
 

Választási Szabályzat 
 
A Kamara küldöttgyűlése a területi kamarai, és 
országos küldöttek, valamint a választott 
tisztségviselők megválasztása egységes rendjének 
megállapítása érdekében megalkotja a Magyar 
Igazságügyi Szakértői Kamara Választási 
Szabályzatát. Jelen választási szabályzatot kell 
alkalmazni a területi kamarai választások esetében 
is, a területi kamarák által meghatározott 
eltérésekkel. 

 
1.§ 

Jelölő Bizottság 
 
(1) A Jelölő Bizottság tagjai az egyes területi 
kamarák elnökségéből delegált egy-egy tag. 
(2) A Jelölő Bizottság elnöke a MISZK 
elnöksége által delegált tag.  
(3) A Kamara küldöttgyűlése a soron 
következő tisztújítást megelőző utolsó ülésén 
határozatával hagyja jóvá a Jelölő Bizottságot. 
(3) A Jelölő Bizottság feladata, hogy a 
tisztújítás évében a Kamara tisztségviselőinek 
jelöltekről listát készítsen, a jelölteket írásbeli 
nyilatkozattételre hívja fel a jelölés 
elfogadásáról, és elfogadás esetén – a jelöltek 
közreműködésével - rövid bemutató anyagot 
állítson össze, és a Kamara honlapján 
megjelentesse.  
(4) A Jelölő Bizottság feladata a 
megválasztásától a soron következő tisztújítást 
megelőző utolsó küldöttgyűlésig tart. 

 
2.§ 

Szavazatszámláló Bizottság 
 

(1) A kamara küldöttgyűlése a tisztújító ülésén, 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 
tagjai – önkéntes jelentkezést követően - közül 
háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot 
választ. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
közül elnököt választ. 
(2) A Szavazatszámláló Bizottság feladata a 
megválasztásától a tisztújító választási eljárás 
eredményének kihirdetést követő 90 napig 
tart. 
(3) A Szavazatszámláló Bizottság feladata a 
tisztújító választási eljárás törvényességének 
felügyelete, a választás eredményének 
kiértékelése, és a leadott szavaztok szerinti 
eredmény megállapítása, illetőleg az eredmény 
kihirdetése. 
(4) A Szavazatszámláló Bizottság eljárásáról 
jegyzőkönyvet vesz fel, melynek kivonatát a 
Kamara honlapján közzé teszi.  

3.§ 
Területi küldöttek 

 
Hatályon kívül helyezve1 

 
4.§ 

Országos küldöttek 
 
(1) A területi kamara 50 nyilvántartott tag után 
jogosult egy országos küldöttet választani. Ha 
az 50-nel való osztás után 25-nél több kamarai 
tag marad, úgy a területi kamara további egy 
küldöttet választhat. A területi kamara 
pótküldöttet választhat. A területi kamara az 
évi küldöttgyűlés előtt aktualizálja küldöttei 
létszámát, a december 31. napján lezárt 
taglétszám alapján, a taglétszám növekedése 
esetében pótküldöttről gondoskodik, az 
aktualizált taglétszám csökkenése esetében a 
területi kamara alapszabálya szerint jár el.2 
(2) A MISZK küldöttgyűlésébe delegált 
küldöttekre történő javaslatnál a területi 
küldött-jelöltek állítására vonatkozó szabályok 
az irányadók. 

 
5.§ 

Választott tisztségviselők 
 

(1) A tisztségviselőket a küldöttgyűlés a 
területi kamarák igazságügyi szakértő tagjai 
közül választja. 
(2) Tisztségviselőnek valamennyi területi 
kamara bármelyik tagja megválasztható kivéve 
az a szakértő,  
a) aki az etikai büntetéshez fűzött hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesült (EK 
10.§), 
b) akinek megállapított kamarai tartozása van. 
(3) A tisztségviselőnek jelölt személyekről a 
Jelölő Bizottság a tisztújító küldöttgyűlés 
ülését – a Kamara elnöksége által 
meghatározott időpontot - 60 nappal 
megelőzően listát állít, és a listát, illetőleg a 
bemutatkozó anyagot a Kamara honlapján 
közzé teszi. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott bemutató 
anyag tartalmazza többek között a jelölt rövid 
szakmai életrajzát, programját. 
(4) A tisztújító küldöttgyűlés kihirdetett 
időpontját megelőző 60 napon belül leadott 

                                                
1 Hatályon kívül helyezte a A Magyar Igazságügyi 
Szakértői Kamara küldöttgyűlése 2012. március 03. napján 
2Megállapította: A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Alapszabálya 5.§ (4) bek. 



