
A Győri Közjegyzői Kamara  Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

I.  

Általános rendelkezések 

 

1. A területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara) neve: 

Győri Közjegyzői Kamara 

 

2. A területi kamara székhelye:  

9021 Győr, Árpád út 16. fsz. 5. 

 

3. A területi kamara működési területe: 

a Győri, a Szombathelyi, a Veszprémi és a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területe. 

 

4. A területi kamara működésének felügyelete:  

a területi kamara működésének törvényességi felügyeletét az igazságügyért felelős miniszter 

gyakorolja  

 

5. A területi kamara jogállása:  

a közjegyzői önkormányzat szerve, köztestület. 

A területi kamara jogi személy. 

 

6. A területi kamara célja:  

a) köztestületi és szakmai érdekképviseleti feladatok ellátása,  

b) képviseli és védi a közjegyzői kar érdekét és tekintélyét,  

c) közreműködik a közjegyzőkre vonatkozó jogszabályok előkészítésében. 

 

7. A területi kamara jogai és feladatai különösen: 

a) megválasztja, visszahívja a területi kamara elnökét, elnökségének tagjait, valamint a két 

számvizsgálót, 

b) meghatározza a kamarai hozzájárulást, 

c)  meghatározza a területi kamara éves költségvetését, ellenőrzi és dönt a költségvetés és a 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról, 

d) jelentést, javaslatot készít, véleményt nyilvánít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

számára a közjegyzők helyzetéről, szervezetéről, és az őket érintő jogszabályok tervezetéről, 

e) megállapítja és módosítja a területi kamara szervezeti és működési szabályzatát, és azt 30 

napon belül bemutatja az igazságügyért felelős miniszternek, 

f) szociális és jótékonysági alapokat hozhat létre. 

g) választmányi tagok megválasztása, ezt a jogát azonban átruházhatja a területi kamara 

elnökségére.  

 

II. 

A területi kamara szervezete 

 

1. A területi kamara ülése 

A kamara legfőbb szerve az ülés, amely a kamara tagjainak összességéből áll.  
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A területi kamara ülésének működési rendje 

A területi kamara ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer kell megtartani.  

Az ülésen a tagok szóbeli szavazással döntenek. A területi kamara határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

A területi kamara ülését a területi kamara elnöke hívja össze és vezeti. 

Az ülésre szóló meghívót a tagok részére az ülés napját megelőzően 30 nappal kell 

kézbesíteni. A meghívót elektronikus levél formájában kell a tagoknak megküldeni. A 

meghívónak tartalmaznia kell az ülés idejét, napirendjét és helyét. Amennyiben a tagok 

egyharmadának kéri, vagy a területi kamara elnöksége úgy határoz az ülést  egy hónapon 

belüli időpontra kell össze hívni 

A területi kamara ülése határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. 

Ha a jelen szabályzat rendelkezései szerint összehívott ülés határozatképtelen, változatlan 

napirendi javaslattal 6 napon túli de 15 napon belüli időpontra az ülést ismételten össze kell 

hívni. Ez az ülés a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendben szereplő 

kérdésekben  határozatképes. Erre a tagokat az első meghívóban figyelmeztetni kell. 

 

2. A területi kamara elnöksége 

A területi kamara elnöksége önkormányzati szerv, jogi személy. 

A területi kamara elnöksége működésének törvényességi felügyeletét az igazságügyért felelős 

miniszter gyakorolja. 

A területi kamara elnöksége a területi kamara elnökéből és 10 tagból áll. Az elnök közjegyző, 

a további tagok közül 7 közjegyző, 3 közjegyzőhelyettes. Ha a területi kamara tagjainak 

száma a 80 főt meghaladja, a területi elnökség az elnökből, 11 közjegyző és 3 

közjegyzőhelyettes tagból áll. 

Az elnök, az elnökhelyettes és a közjegyző tagok megbízatása 4 évre, a közjegyzőhelyettes 

tagoké 2 évre szól. 

A területi kamara elnökét és a területi elnökség tagjait valamint a választmányi tagokat a 

kamara titkosan választja. 

