területi szervezet honlapján (honlap hiányában 

a MÁOK országos szervezetének honlapján) jelenti be a határozatképesség megállapításának 

eredményét. 

 

A tizenöt napon belül ismételten összehívott területi közgyűlés az eredetileg közölt napirendi 

pontok vonatkozásában már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (MÁOK 

Alapszabály 4.§ (3)) 

A részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés levezető elnöke a területi 

szervezet honlapján (honlap hiányában a MÁOK országos szervezetének honlapján) jelenti be 

a megismételt részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés összehívását. 

 

Egy határozati javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha megkapja az elektronikus úton 

bonyolított szavazásban részt vevő területi szervezeti kamarai tagok legalább fele + 1 főnek 

a támogató szavazatát. 

 

 

A részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés tervezett 

napirendje 
 

 

A.) Nyílt szavazással eldönthető kérdések elektronikus levél (e-mail) útján 

történő szavazással 
 

A területi szervezetet érintő általános döntések (2 óra időtartamban) 

1) A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 

2) A napirend elfogadása 

3) A MÁOK területi szervezete 2019. évi gazdálkodási beszámolójának és a 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása és utólagos közgyűlési elfogadása (OPCIONÁLIS). 

4) A jelölőbizottság megválasztása 

5) Döntés arról, hogy a jelölőbizottság - a jelölések lezárulta után - szavazatszámláló 

bizottsággá alakuljon át. 

6) A szavazatszámláló bizottság megválasztása (OPCIONÁLIS). 
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7) Döntés arról, hogy a területi szervezet a következő 4 évben is küldöttközgyűléses 

formában kíván-e működni 

8) Döntés az állandó bizottságok tagjainak létszámáról 

 

Ajánlások (4 óra időtartamban) 
 

A területi szervezet elnökének ajánlása 

A területi szervezet alelnökének ajánlása 

A területi szervezet titkárának ajánlása 

A vezetőségi tagok ajánlása 

Az országos küldöttek ajánlása 

A területi küldöttek ajánlása (küldöttközgyűléses forma esetén) 

A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének ajánlása 

Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének ajánlása 

 

Jelölési szakasz (24 óra időtartamban) 
 

A területi szervezet választásra jogosult kamarai tagjaitól elektronikus levélben (e-mailben) 

érkezett ajánlások ellenőrzése. 

 

Az ajánlott kamarai tagoktól az ajánlás elfogadásáról, jelöltté válásáról (kamarai tisztségviselő 

poszt esetében az összeférhetetlenségéről is) szóló nyilatkozatok beérkezése. 

 

A területi szervezet elnökének jelölése 

A területi szervezet alelnökének jelölése 

A területi szervezet titkárának jelölése 

A vezetőségi tagok jelölése 

Az országos küldöttek jelölése 

A területi küldöttek jelölése (küldöttközgyűléses forma esetén) 

A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének jelölése 

Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének jelölése 

 

 

B.) Választás titkos, postai levél útján történő szavazással 
 

A területi szervezet elnökének megválasztása 

A területi szervezet alelnökének megválasztása 

A területi szervezet titkárának megválasztása 

A vezetőségi tagok megválasztása 

Az országos küldöttek megválasztása 

A területi küldöttek megválasztása (küldöttközgyűléses forma esetén) 

A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 

Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 

 

C.) A választás eredményének kihirdetése 
 

D.) A részben elektronikus úton lebonyolított közgyűlés zárása 
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A tisztújító közgyűlés lebonyolítása 
 

 

 

A.) Nyílt szavazással eldönthető kérdések elektronikus levél (e-mail) útján 

történő szavazással 
 

1) A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 

2) A napirend elfogadása 

3) A MÁOK területi szervezete 2019. évi gazdálkodási beszámolójának és a 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása és utólagos közgyűlési elfogadása (OPCIONÁLIS). 

4) A jelölőbizottság megválasztása 

5) Döntés arról, hogy a jelölőbizottság a jelölések lezárulta után szavazatszámláló 

bizottsággá alakuljon át. 

