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A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének 8/2020. (XII. 21.) utasítása 

 

a közjegyzői kamarák testületi szervei általi titkos szavazás veszélyhelyzet alatti 

lebonyolításának szabályairól 

 

 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § A jelen utasítás a területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara) és a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) testületi szervei általi titkos 

szavazás – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által 

elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) alatti – lebonyolításának szabályait 

állapítja meg. 

 

2. § Jelen utasítás alkalmazásában 

a) jelölt: a területi kamara, illetve az országos kamara saját normája szerinti jelölt; 

b) szavazásra jogosult: a titkos szavazáson választójoggal és szavazati joggal rendelkező 

személy; 

c) titkos szavazás: jogszabályban vagy a területi kamara, illetve az országos kamara szervezeti 

és működési szabályzatában előírt titkos szavazás, titkos választás.  

 

A területi kamara testületi szervei általi titkos szavazás lebonyolításának szabályai 

 

3. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 43. § (1) bekezdése 

megfelelően alkalmazandó a jelen utasítás szerint lebonyolított titkos szavazásra. 

 

4. § (1) A területi kamara tisztségviselőinek megválasztása a területi kamara ülésén (Kjtv. 42. 

§, a továbbiakban: közgyűlés) kívül, szavazólapon történő szavazással történik. 

(2) Ha a területi kamara elnöke a titkos szavazás megtartása végett a közgyűlést már összehívta, 

a titkos szavazást – az országos kamara választmánya (a továbbiakban: választmány) tagjainak 

megválasztását és a 9. § szerinti mozgóurnás szavazást kivéve – azon a napon kell megtartani, 

amelyre a közgyűlés összehívásra került. Egyébként a titkos szavazás napja a területi kamara 

elnöke által meghatározott munkanap. 

(3) A választmány tagjainak megválasztása az érvényes és eredményes titkos szavazást követő 

14. napon, ha ez a nap nem munkanapra esik, az azt követő első munkanapon történő titkos 

szavazással történik. 

(4) A megismételt titkos szavazás napja az érvénytelen vagy eredménytelen titkos szavazást 

követő 14. nap, ha ez a nap nem munkanapra esik, az azt követő első munkanap. 

 

5. § (1) A titkos szavazás a területi kamara választási bizottsága (a továbbiakban: választási 

bizottság) által meghatározott legalább 2 és legfeljebb 9 órás, 8 és 19 óra közé eső 

időintervallumban, a választási bizottság által meghatározott egy vagy több helyiségben 

történik. A szavazatok leadásánál a választási bizottság legalább 2 tagjának jelen kell lennie. 

(2) A választási bizottság a titkos szavazást köteles úgy megszervezni, hogy a szavazásra 

jogosultak közötti személyes találkozás lehetőségét a lehető legkisebbre csökkentse. 
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(3) A (2) bekezdésben foglaltak elérése érdekében a választási bizottság elnöke a szavazásra 

jogosultakat csoportokra bonthatja, és meghatározhatja, hogy mely csoport tagjai az (1) 

bekezdésben meghatározott időkereten belül melyik legalább 1 órás időkeretben, illetve melyik 

helyiségben adhatják le a szavazatukat. Az időkeret szerinti beosztást a választási bizottság 

elnöke a területi kamara saját normájában meghatározott módon a titkos szavazást megelőző 

legalább 3. napig közli a szavazásra jogosultakkal. 

(4) A választási bizottság a titkos szavazáson megjelent személyt személyazonosságának és 

választásra való jogosultságának igazolása végett közjegyzői, illetve közjegyzőhelyettesi 

igazolványának felmutatására hívhatja fel. A titkos szavazáson történt megjelenést a szavazásra 

jogosult aláírása igazolja.  

 

6. § (1) A területi kamara közjegyző tisztségviselőinek megválasztása érvényes, ha a titkos 

szavazáson a választójoggal rendelkező közjegyzők legalább fele leadta a szavazatát. A területi 

kamara közjegyzőhelyettes tisztségviselőinek megválasztása érvényes, ha a titkos szavazáson 

a választójoggal rendelkező közjegyzőhelyettesek legalább fele leadta a szavazatát. 

(2) A megismételt titkos szavazás a szavazatot leadók számára tekintet nélkül érvényes. 