A.) A területi kamara elnöke, elnökségi tagok és a választmányi tagok választása, a 

választás lebonyolítása és szabályai 

A területi kamara elnökének, a területi kamara elnöksége tagjainak, valamint a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamara választmánya tagjainak megválasztása során közjegyző csak 

közjegyzőre, közjegyzőhelyettes pedig csak közjegyzőhelyettesre szavazhat. 

A közjegyző és a közjegyzőhelyettes - ha törvény eltérően nem rendelkezik - minden más 

önkormányzati tisztségre a fenti korlátozás nélkül választhat és választható. 

A közjegyzői önkormányzat szerveiben a választójog és a szavazati jog csak személyesen 

gyakorolható. 

 

▪ A területi kamara elnökét és a területi elnökség tagjait a területi kamara titkosan választja. 

 

A titkos választás előkészítése: 

A jelölő, előkészítő és választási bizottság (a továbbiakban: bizottság) a választás 

esedékessége előtt legalább 45 nappal a jelöltlista összeállítása céljából írásban, 8 napos 

határidő tűzésével felhívja a területi kamara valamennyi az adott tisztség választására jogosult 

tagját, az írásbeli jelölési jogának gyakorlására. (A felhívásnak tartalmaznia kell azt a 

tájékoztatást, hogy az a személy, akit elnökként jelöltek, meg nem választása esetén, csak 

akkor vehető számba az elnökség /közjegyzői/ tagjai között jelöltként, ha elnökségi tagként is 

jelölést kap.)  

A jelölés joga - az adott tisztségre vonatkozóan - szavazati joggal rendelkező kamarai tagokat 

illeti meg. A választásra jogosult tag - a jelölhető tagok közül - több személyt is jelölhet, de 
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ugyanazon személyt ugyanarra a tisztségre többször nem jelölheti. A jelölési jog szóban nem 

gyakorolható. 

A jelöléseket a bizottság a jelölések száma szerinti sorrend alapján készített jelöltlistán 

összesíti. 

A bizottság a jelölések eredményeként elnöki tisztségre történő jelölés esetén sorrendben 

legtöbb jelölést elérő legfeljebb három személyt (létszámkeret), közjegyző elnökségi tag 

tisztségre történő jelölés esetén sorrendben legtöbb jelölést elérő legfeljebb tizenhat személyt 

(létszámkeret), közjegyzőhelyettes elnökségi tag tisztségre történő jelölés esetén sorrendben 

legtöbb jelölést elérő legfeljebb hat személyt (létszámkeret) öt napos határidő tűzésével 

írásban nyilatkoztatja arra vonatkozóan, hogy vállalják-e a szavazólapra történő felkerülést. 

Ez alól kivételt jelent az az eset, ha a jelölések száma szerinti sorrend alapján utolsó helyen - 

még a létszámkereten belül felkerülő személyek között - áll fenn jelölésegyenlőség, ebben az 

esetben az azonos számú jelölést kapott személyek fenti létszámkeretre tekintet nélkül 

valamennyien megnyilatkoztatásra kerülnek. 

Ha valamelyik jelölt nem vállalja a szavazólapra történő felkerülést, és a szavazólapra 

felkerült személyeken kívül további személy is kapott jelölést, a szavazólapra történő 

felkerülést nem vállaló személy helyett a jelölések száma szerinti sorrendben - a szavazólapon 

eddig még nem szereplő - soron következő jelölt kerül fel a szavazólapra, akkor ha a ezen 

személy is a bizottság felhívására öt napon belül írásban nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy 

vállalja a szavazólapra történő felkerülést.  

Ha bármi oknál fogva tisztségenként nincs a fenti létszámkeretnek megfelelő számú, és a 

szavazólapra történő felkerülést vállaló jelölt, de az egyes tisztségek tekintetében legalább a 

jogszabályban meghatározott létszám plusz egy fő számú jelölt tett a szavazólapra történő 

felkerülést vállaló nyilatkozatot, akkor ők kerülnek fel a szavazólapra. 

 

A szavazólapra történő felkerülést vállaló személyeket tünteti fel a bizottság a szavazólapon. 