 

jelöléseket a Jelölő Bizottság nem veheti 
figyelembe.  

 
6. §. 

Egységes szabályok 
 

(1) A kamarák küldötteit, illetőleg 
tisztségviselőit 4 évente illetve a következő 
tisztújító küldöttgyűlésig titkos szavazással 
választják meg. 
(2) A kamarák küldötteinek, tisztviselőinek 
megbízatása azon a napon szűnik meg, amikor 
a küldötteket, illetőleg a tisztségviselőket 
eredményesen megválasztják. 
(3) A választásokat először a területi kamarák 
folytatják le. A területi kamara újonnan 
megválasztott elnöke a választás megtörténte 
után annak eredményét haladéktalanul jelenti 
a MISZK elnökének. 
(4) A területi kamarák soron következő 
tisztújító üléseiket a választás évében április hó 
30. napjáig tartják meg. A MISZK a soron 
következő tisztújító küldöttgyűlését a 
választás évében június hó 30. napjáig tartja. 
(5) a (4) bekezdésben meghatározott időponttól 
kezdve a területi kamarák soron következő 
küldöttválasztó üléseit olyan időpontban kell 
megtartani, hogy azok eredményei a MISZK 
tisztújító küldöttgyűlésének naptár szerinti 
időpontját 60 nappal megelőzően 
rendelkezésre álljanak. 
(6) A MISZK elnöke az utolsó érvényes területi 
kamarai választás napjától számított 60 napon 
belüli időpontra köteles összehívni az újonnan 
megválasztott küldöttekkel a tisztújító 
küldöttgyűlését. 
 

7. §. 
 

(1) A tisztújító választás során a választás 
történhet szavazóurnák felállításával, illetőleg 
elektronikus vagy egyéb szavazó berendezés, 
vagy eljárás igénybevételével, amely a titkos 
választást biztosítja. Csak olyan elektronikus 
vagy egyéb szavazó berendezés vehető 
igénybe a szavazás lebonyolításához, amely 
megfelelő biztonsági garanciákkal és 
akkreditációval szavatolja a külső hozzáférés – 
az eredmény manipulálhatóságának kizárását. 
(2) A választás időpontjára – amennyiben lehet 
- mindkét igénybe vehető eljárás feltételeit 
biztosítani kell, azonban a választás csak egy 
eljárás szerint tartható meg. 
(3) A tisztújító küldöttgyűlés – amennyiben 
szükséges - egyszerű szótöbbség melletti nyílt 
szavazással dönt arról a választás megkezdése 

előtt, hogy melyik eljárás szerint kívánja a 
választást lebonyolítani. 

 
8.§ 

 
(1) Szavazóurna igénybevétele esetén a 
szavazólapokat a jelölés során kialakult 
sorrendnek megfelelően tisztségenként külön-
külön kell elkészíteni. A jelölteket a 
szavazólapon alfabetikus sorrendben kell 
feltűntetni.  
(2) A szavazólapokat a Szavazatszámláló 
Bizottság a szavazás helyén, a szavazati 
jogosultság ellenőrzését, és a szavazólapok 
pecsételéssel való érvényesítését követően adja 
át a szavazónak. 

 
9.§. 

 
(1) A szavazás közvetlen, és titkos. A szavazás 
úgy történik, hogy a szavazó a szavazólapon 
feltüntetett jelöltek közül a kiválasztott név 
után x vagy + jelet tesz. Egy meghatározott 
tisztségre érvényesen legfeljebb csak annyi 
szavazat adható, ahány fő a tisztségre 
megválasztható. Érvénytelen a szavazólap, ha 
a megválasztható jelöltek számánál több 
szavazatot tartalmaz. A kitöltött 
szavazólapokat összehajtva, jelölés nélkül a 
Szavazatszámláló Bizottság által a szavazók 
rendelkezésére bocsátott – ellenőrzött és lezárt 
– urnába kell dobni. 
(2) A szavazatokat a Szavazatszámláló 
Bizottság az érvénytelen szavazatok figyelmen 
kívül hagyásával összesíti. 
(3) Megválasztottnak az a jelölt minősül, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
(4) Szavazategyenlőség esetén – az adott 
tisztségre vonatkozóan – újabb fordulót kell 
tartani. Az új forduló eredményére a (3) 
bekezdésben foglaltak az irányadók. 