6) A szavazatszámláló bizottság megválasztása (OPCIONÁLIS). 

7) Döntés arról, hogy a területi szervezet a következő 4 évben is küldöttközgyűléses 

formában kíván-e működni 

8) Döntés az állandó bizottságok taglétszámáról 

 

Részletezve: 

 

1.) A területi szervezet titkára (a jelölttel egyeztetés után) tegyen javaslatot a 2 fő 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyére 

szavazás 

 

2.) a napirend elfogadása 

szavazás 

 

3.) A MÁOK területi szervezete 2019. évi gazdálkodási beszámolójának és a 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása és utólagos közgyűlési elfogadása (OPCIONÁLIS). 

 

4.) A jelölőbizottság megválasztása 

A területi szervezet titkára (a jelölttel egyeztetés után) tegyen javaslatot 3 főből álló 

jelölőbizottság tagjaira. 

A bizottság tagjainak csak olyan személy javasolható, aki nem kíván a területi szervezetben 

tisztséget vagy más posztot betölteni, a területi szervezeti tisztújítás során semmilyen kamarai 

tisztségre vagy posztra történő esetleges ajánlását nem fogadja el. 

szavazás 

A megválasztott jelölőbizottság tagjai önmaguk közül választják meg a jelölőbizottság 

elnökét. 

 

5.) Döntés arról, hogy a jelölőbizottság a jelölések lezárulta után szavazatszámláló bizottsággá 

alakuljon át. 

szavazás 

 

6.) A szavazatszámláló bizottság megválasztása (OPCIONÁLIS) 

Ha a részben elektronikus úton lebonyolított közgyűlés többségi döntéssel nem szavazza meg 

azt, hogy a jelölőbizottság a jelölések lezárulta után szavazatszámláló bizottsággá alakuljon 

át, akkor külön szavazatszámláló bizottságot kell választani. 
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A területi szervezet titkára (a jelölttel egyeztetés után) tegyen javaslatot 3 főből álló 

szavazatszámláló bizottság tagjaira. 

A bizottság tagjainak csak olyan személy javasolható, aki nem kíván a területi szervezetben 

tisztséget vagy más posztot betölteni, a területi szervezeti tisztújítás során semmilyen kamarai 

tisztségre vagy posztra történő esetleges ajánlását nem fogadja el. 

szavazás 

A megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai önmaguk közül választják meg a 

szavazatszámláló bizottság elnökét. 

 

7.) Döntés arról, hogy a területi szervezet a következő 4 évben is küldöttközgyűléses 

formában kíván-e működni 

szavazás 

 

8.) Döntés az állandó bizottságok taglétszámáról 

 

a.) a megválasztandó Felügyelő bizottság (1 elnök + 2 vagy 3 vagy 4 tag, de legalább 

összesen 3 főből) álljon? 

szavazás 

 

b.) a megválasztandó Oktatási bizottság (1 elnök + 2 vagy 4 vagy 6 tag, de legalább 

összesen 3 főből) álljon? 

szavazás 

 

 

Ajánlások 
A területi szervezet elnökének ajánlása 

A területi szervezet alelnökének ajánlása 

A területi szervezet titkárának ajánlása 

A vezetőségi tagok ajánlása 

Az országos küldöttek ajánlása 

A területi küldöttek ajánlása (küldöttközgyűléses forma esetén) 

A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének ajánlása 

Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének ajánlása 

 

Fő szabályként: 

egy kamarai tag a választandó kamarai tisztségre, posztra legfeljebb annyi kamarai 

tagot ajánlhat, amennyi az adott kamarai tisztségre, posztra összesen megválasztható. 