 

Ha nincs adott tisztség vonatkozásában a jogszabályban meghatározott létszám plusz egy fő 

számú olyan jelölt, aki megtette a szavazólapra történő felkerülést vállaló nyilatkozatot, akkor 

a jelölési eljárást tisztségenként, a jogszabályban meghatározott létszám plusz egy fő létszám 

és a szavazólapra felkerült személyek létszámának különbözete eléréséig meg kell ismételni. 

A megismételt jelölési eljárás eredményével a bizottság a szavazólapot kiegészíti. 

 

Időközi választás esetén akár közjegyzőnek, akár közjegyzőhelyettesnek a megüresedett 

tisztségre történő választása során a jelölés fenti szabályai azzal az eltéréssel irányadók, hogy 

megüresedett tisztségenként legfeljebb három személy kerül fel a szavazólapra. 

 

A bizottság külön-külön szavazólapot készít az elnök, az elnökség közjegyző tagjai, és az 

elnökség közjegyzőhelyettes tagjai vonatkozásában. 

 

 

A titkos szavazás lebonyolítása: 

A titkos szavazáson a területi kamara minden, választásra jogosult tagja részt vesz. 

A bizottság köteles gondoskodni urnáról (gyűjtőedényről), és köteles meggyőződni arról, 

hogy a szavazás megkezdése előtt az üres. 

A területi kamara először megválasztja a területi kamara elnökét.  

Ezt követően kerül sor a jogszabályban meghatározott számú további elnökségi tag 

(közjegyző, közjegyzőhelyettes) megválasztására. 

 

Szavazni érvényesen csak egy elnökjelöltre, csak a jogszabályban meghatározott számú 
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közjegyző elnökségi tagra, és közjegyzőhelyettes elnökségi tagra úgy lehet, hogy a jelölt neve 

mellé, a szavazólapon megjelölt helyre, két egymást metsző vonallal (X vagy +) jelet kell 

tenni. 

Ettől eltérő szavazási mód érvénytelen szavazatot eredményez.  

A megválasztáshoz az érvényes szavazatok több, mint fele szükséges.  

A szavazatok összeszámlálásánál az érvénytelen szavazatot figyelmen kívül kell hagyni. 

Az adott tisztségre vonatkozóan a jogszabályban meghatározott számú tisztségviselő 

megválasztásának hiányában, a megválasztáshoz szükséges szavazati arányt el nem érő - a 

szavazólapon feltüntetett - jelöltek vonatkozásában meg kell ismételni a szavazást, az adott 

tisztség vonatkozásában a jogszabályban meghatározott létszám erejéig.  

 

A területi kamara elnökének választása során szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell 

ismételni; újabb szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni. 

 

A területi kamara elnöksége tagjainak választása során meg kell ismételni a szavazást 

szavazategyenlőség esetén - az azonos számú szavazatot kapott személyekre vonatkozóan - ha 

ennek hiányában az adott tisztség vonatkozásában a jogszabályban meghatározott létszám 

erejéig a sorrend nem állapítható meg. Újabb szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell 

dönteni.  

 

(A megismételt szavazás esetén a szavazólapok kiosztását megelőzően bármelyik jelölt 

kérheti a szavazólapról történő törlését.)  

A sorshúzás módja: a bizottság elnöke a jelenlévő kamarai tagok előtt az azonos számú 

szavazatot kapott jelöltek nevét külön - külön borítékba helyezi, a borítékot lezárja, majd ezt 

követően az általa felkért kamarai tag egy borítékot kiválaszt, a bizottság elnöke a kiválasztott 

borítékot felbontja, a sorshúzás eredményét kihirdeti. 

A bizottság a szavazólapok összesítésével állapítja meg a szavazás eredményét, majd azt a 

bizottság elnöke a területi kamara tagsága előtt kihirdeti. 
A titkos szavazással megválasztott tisztségviselő a tisztségét köteles ellátni. 

Az elnökség az első - alakuló - ülésen megválasztja az elnökhelyettest. 

 

▪ Ezt követően a területi kamara az elnökségi tagok közül a jogszabályban meghatározott 

számú közjegyzőt és közjegyzőhelyettes tagot választ a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

választmányába titkos szavazással. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara választmánya 

közjegyző, közjegyzőhelyettes tagjainak megbízatása a jogszabályban meghatározott 

időtartamra szól. 