 
10.§ 

 
(1) Szavazóurna igénybevételével történt 
eredményes választás esetén, valamennyi 
szavazólapot az eredmény kihirdetésétől 
számított 90 napig meg kell őrizni, majd 
jegyzőkönyv felvétele mellett, meg kell 
semmisíteni. 
(2) A szavazólapokat a Szavazatszámláló 
Bizottság semmisíti meg. 

 
11.§ 

 



 

(1) Szavazógép igénybevételével történt 
választás esetén, a szavazásra a 
szavazóurnával történő választásra irányadó 
szabályok az irányadók a jelen szakaszban 
meghatározott eltérésekkel. 
(2) A szavazógépet zárt számítógépes rendszer 
működteti (továbbiakban: számítógép). 
(3) A számítógép által működtetett 
szavazógépek használata során a szavazógép 
működtetése ellenőrizhető anélkül, hogy a 
leadott szavazat ismertté válna. A 
szavazatszámláló bizottság tagja számára 
biztosítani kell az elektronikus szavazáshoz 
technikai hátteret adó személynek vagy 
szervezetnek, hogy a bizottsági tag a szavazás 
menetét a monitorok és számítógépek 
közvetlen és valós idejű megfigyelésével is 
ellenőrizhesse. 
(4) A számítógép minden egyes tisztségről 
külön szavazati kört bonyolít. 
(5) Az egyes tisztségek tekintetében a választás 
eredményét körönként kell kihirdetni.  
(6) A számítógép minden egyes körről, a 
leadott szavazatok száma, jellege, és leadási 
ideje szerint nem felülírható adathordozót 
készít, mely adathordozót kétség esetén a 
Szavazatszámláló Bizottság használ fel. 
(7) A (6) bekezdésben leírt adathordozót a 
Számvizsgáló Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani, amit a Bizottság az iratkezelésre 
vonatkozó szabályok szerint megőriztet. 
 

12.§ 
 
(1) A számítógépes szavazás esetén, minden 
egyes szavazatra jogosult, jogosultságának 
ellenőrzését követően, a számítógépet 
üzemeltető műszaki személyzettől, 
szavazógépet kap. 
(2) Az (1) bekezdés szerint megkapott 
szavazógépet a választás teljes ideje alatt a 
szavazó köteles megőrizni, és azt csak a 
műszaki személyzetnek adhatja vissza. 
 

13.§ 
 

Szavazni minden esetben kizárólag a választás 
helyszínén, és csak személyesen lehet 

 
14. §. 

Időközi választás 
 

 (1) A küldöttgyűlés az országos elnök, 
elnökség a bizottságok, azok tisztségviselői és 
tagjai megbízatását rendkívül indokolt 
esetben, a választási időszak alatt is 

megszűntetheti (visszahívás) a határozatképes 
küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek 2/3-ának 
érvényes szavazatával. 
(2) A visszahívási javaslatot a küldöttgyűlés 
köteles napirendjére felvenni, ha azt a tisztség 
viselője, vagy  a  küldöttgyűlés  mindenkori  
taglétszámának legalább 50 %-a írásban, 
indoklással kéri. 
(3) Amennyiben a küldöttgyűlés a 
tisztségviselőt visszahívta, a tisztségre – a 
választás szabályai szerint – 60 napon belül új 
személyt kell választani. 
(4) Ha az elnök megbízatása a választási 
időszak alatt megszűnik, feladatait az új elnök 
megválasztásáig az életkor szerint idősebb 
elnökhelyettes látja el. 

 
Záró rendelkezések 

 
A jelen szabályzatban nem szabályozott 
kérdésekkel kapcsolatban, a szakértőkről szóló 
1995. évi CXIV. Tv. Rendelkezéseit, valamint a 
Ptk. köztestületekre vonatkozó szakaszait és a 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
Alapszabályát kell alkalmazni. 
A MISZK Választási Szabályzata 
elfogadásának napjával lép hatályba. 
 
 

 
 
 
 
 

Dr. Melegh Gábor 
Elnök 

 