 

Összeférhetetlenségi szabályok kamarai tisztségviselők esetén (bizottsági tagokra és 

küldöttekre nem vonatkozik): 

A 2012. évi CXXVII. (állatorvosi kamarai) törvény 15.§ (2) bekezdése alapján 

összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag 

a) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél vezetői munkakört betöltve közszolgálati tisztviselői 

jogviszonyban áll, 

b) olyan államigazgatási szervnél folytat főállásban (legalább heti 36 órás) állatorvosi 

végzettséghez kötött közszolgálati tisztviselői tevékenységet, amely államigazgatási szerv 

illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott kamarai szervezet 

illetékességi területével, 

c) politikai pártban tisztséget tölt be, 
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d) országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, állami vezető, megyei közgyűlés elnöke 

vagy alelnöke, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

 

A tisztségviselő azonos kamarai szervezeten belül egyidejűleg egy kamarai tisztséget tölthet 

be. (A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység 

végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 15. § (4)) 

 

Tisztségviselőnek minősül a területi szervezet 

elnöke, 

alelnöke, 

titkára, 

vezetőségi tagjai, 

a felügyelő bizottság elnöke és 

az oktatási bizottság elnöke. 

 

Bizottsági tagokra és a területi vagy az országos küldötti posztokra ez a tiltás nem vonatkozik, 

azok mindegyikét betöltheti a kamarai tag egy személyben is (pl. a területi szervezet 

vezetőségi tagja, mint tisztségviselő egyidejűleg lehet bizottsági tag, akár mindkét területi 

bizottságban, egyúttal területi és országos küldött is). 

 

 

1.) A területi szervezet elnökének ajánlása 

Egy kamarai tag az elnöki tisztségre legfeljebb egy fő kamarai tagot ajánlhat a területi 

szervezet tagjai közül 

Ha az ajánló tag az elnöki tisztségre egy főnél több nevet ajánl, akkor annál a kamarai 

posztnál érvénytelen lesz az ajánlása. 

 

2.) A területi szervezet alelnökének ajánlása 

egy kamarai tag az alelnöki tisztségre legfeljebb egy fő kamarai tagot ajánlhat a területi 

szervezet tagjai közül 

Ha az ajánló tag az alelnöki tisztségre egy főnél több nevet ajánl, akkor annál a kamarai 

posztnál érvénytelen lesz az ajánlása. 

 

3.) A területi szervezet titkárának ajánlása 

Egy kamarai tag a titkári tisztségre legfeljebb egy fő kamarai tagot ajánlhat a területi 

szervezet tagjai közül 

Ha az ajánló tag a titkári tisztségre egy főnél több nevet ajánl, akkor annál a kamarai posztnál 

érvénytelen lesz az ajánlása. 

 

4.) A vezetőségi tagok ajánlása 

A területi szervezet titkára előzetesen (a Meghívóban) hirdesse ki, hogy a MÁOK 

Alapszabályának a területi szervezetre vonatkozó rendelkezései és a területi szervezet 

taglétszáma alapján hány fő vezetőségi tagot kell megválasztani. 

Egy kamarai tag a vezetőségi tag tisztségre legfeljebb … fő kamarai tagot ajánlhat a területi 

szervezet tagjai közül. 

Lehetséges érvényesen kevesebb személyt ajánlani, de ha az ajánló tag a tisztségre 

megválaszthatónál több nevet ajánl, akkor annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az 

ajánlása. 

 

5.) A területi szervezet országos küldötteinek ajánlása 
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A területi szervezet titkára előzetesen (a Meghívóban) hirdesse ki, hogy a MÁOK 

Alapszabályának a területi szervezetre vonatkozó rendelkezései és a területi szervezet 

taglétszáma alapján hány fő országos küldöttet kell megválasztani. 

Egy kamarai tag az országos küldött posztra legfeljebb … fő kamarai tagot ajánlhat a területi 

szervezet tagjai közül. 

Lehetséges érvényesen kevesebb személyt ajánlani, de ha az ajánló tag a posztra 

megválaszthatónál több nevet ajánl, akkor annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az 

ajánlása. 

 

6.) A területi szervezet területi küldötteinek ajánlása 

A területi szervezet titkára előzetesen (a Meghívóban) hirdesse ki, hogy a MÁOK 

Alapszabályának a területi szervezetre vonatkozó rendelkezései és a területi szervezet 

taglétszáma alapján hány fő területi küldöttet kell megválasztani. 