 

A területi kamara jelenlévő elnökségi tagjai a közgyűlésen szóban, míg a távollévő elnökségi 

tagjai elektronikus úton nyilatkoznak arról, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

választmányába történő választás során vállalják-e a szavazólapra történő felkerülést. 

A bizottság szavazólapra történő felkerülést vállaló elnökségi tagokról  szavazólapot készít, 

külön a választmány közjegyző tagjai, és külön a választmány közjegyzőhelyettes tagjai 

vonatkozásában. 

Szavazni érvényesen csak a jogszabályban meghatározott számú közjegyző választmányi 

tagra, és közjegyzőhelyettes választmányi tagra úgy lehet, hogy a jelölt neve mellé, a 

szavazólapon megjelölt helyre, két egymást metsző vonallal (X vagy +) jelet kell tenni. 

Ettől eltérő szavazási mód érvénytelen szavazatot eredményez, melyet a szavazatok 

összeszámlálásánál figyelmen kívül kell hagyni. 

Megválasztott közjegyző választmányi tag: a sorrendben a legtöbb szavazatot kapott a 

jogszabályban meghatározott számú közjegyző. 
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Megválasztott közjegyzőhelyettes választmányi tag: a sorrendben a legtöbb szavazatot kapott 

a jogszabályban meghatározott számú közjegyzőhelyettes. 

Szavazategyenlőség esetén az azonos számú szavazatot kapott személyek megállapodása 

irányadó, ennek hiányában sorshúzással kell dönteni. A sorshúzás módjára vonatkozóan az 

ezen pontban fentiekben írt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A bizottság elnöke kihirdeti a választás eredményeként annak a közjegyzőnek, és közjegyző-

helyettesnek a nevét, akik képviselik a kamara tagságát a választmányon. 
 

A területi kamara elnöke a választás eredményét haladéktalanul jelenti a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara Elnökének. 

 

A területi kamara elnökének, elnökségi tagjainak és a választmányi tagoknak a 

megválasztásáról, annak eredményéről a választási bizottság jegyzőkönyvet készít, azt a 

bizottság elnöke és a két tagja is aláírja és a szavazólapokkal együtt a területi kamara iratai 

között meg kell őrizni. 

Ha a fentiek szerint megválasztott bármelyik tisztségviselő tisztsége választási ciklus közben 

szűnik meg a helyette megválasztott tisztségviselő tisztsége a ciklus végéig tart. 

 

B.) A területi kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek a 

következők: 

a) bejegyzés a közjegyző-helyettesek és közjegyzőjelöltek kamarai névjegyzékébe, törlés e 

névjegyzékekből, kivéve, ha a törlésre a közjegyzői fegyelmi bíróságnak a közjegyzőkről 

szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 72. § (2) bekezdésnek e) pontja szerinti 

jogerős határozata alapján kerül sor, 

b) a közjegyzői iroda alapítási engedélyének megadása iránti eljárás, 

c) felvétel a közjegyzői irodák kamarai nyilvántartásába, törlés a nyilvántartásból - kivéve, ha 

a törlésre a cégbíróságnak a közjegyzői irodát a cégjegyzékből törlő jogerős határozata 

alapján kerül sor -. 

 

C.) A területi kamara elnökségének kizárólagos feladatköre:  

a) felügyeletet gyakorol a területi kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és 

közjegyző-helyettesek ügyvitele, hivatali működése és magatartása felett,  

b) dönt a területi kamara ülésének összehívásáról, 

c) megválasztja a közjegyzői fegyelmi bíróságok közjegyző tagjait, 

d) fegyelmi eljárást kezdeményez a közjegyző ellen, 

e) közreműködik a közjegyzői állások betöltésében, 

f) javaslatokat és véleményeket készít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére, 

g) dönt a területi kamara elnöke intézkedésének jóváhagyásáról. 