(3) A titkos szavazás érvényességét a választási bizottság a szavazatok összeszámlálását 

követően állapítja meg. 

 

7. § (1) A titkos szavazás akkor eredményes, ha az adott jelöltre leadott érvényes szavazatok 

száma több mint 

a) a közjegyző jelölt tekintetében a közjegyzők, 

b) közjegyzőhelyettes jelölt tekintetében a közjegyzőhelyettesek  

által leadott érvényes szavazatok számának a fele. 

(2) Eredménytelen titkos szavazás esetén a titkos szavazást – az eredménytelenséggel érintett 

részben – meg kell ismételni. 

(3) Szavazategyenlőség esetén a titkos szavazást egy ízben a területi kamara saját normájában 

meghatározottak megfelelő alkalmazásával meg kell ismételni. Újabb szavazategyenlőség 

esetén sorshúzással kell dönteni, amelyen a választási bizottság tagjai és az érintett jelöltek 

lehetnek jelen. 

 

8. § (1) A választmány tagjainak megválasztása esetén a jelöltek, illetve a területi kamara 

elnökségének megválasztott tagjai legkésőbb a választmány tagjainak megválasztása napját 

megelőző 8. napig a választási bizottság által meghatározott e-mail címre megküldött hivatali 

elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban a választási bizottságnak nyilatkozhatnak 

arról, hogy a választmánya tagjainak a választásán indulni kívánnak; a nyilatkozat a területi 

kamara saját normájában meghatározott egyéb nyilatkozattal együtt is megtehető. Határidőben 

beérkezett nyilatkozat híján úgy kell tekinteni, hogy az adott személy a választmány tagjainak 

a választásán nem kíván indulni.  

(2) A választási bizottság a választmány tagjainak megválasztása napját megelőző 6. napon 

megállapítja a szavazólapok adattartalmát, és a jelöltek nevét tartalmazó névjegyzéket 

tisztségenkénti (csoportonkénti) bontásban a szavazás napjáig a területi kamara honlapján 

elektronikus közleményként közzéteszi. 

(3) A választmány tagjainak a választására az 5-7. § megfelelően alkalmazandó. 

 

9. § (1) A 60. életévét betöltött szavazásra jogosult a titkos szavazást megelőző 8. napig hivatali 

elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban, annak a területi kamarának a titkos 

szavazás lebonyolítására szolgáló e-mail címére való megküldésével kérheti, hogy szavazatát – 

az 5. §-ban meghatározottaktól eltérően – mozgóurnába adhassa le a saját hivatali helyiségében. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti módon kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott szavazásra 

jogosult adhatja le szavazatát, vele együtt más – az (1) bekezdésben írt feltételeknek meg nem 

felelő – szavazásra jogosult nem adhatja le a szavazatát mozgóurnába. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti módon szavazat az 5. §-ban foglaltak szerint lebonyolított titkos 

szavazás napját követő munkanapon adható le. Az 5. § (4) bekezdése megfelelően 

alkalmazandó. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szavazat mozgóurnába való leadásánál a választási 

bizottság legalább 1 tagjának jelen kell lenni. A szavazat mozgóurnába való leadásakor a 

választási bizottság tagján és a (1) bekezdés szerinti szavazásra jogosulton kívül más személy 

nem lehet jelen az adott helyiségben. 

(5) A mozgóurnának és a választási bizottság tagjának az (1) bekezdés szerinti szavazásra 

jogosulthoz való eljuttatásához a gépjárművet az országos kamara biztosítja, az üzemanyag-

költséget a területi kamara téríti meg.  

 

10. § A titkos szavazás eredményének megállapítása után a választási bizottság elnöke a titkos 

szavazás eredményét a területi kamara saját normájában meghatározott módon hirdeti ki. 

 

Az országos kamara testületi szervei általi titkos szavazás lebonyolításának szabályai 

 

11. § (1) A választmány által tartandó titkos szavazás választmányi ülésen kívül, szavazólapon 

történő szavazással történik. 

(2) Ha az országos kamara elnöke a titkos szavazás megtartása végett a választmányi ülést már 

összehívta, a titkos szavazást azon a napon kell megtartani, amelyre a választmányi ülés 

összehívásra került. Egyébként a titkos szavazás napja az országos kamara elnöke által 

meghatározott munkanap. 