Egy kamarai tag a területi küldött posztra legfeljebb … fő kamarai tagot ajánlhat a területi 

szervezet tagjai közül. 

Lehetséges érvényesen kevesebb személyt ajánlani, de ha az ajánló tag a posztra 

megválaszthatónál több nevet ajánl, akkor annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az 

ajánlása. 

 

7.) A Felügyelő bizottság elnökének ajánlása 

Egy kamarai tag a Felügyelő bizottság elnöki tisztségre legfeljebb egy fő kamarai tagot 

ajánlhat a területi szervezet tagjai közül 

Ha az ajánló tag a Felügyelő bizottság elnöki tisztségre egy főnél több nevet ajánl, akkor 

annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az ajánlása. 

 

8.) A Felügyelő bizottság tagjainak ajánlása 

A területi szervezet titkára hirdesse ki, hogy a területi közgyűlés döntése alapján hány fő 

Felügyelő bizottság tagot kell megválasztani. 

Egy kamarai tag a Felügyelő bizottság tagi posztra legfeljebb … fő kamarai tagot ajánlhat a 

területi szervezet tagjai közül. 

Lehetséges érvényesen kevesebb személyt ajánlani, de ha az ajánló tag a posztra 

megválaszthatónál több nevet ajánl, akkor annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az 

ajánlása. 

 

9.) Az Oktatási bizottság elnökének ajánlása 

Egy kamarai tag az Oktatási bizottság elnöki tisztségre legfeljebb egy fő kamarai tagot 

ajánlhat a területi szervezet tagjai közül 

Ha az ajánló tag az Oktatási bizottság elnöki tisztségre egy főnél több nevet ajánl, akkor 

annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az ajánlása. 

 

10.) A Oktatási bizottság tagjainak ajánlása 

A területi szervezet titkára hirdesse ki, hogy a területi közgyűlés döntése alapján hány fő 

Oktatási bizottság tagot kell megválasztani. 

Egy kamarai tag az Oktatási bizottság tagi posztra legfeljebb … fő kamarai tagot ajánlhat a 

területi szervezet tagjai közül. 

Lehetséges érvényesen kevesebb személyt ajánlani, de ha az ajánló tag a posztra 

megválaszthatónál több nevet ajánl, akkor annál a kamarai posztnál érvénytelen lesz az 

ajánlása. 
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Az ajánlásra megjelölt időszak alatt a területi szervezet honlapján (honlap hiányában a 

MÁOK országos szervezetének honlapján) 30 percenként frissítve közzé teszik a területi 

szervezet választásra jogosult kamarai tagjainak a Kamara által ismert elektronikus 

levélcímeiről érkezett, elektronikus levélben (e-mailben) küldött ajánlások összesítését (ajánló 

kamarai tag/ajánlottak neve). 

A jelölőbizottság elnöke kézjegyével látja el a területi szervezet választásra jogosult kamarai 

tagjainak a Kamara által ismert elektronikus levélcímeiről érkezett, elektronikus levélben (e-

mailben) küldött ajánlásokat, amiket a területi szervezet bélyegző lenyomatával hitelesítenek. 

 

Az ajánlásra megjelölt időszak lezárultát követő kettő órán belül a területi szervezet honlapján 

(honlap hiányában a MÁOK országos szervezetének honlapján) tisztségenként/posztonként, 

az ajánlott kamarai tagok nevének ABC-sorrendjében közzé teszik a területi szervezet 

tisztségeire és posztjaira ajánlott kamarai tagok neveit. 

 

 

Jelöltek listája 
 

A jelölőbizottság a területi szervezet titkárának segítségével ellenőrzi az ajánlásra megjelölt 

időszak alatt a területi szervezet választásra jogosult kamarai tagjainak a Kamara által ismert 

elektronikus levélcímeiről elektronikus levélben (e-mailben) érkezett ajánlásokat abból a 

szempontból, hogy az ajánlást a területi szervezet választásra jogosult kamarai tagja tette és az 

ajánlott személy a területi szervezet választható kamarai tagja. 