 

D.) A területi kamara elnökségének feladatköre továbbá: 

a) engedélyezi és nyilvántartja a közjegyző távollétét, részére helyettest rendel, 

b) egyeztetést végez a felek és a közjegyző, továbbá a területi kamara tagjai között, 

c) intézi a panaszügyeket, 

d) szervezi és igazolja a közjegyzőjelöltek és közjegyző-helyettesek gyakorlatát, elkészíti a 

minősítésüket, 

e) ellátja a területi kamara gazdasági ügyeit, beszedi a kamarai hozzájárulást, 

f) gyakorolja a kinevezés jogát és az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezetővel 

kapcsolatban, 

g) megválasztja a vizsgálóbiztosokat, 
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h) meghatározza a közjegyzők helyettesítésének rendjét, illetve a közjegyző akadályoztatása 

esetén kijelöli a tartós helyettest, 

i) kirendeli a közjegyzőhelyettest, 

j) bizottságokat hozhat létre, 

k) hatáskörébe tartozó ügyek ellátásának rendjéről szabályzatot fogad el, 

l) nyilvántartást vezet a területén működő közjegyzőkről, közjegyző-helyettesekről, 

közjegyzőjelöltekről és közjegyzői irodákról, 

m) kezeli bizalmi őrzés statisztikai adatait,  

n) nyilvántartja a területén működő közjegyzők, közjegyző-helyettesek és közjegyzőjelöltek 

képzéséhez kapcsolódó kreditpontokat,  

o) elvégzi a területi kamarához tartozó közjegyzők, közjegyző-helyettesek működésének 

vizsgálatát.  

 

E.) A területi kamara elnökségének működési rendje 

A területi elnökség a szükséghez képest, de legalább havonta egyszer tart ülést. 

A területi elnökség ülését a területi kamara elnöke hívja össze és vezeti. 

A területi elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább az elnökségi tagok 

fele jelen van. 

A területi elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. Különösen sürgős esetben írásbeli szavazás is lehetséges, kivéve a fegyelmi 

eljárás megindításáról történő döntést. 

A közjegyző elleni fegyelmi eljárás kezdeményezése vagy a közjegyző tevékenységének 

vizsgálata tárgyában a határozathozatalhoz az elnökön kívül 5 közjegyző részvétele 

szükséges. A területi elnökség közjegyzőhelyettes tagjai jelen lehetnek, de a 

határozathozatalban nem vesznek részt. 

 

3. A területi kamara elnöke 

A területi kamara elnöke képviseli a területi kamarát és elnökségét, gondoskodik a területi 

kamara és a területi elnökség határozatainak előkészítéséről és végrehajtásáról, továbbá eljár a 

jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben. 

A területi kamara elnöke a Ktv. 49. §-ban felsorolt ügyekben (a területi elnökség nem 

kizárólagos feladatköre) önállóan intézkedhet, az ilyen döntéséről a területi elnökség 

következő ülésén köteles beszámolni.   

 

4. A területi kamara elnökhelyettese 

A területi kamara elnökhelyettese az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti. 

 

5. A területi kamara számvizsgálói, a számvizsgálók választásának szabályai 

A területi kamara számvizsgálója a területi kamara által titkos szavazással megválasztott, a 

jogszabályban meghatározott számú közjegyző, és közjegyzőhelyettes, akik a 

tevékenységükért a területi kamarának felelősek, és annak beszámolni tartoznak.  

A számvizsgálók megbízatása 4 évi időtartamra szól. 

 

A területi kamara számvizsgálója nem lehet a területi kamara elnökségének tagja, valamint a 

területi kamara gazdasági feladatait ellátó szakember, így ők nem kerülhetnek fel sem a 

jelöltlistára, sem a szavazólapra. 

 

A titkos választás előkészítése: 

A jelölő, előkészítő és választási bizottság (a továbbiakban: bizottság) a választás 

esedékessége előtt legalább 45 nappal a jelöltlista összeállítása céljából írásban, 8 napos 
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határidő tűzésével felhívja a területi kamara valamennyi a számvizsgálói tisztség választására 

jogosult tagját, az írásbeli jelölési jogának gyakorlására. (A felhívásnak tartalmaznia kell azt a 

tájékoztatást, hogy az a személy, aki az elnökség tagjaként megválasztásra kerül, 

számvizsgáló választása során sem a jelöltlistára sem a szavazólapra nem kerülhet fel, illetve 

onnét törlésre kerül.) A jelölés joga - az adott tisztségre vonatkozóan - szavazati joggal 

rendelkező kamarai tagokat illeti meg. 