(3) A megismételt titkos szavazás napja az érvénytelen vagy eredménytelen titkos szavazást 

követő 14. nap, ha ez a nap nem munkanapra esik, az azt követő első munkanap. 

 

12. § (1) A titkos szavazás az országos kamara választási bizottsága (a továbbiakban: országos 

választási bizottság) által meghatározott legalább 2 és legfeljebb 9 órás, 8 és 19 óra közé eső 

időintervallumban, az országos választási bizottság által meghatározott egy vagy több 

helyiségben történik. A szavazatok leadásánál az országos választási bizottság legalább 2 

tagjának jelen kell lennie. 

(2) Az országos választási bizottság a titkos szavazást köteles úgy megszervezni, hogy a 

szavazásra jogosultak közötti személyes találkozás lehetőségét a lehető legkisebbre csökkentse. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak elérése érdekében az országos választási bizottság elnöke a 

szavazásra jogosultakat csoportokra bonthatja, és meghatározhatja, hogy mely csoport tagjai az 

(1) bekezdésben meghatározott időkereten belül melyik legalább 1 órás időkeretben, illetve 

melyik helyiségben adhatják le a szavazatukat. Az időkeret szerinti beosztást az országos 

választási bizottság elnöke a titkos szavazást megelőző legalább 3. napig e-mailben közli a 

szavazásra jogosultakkal. 

(4) Az országos választási bizottság a titkos szavazáson megjelent személyt 

személyazonosságának és választásra való jogosultságának igazolása végett közjegyzői, illetve 

közjegyzőhelyettesi igazolványának felmutatására hívhatja fel. A titkos szavazáson történt 

megjelenést a szavazásra jogosult aláírása igazolja.  

 

13. § (1) Az országos kamara közjegyző tisztségviselőinek megválasztása érvényes, ha a titkos 

szavazáson a választójoggal rendelkező közjegyzők legalább fele leadta a szavazatát. Az 

országos kamara közjegyzőhelyettes tisztségviselőinek megválasztása érvényes, ha a titkos 

szavazáson a választójoggal rendelkező közjegyzőhelyettesek legalább fele leadta a szavazatát. 
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(2) A megismételt titkos szavazás a szavazatot leadók számára tekintet nélkül érvényes. 

(3) A titkos szavazás érvényességét az országos választási bizottság a szavazatok 

összeszámlálását követően állapítja meg. 

 

14. § (1) A titkos szavazás akkor eredményes, ha az adott jelöltre leadott érvényes szavazatok 

száma több mint 

a) a közjegyző jelölt tekintetében a közjegyzők, 

b) közjegyzőhelyettes jelölt tekintetében a közjegyzőhelyettesek  

által leadott érvényes szavazatok számának a fele. 

(2) Eredménytelen titkos szavazás esetén a titkos szavazást – az eredménytelenséggel érintett 

részben – meg kell ismételni. 

(3) Szavazategyenlőség esetén a titkos szavazást egy ízben az országos kamara szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározottak megfelelő alkalmazásával meg kell ismételni. Újabb 

szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni, amelyen az országos választási bizottság 

tagjai és az érintett jelöltek lehetnek jelen. 

 

15. § A választmány által tartandó titkos szavazásra a 9. § megfelelően alkalmazandó azzal, 

hogy területi kamara alatt az országos kamara, valamint választási bizottság alatt az országos 

választási bizottság értendő, továbbá az üzemanyag-költséget az országos kamara téríti meg.  

 

16. § A titkos szavazás eredményének megállapítása után az országos választási bizottság 

elnöke a titkos szavazás eredményét az országos kamara szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott módon hirdeti ki. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

17. § A jelen utasítás 2020. december 22. napján lép hatályba. 

 

18. § (1) Jelen utasítás a hatálybalépését követő időpontra kitűzött, illetve kitűzésre kerülő titkos 

szavazásra alkalmazandó. 

(2) A jelen utasítás szerint lebonyolítandó titkos szavazáson érvényes jelölt az is, aki a jelen 

utasítás hatálybalépésekor már folyamatban lévő jelölési eljárásban nyeri el a jelöltséget. A 

jelen utasítás hatálybalépésekor folyamatba lévő, illetve már lezárult jelölési eljárást nem kell 

megismételni.  

 

Budapest, 2020. december 21. 

 

Dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 
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