 

A kamarai tisztségek és posztok jelölő listájára (és ezáltal a szavazó lapra) jelöltként felkerül 

a területi szervezet konkrét tisztségre/posztra ajánlott tagjának a neve, ha az ajánlott területi 

szervezeti kamarai tag előzetesen vagy legkésőbb az ajánlását követő nap 24. órájáig 

nyilatkozik az ajánlás elfogadásáról, jelöltté válásáról (kamarai tisztségviselő poszt esetében 

az összeférhetetlenségéről is). 

(az elfogadó nyilatkozat mintája megtalálható a Mellékletben) 

Ha az ajánlott személy előzetesen írásban nyilatkozott arról, hogy meghatározott kamarai 

tisztségre vagy posztra történő ajánlásakor elfogadja a jelöltségét, akkor a nyilatkozata 

korábban is eljuttatható a területi szervezet irodájába és a tisztújító közgyűlés megkezdését 

követően a jelölő bizottság rendelkezésére bocsátandó. 

Az elfogadó nyilatkozatok beérkezésére megjelölt időszak lezárultát követően 2 órán belül a 

területi szervezet honlapján (honlap hiányában a MÁOK országos szervezetének honlapján) 

tisztségenként/posztonként, a jelöltnek minősülő kamarai tagok nevének ABC-sorrendjében 

közzé teszik a területi szervezet tisztségeire és posztjaira jelölt kamarai tagok neveit és területi 

szervezet munkatársai megkezdik a szavazólapok elkészítését. 

 

 

A kamarai tisztújítás szavazólapjainak elkészítése és a területi szervezet 

választásra jogosult kamarai tagjaihoz kiküldése 
 

A szavazólapokon a jelölt kamarai tagok neveit választandó kamarai 

tisztségenként/posztonként, azon belül ABC-sorrendben kell feltüntetni. 

A szavazólapokon a jelöltek nevei között semmilyen kiemelést vagy megkülönböztetést nem 

szabad tenni. 

Megegyező nevű jelöltek esetén a név után a jelölt kamarai tagsági azonosító számát fel kell 

tüntetni (a kamarai tagsági azonosító szám emelkedő sorrendjében). 
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Kiküldésük előtt a területi szervezeti bélyegző lenyomatával, valamint a tisztújítási 

folyamatban részt vevő közjegyzői iroda bélyegző lenyomatával közösen hitelesítik a 

szavazólapokat. 

Előzetesen a területi szervezet elnöke ténytanúsítási eljárás lefolytatására közjegyzőhöz 

nyújtson be jogszabály szerinti kérelem formanyomtatványt. A közjegyző ténytanúsítási 

jegyzőkönyvben tudja tanúsítani, hogy egy adott szavazólapból pontosan hány darabot 

hitelesítettek. 

A kamarai területi szervezet képviselője a tisztújítási folyamatban részt vevő közjegyzővel 

egyeztessen a szavazólapok kiküldés előtti közjegyzői irodai hitelesítésének technikai 

kivitelezése érdekében. 

 

A postázás során esetleg előforduló technikai problémákra tekintettel javasolt (nem kötelező) 

az, hogy a kiküldésre alkalmas szavazólapokból a szavazásra jogosult kamarai tagok 

létszámának három százalékával több példányt hitelesítsenek. 

A területi szervezet irodája kvázi szigorú számadású nyomtatványként elzárva megőrzi a 

szavazásra jogosult kamarai tagok létszámát meghaladó számú hitelesített „tartalék” 

szavazólapokat, amelyek szükség esetén történő felhasználását a szavazatszámláló bizottság 

ellenőrzi. A szavazatszámlás eredményét rögzítő jegyzőkönyvben külön tételként rögzítik a 

területi szervezet irodájában megőrzött fel nem használt hitelesített „tartalék” 

szavazólapok számát. 