A választásra jogosult tag - a jelölhető tagok közül - több személyt is jelölhet, de ugyanazon 

személyt ugyanarra a tisztségre többször nem jelölheti. A jelölési jog - az eljárás ezen 

szakaszában - szóban nem gyakorolható. 

 

A jelöléseket a bizottság külön a közjegyző tag jelöltekről és külön a közjegyzőhelyettes tag 

jelöltekről készített jelöltlistán összesíti, majd elkészíti - a közjegyző tagokat és a 

közjegyzőhelyettes tagokat együttesen tartalmazó - szavazólapokat. 

A jelölések eredményeként a közjegyzői tag számvizsgáló tisztségre történő jelölés esetén is, 

és a közjegyző-helyettesi tag számvizsgáló tisztségre történő jelölés esetén is, a sorrendben 

legtöbb jelölést elérő legfeljebb három-három személy kerül fel a szavazólapra. 

Ez alól kivételt jelent az az eset, ha a jelölések száma szerinti sorrend alapján utolsó helyen - 

még a létszámkorláton belül felkerülő személyek között - áll fenn jelölésegyenlőség, ebben az 

esetben az azonos számú jelölést kapott személyek fenti létszámkorlátra tekintet nélkül 

valamennyien felkerülnek a szavazólapra. 

 

Ha a számvizsgáló tagokról készült jelöltlistára korábban felkerült személy elnökségi tagként 

megválasztásra került, őt emiatt törölni kell a jelöltlistáról. Ha ilyen esetben nem marad a 

jelöltlistán jelölhető személy, továbbá ha a számvizsgálói tisztség vonatkozásában a 

jogszabályban meghatározott létszám erejéig nem érkezett írásbeli jelölés, úgy a 

számvizsgálói tisztségek tekintetében a kamara választásra jogosult tagjai a közgyűlésen nyílt 

szóbeli jelöléssel jelölhetnek a számvizsgálói tisztségre választható személyek közül 

legfeljebb három-három jelöltet. Ezen jelöltek közül a közgyűlésen jelenlévő jelöltek a 

területi kamara tagjai előtt szóban, míg a távollévő jelöltek elektronikus úton nyilatkoznak 

arról, hogy a számvizsgálói tisztségre történő választás során vállalják-e a szavazólapra 

történő felkerülést. 

Ilyen esetben a bizottság a szavazólapra történő felkerülést vállaló jelöltekről készíti el a 

szavazólapot. 

 

A titkos szavazás lebonyolítása: 

Szavazni érvényesen csak a jogszabályban meghatározott számú közjegyző számvizsgálóra, 

és közjegyzőhelyettes számvizsgálóra úgy lehet, hogy a jelölt neve mellé, a szavazólapon 

megjelölt helyre, két egymást metsző vonallal (X vagy +) jelet kell tenni. 

Ettől eltérő szavazási mód érvénytelen szavazatot eredményez, melyet a szavazatok 

összeszámlálásánál figyelmen kívül kell hagyni. 

A megválasztáshoz az érvényes szavazatok több, mint fele szükséges.  

Az adott tisztségre vonatkozóan a jogszabályban meghatározott számú tisztségviselő 

megválasztásának hiányában, a megválasztáshoz szükséges szavazati arányt el nem érő - a 

szavazólapon feltüntetett - jelölt vonatkozásában meg kell ismételni a szavazást, az adott 

tisztség vonatkozásában a jogszabályban meghatározott létszám erejéig.  

Mind a közjegyző számvizsgáló, mind a közjegyzőhelyettes számvizsgáló választása során 

szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni; újabb szavazategyenlőség esetén 

sorshúzással kell dönteni. 

(A megismételt szavazás esetén a szavazólapok kiosztását megelőzően bármelyik jelölt 
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kérheti a szavazólapról történő törlését.)  