 

A területi szervezet választásra jogosult valamennyi kamarai tagjának postai úton, ajánlott 

levélben, zárt borítékban a Kamara által ismert (bejelentett) levelezési címére ki kell küldeni 

az ún. tisztújítási garnitúrát. 

Tisztújítási garnitúra: 

a kamarai területi szervezet tagjainak postai úton kiküldendő iratok, amik egy postai 

borítékban tartalmazzák 

- a szavazólapokat, 

- egy, a területi szervezet postafiók címére megcímzett bérmentesített válasz borítékot, 

- egy megjelölés nélküli postai borítékot és 

- egy rövid útmutatót a szavazás módjáról (megtalálható a Mellékletben). 

 

A kamarai területi szervezet a tisztújítási garnitúrák postára adásának időpontját nyilvánosan 

közzé teszi a területi szervezet honlapján és a tisztújítási garnitúrák postára adásáról 

elektronikus levélben (e-mailben) is értesíti a területi szervezet választásra jogosult tagjait. 

 

Előzetesen a területi szervezet elnöke ténytanúsítási eljárás lefolytatására közjegyzőhöz 

nyújtson be jogszabály szerinti kérelem formanyomtatványt és béreljen olyan postafiókot 

(negyedéves bérleti díj bruttó 8.250.-Ft), amit a területi szervezet csak a választás céljára 

használ. 

 

A területi szervezet által bérelt postafiókot kezelő postahivatalban közjegyző jelenlétében 

átveszik a postafiók kulcsát, a közjegyző aláírásával, bélyegzőjével hitelesített borítékba 

zárják és a területi szervezet vagy a közjegyző irodájában elzárva őrzik, amely tényről a 

közjegyző ténytanúsító jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

 

B.) Választás titkos, postai levél útján történő szavazással 
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A területi szervezet választásra jogosult tagja a tisztújítási garnitúrák kihirdetett postára 

adásának időpontjától számított ötödik munkanaptól a hetedik munkanap 24. órájáig jelezheti 

a területi szervezet irodájának azt, ha nem kapta meg a tisztújítási garnitúrát. 

Ebben az esetben a területi szervezet irodája – a szavazatszámláló bizottság tagjainak 

értesítése mellett – haladéktalanul intézkedik a tisztújítási garnitúra kiszállítása érdekében (pl. 

futár vagy megbízott útján).  

Amennyiben a postai úton kiküldött tisztújítási garnitúra később mégis megérkezik a kamarai 

taghoz, a kamarai tag köteles azt kitöltetlenül eljuttatni közvetlenül a területi szervezet 

irodájához. 

 

A területi szervezet választásra jogosult kamarai tagjainak a tisztújítási garnitúrák postára 

adásának időpontjától számított tizedik munkanap 24. órájáig van lehetősége a szavazólapok 

visszaküldésére (vitás esetben a kamarai tag válaszlevele postára adásának időpontja az 

ügydöntő). 

 

 

A postafiók bontása, szavazatszámlálás 
 

A szavazatszámláló bizottság - a közjegyzővel együtt - célszerűen a postahivatallal előre 

egyeztetett időpontban megjelenik a postahivatalban. Magukkal viszik a területi szervezet 

irodájában elzárva őrzött, a postafiók kulcsát tartalmazó, a közjegyző aláírásával, 

bélyegzőjével hitelesített zárt borítékot. 

A postafiók kulcsát tartalmazó boríték felbontása előtt a közjegyző ellenőrzi a boríték 

zártságát és ezt a tényt a bontásról szóló jegyzőkönyvben tanúsítja. 

 

 

Felnyitják a postafiókot, valamilyen zárt hordozóeszközbe (pl. táska, zsák) helyezik a 

postafiókban található valamennyi levelet. 

A közjegyzői irodába mennek, ahol a szavazatszámláló bizottság tagjai felbontják a 

válaszleveleket, a válaszlevelek borítékjaitól összekapcsolhatatlan módon elkülönítik a 

szavazólapokat tartalmazó belső, jelöletlen borítékokat, majd összeszámolják a beérkezett 

szavazatokat. 

 

A szavazatszámlálás eredményét és a bontás folyamatát valamennyi bizottsági tag által aláírt 

közokiratba foglalt jegyzőkönyv tanúsítja. 

 

Egy adott kamarai tisztségre vagy posztra jelöltek szavazategyenlősége esetén a jelen 

eljárásrendnek megfelelően a Magyar Állatorvosi Kamara Alapszabálya rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

C.) A választás eredményének kihirdetése 
 

 

A szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki a választás eredményét olyan módon, hogy a 

területi szervezet honlapján (honlap hiányában a MÁOK országos szervezetének honlapján) 

ABC sorrendben közzé teszik az adott kamarai tisztségre vagy posztra megválasztott kamarai 

tag(ok) neveit. 
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D.) A részben elektronikus úton lebonyolított közgyűlés zárása 
 

 

A területi közgyűlés levezető elnöke lezárja a részben elektronikus úton lebonyolított 

tisztújító közgyűlést. 

 

A választási folyamat során készített jegyzőkönyvek és közjegyzői tanúsítványok a részben 

elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlésről készített jegyzőkönyv részeit képezik. 

A részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés választási eredményének 

kihirdetését követő hatvan napig a területi szervezet irodájában elzárva kötelező megőrizni a 

szavazólapokat, majd a hatvan nap elteltével a szavazólapok megsemmisíthetők. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

1.) Nyilatkozat a jelöltté váláshoz 
 

 

Nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………. (név, 

lakcím) személyi igazolvány száma: ……………………….. 

büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) …………………… Szervezetének 2020. ........... ..-i 

tisztújító közgyűlésén a ………………………………………………………. való jelölésemet 

elfogadom٭     nem fogadom el٭ (٭ a megfelelő aláhúzandó). 

 

Kijelentem, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara …………………… Szervezetének tagja 

vagyok. 

 

Kijelentem, hogy a kamarai választójogomat vagy választhatóságomat érintő, kamarai tagsági 

viszonyomat felfüggesztő, illetve annak megszűnését elrendelő határozat hatálya alatt nem 

állok. 

 

Kijelentem, hogy jogerős büntetőbírósági határozat hatálya alatt nem állok. 

 

Kijelentem, hogy személyemmel kapcsolatban valamely, a 2012. évi CXXVII. törvényben 

vagy a MÁOK Alapszabályában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

 

 

……………………, 2020. .................. 

 

 

 

       …………………………………………… 

         sajátkezű aláírás 
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2.) Útmutató kamarai tagok számára a szavazás technikai lebonyolításához 
 

 

Útmutató 
 

 

Kedves Kollégánk! 

Kérjük, szíveskedjék aktívan részt venni a területi szervezetünk tisztújításában a mellékelt 

szavazólapokon élve a választási jogával. 

A szavazólap tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy egy-egy kamarai tisztségre vagy posztra 

legfeljebb hány jelölt nevét lehet érvényesen megjelölni. A kamarai tisztségre vagy posztra 

megválaszthatónál lehetséges érvényesen kevesebb nevet megjelölni (érvényes a szavazólap), 

de ha az adott kamarai tisztségre vagy posztra megválaszthatónál több nevet jelöl meg, akkor 

annál a posztnál érvénytelen lesz a szavazata. 

Miután élt a szavazati jogával, kérjük, hogy szíveskedjen a szavazólapokat az Önnek 

kiküldött jelöletlen borítékba helyezni, majd ezt az Ön szavazatait tartalmazó jelöletlen 

borítékot szíveskedjen a területi szervezet postafiók címére megcímzett bérmentesített válasz 

borítékba helyezni és a levelet postára adni. 

Állatorvos házaspár, egy lakcímen lakó állatorvos szülő és állatorvos gyermek esetében 

kérjük, szíveskedjenek kamarai tagonként külön-külön borítékban visszaküldeni a kitöltött 

szavazólapokat. 

A postára adás végső határideje 2020. november … 24 óra. 

Kollegiális üdvözlettel: 

a Magyar Állatorvosi Kamara … területi szervezetének Vezetősége 

 