 

A sorshúzás módja: a bizottság elnöke a jelenlévő kamarai tagok előtt az azonos számú 

szavazatot kapott jelöltek nevét külön - külön borítékba helyezi, a borítékot lezárja, majd ezt 

követően az általa felkért kamarai tag egy borítékot kiválaszt, a bizottság elnöke a kiválasztott 

borítékot felbontja, a sorshúzás eredményét kihirdeti. 

A bizottság a szavazólapok összesítésével állapítja meg a szavazás eredményét, majd azt a 

bizottság elnöke a területi kamara tagsága előtt kihirdeti. 
A titkos szavazással megválasztott tisztségviselő a tisztségét köteles ellátni. 

 

A választásról, annak eredményről a választási bizottság jegyzőkönyvet készít, azt a bizottság 

elnöke és a két tagja is aláírja és a szavazólapokkal együtt a kamara iratai között meg kell 

őrizni. 

Ha a megválasztott számvizsgáló tisztsége választási ciklus közben szűnik meg a helyette 

megválasztott számvizsgáló tisztsége a ciklus végéig tart. 

 

A számvizsgálók feladata: 

a) a területi kamara pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata, 

b) a kamarai hozzájárulás (tagdíj) fizetésének ellenőrzése, 

c) az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a területi ülésnek. 

A számvizsgálók a területi kamara iratait és gazdálkodását bármikor ellenőrizhetik és az 

elnökségtől illetve az elnöktől információkat kérhetnek. 

 

 

III. 

A területi kamara gazdálkodása 

 

A területi kamara bevételeit a tagok által fizetett kamarai hozzájárulások, valamint egyéb 

bevételek képezik. A területi kamara éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

A területi kamara vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A területi kamara a gazdálkodása során elért 

eredményt   nem osztja fel és azt a jelen szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

tevékenységre fordítja.  A területi kamara a tartozásaiért saját vagyonával felel, a területi 

kamara tagjai a területi kamara kötelezettségeiért a kamarai hozzájárulás befizetéséig 

vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek. A területi kamara megszűnése esetén 

a vagyonáról, annak sorsáról a területi kamara ülése dönt. 

A bankszámla feletti rendelkezés során a területi kamara elnöke, elnökhelyettese és 

pénztárosa közül ketten együttesen járnak el.  

 

IV. 

A területi kamara tagjai, jogaik, kötelezettségeik 

 

A területi kamara tagja a területi kamara illetékességi területére kinevezett közjegyző, illetve a 

kamarai névjegyzékbe bejegyzett közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt. A tagság – a törvényi 

feltételek megléte esetén – közjegyző esetén: a kamara illetékességi területére történő 

kinevezéssel, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt esetén a területi kamara névjegyzékébe 

történő felvétel napjával kezdődik. 

 

A területi kamara tagjának jogai:   

a) részt vehet a területi kamara  tevékenységében, rendezvényein; 
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b) választhat és választható a területi kamara szerveibe (kivéve a közjegyzőjelölt); 

c) szakmai, etikai és jogi ügyekben a területi kamara támogatását kérheti. 

 

A területi kamara tagjának kötelességei: 

a) a területi kamara szervezeti és működési szabályzatát betartani; 

b) a tisztségviselő vagy bizottsági tag köteles a rávonatkozó üléseken részt venni; 

c) a területi kamara ülése  által meghatározott összegű kamarai hozzájárulást (tagdíjat) a 

területi kamara számlájára kell az értesítő levélben foglaltak szerint megfizetni. 

 

A területi kamara üléséről alapos ok nélkül távol maradó és mulasztását ki nem mentő 

közjegyző, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

 

A kamarai tagság a Ktv.-ben foglalt okok alapján szűnik meg. 

 

 

V. 

Záró rendelkezések 

 

A szervezeti és működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ktv., és az 

Egyesülési jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

 

A jelen szervezeti és működési szabályzatot elfogadta a Győri Közjegyzői Kamara a 2020. 

szeptember 11. napján tartott ülésén. 

 

 

 

 

Dr. Molnár Balázs 

a területi kamara elnöke 


