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A Budapesti Közjegyzői Kamara 

Választási Szabályzata 

 

(egységes szerkezetben a Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Szabályzatának 

módosításáról szóló 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat és a Budapesti Közjegyzői 

Kamara Választási Szabályzatának módosításáról szóló 5/2016. (IV. 1.) BKK Kgy határozat 

módosításaival)1 

 

Bevezetés 

 

A Budapesti Közjegyzői Kamara Közgyűlése a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 

törvény (a továbbiakban: Ktv.) 41. § a) pontjában meghatározott jogkörében a Budapesti 

Közjegyzői Kamara Tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos eljárási rendet az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

A választási eljárás alapelvei 

1. § A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni az alábbi 

alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, 

b) önkéntes részvétel a jelölésben, a szavazásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek között, 

d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,  

f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. 

Általános szabályok 

2. § (1) A választást legkésőbb 45 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni.2 A választást 

úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka 

Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra.  

(2) Ha a szavazást a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti, a Kamara elnöke a 

megismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követő 15 napon belüli időpontra 

tűzi ki. A megismételtetett szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre vagy a Munka 

Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra. 

(3) A szabályzatban meghatározott határidők jogvesztők, azok – ha a szabályzat 

másképpen nem rendelkezik – a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le. 

(4) A napokban megállapított határidőket a naptári napok szerint kell számítani. 

Értelmező rendelkezések 

3. § A választási szabályzat alkalmazásában: 

a) Elnökön: a Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökét kell érteni.  

                                                 
1 A Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Szabályzatának módosításáról szóló 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy 

határozat 2014. március 28-án lépett hatályba. A Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Szabályzatának 

módosításáról szóló 5/2016. (IV. 1.) BKK Kgy határozat 2016. április 15-én lépett hatályba. A Budapesti 

Közjegyzői Kamara Választási Szabályzatának módosításáról szóló 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 2020. 

szeptember 19-én lépett hatályba. A Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Szabályzatának módosításáról 

szóló 4/2022. (III. 25.) BKK Kgy határozat 2022. március 25-én lépett hatályba. 
2 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 10. § a) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
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b) Elnökségen: a Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségét kell érteni. Az Elnökség az 

elnökből, 11 közjegyző és 3 közjegyzőhelyettes tagból áll. Az Elnökség 11 közjegyző tagját 

úgy kell megválasztani, hogy 1 közjegyző székhelye Komárom-Esztergom megyében, 1 

közjegyző székhelye Nógrád megyében, 3 közjegyző székhelye Pest megyében, 6 közjegyző 

székhelye Budapesten legyen.3 Az Elnökség 3 közjegyzőhelyettes tagját úgy kell 

megválasztani, hogy legalább 1 közjegyzőhelyettes olyan közjegyző mellett működjön, 

akinek a székhelye Budapesten van és legalább 1 közjegyzőhelyettes olyan közjegyző mellett 

működjön, akinek a székhelye Budapesten kívül van. E pont alkalmazása szempontjából a 

választás napja az irányadó időpont.4 

c) Kamarán: Budapesti Közjegyzői Kamarát kell érteni. 

d) A Kamara hivatali szervezete: a Budapesti Közjegyzői Kamara ügyvezetője és a 

Budapesti Közjegyzői Kamara által munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott személyek, 

e) Jelölt: az a választási névjegyzékben szereplő, választójoggal rendelkező 

ea) közjegyző, aki a választási névjegyzékben szereplő közjegyzők ajánlásának 5%-át,5 

továbbá 

eb) közjegyzőhelyettes, aki a választási névjegyzékben szereplő közjegyzőhelyettesek 

ajánlásának 5%-át 6 

elérő számú ajánlást kap, és aki a Közgyűlés napját megelőző 9. napig az Elnökség által 

biztosított e-mail címre beérkezett és a Ktv. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott hivatali 

elektronikus aláírásával ellátott nyilatkozatban, vagy a Közgyűlés napját megelőző 9. napig a 

Budapesti Közjegyzői Kamara székhelyére benyújtott és beérkezett teljes bizonyító erejű 

magánokiratban, vagy közokiratban tett nyilatkozatában a jelöltséget vállalja.  

f) Közgyűlés: a Kamara azon közgyűlése, amelyen a Kamara elnökét és/vagy az Elnökség 

tagját, vagy tagjait megválasztják. 

g) Tisztségviselő: az Elnök, az Elnökség többi tagja, a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamara választmányának a területi Kamara által választott tagjai, valamint a Kamara 

számvizsgálói. 

h) Választási névjegyzék: az Elnökség által a területén működő közjegyzőkről és a 

közjegyzőhelyettesekről a Ktv. 49/A. § -a alapján vezetett nyilvántartás. A Választási 

névjegyzéket a Közgyűlés kitűzésekor a Kamara hivatali szervezete közzéteszi és a 

választások napjáig azt folyamatosan elérhetővé teszi a Kamara honlapján. 

i) Választójoggal rendelkező közjegyző: a Választási névjegyzékbe az Elnökség által 

legkésőbb a választás napján a szavazás megkezdéséig felvett közjegyző, kivéve azt a 

közjegyzőt akit a hivatalából felfüggesztettek (Ktv. 72. § (1) bekezdés e) pontja), vagy akinek 

a közjegyzői szolgálata szünetel (Ktv. 24/A. §).  

j) Választójoggal rendelkező közjegyzőhelyettes: a Választási névjegyzékbe az Elnökség 

által legkésőbb a választás napján a szavazás megkezdéséig felvett közjegyzőhelyettes, kivéve 

azt a közjegyzőhelyettest akinek a  szolgálata szünetel (Ktv. 24/A. §). 

k) Választási Bizottság: Az Elnökség által megválasztott 5 tagból álló testület, amelynek 

tagja és póttagja választójoggal rendelkező közjegyző és közjegyzőhelyettes lehet.7 A 

bizottság két póttagját is az Elnökség választja meg, a tag megválasztására vonatkozó 

szabályok szerint. A Választási Bizottság a feladatait a következő általános választások 

kitűzéséig látja el. A Választási Bizottság feladatai: a Választási névjegyzék összeállítása, az 

                                                 
3 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 1. §-a. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
4 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 11. § a) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
5 Beiktatta: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
6 Beiktatta: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
7 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 12. § (2) bek. a) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-

től. 
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ajánlások összesítése, a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólapok adattartalmának 

megállapítása, a választás lebonyolítása, eredményének megállapítása és kihirdetése, a 

választás rendjének felügyelete, a választások rendjével kapcsolatos panaszok, kifogások 

elbírálása. 

A Választási Bizottság 

4. § (1) A Választási Bizottság tagjait és póttagjait az Elnökség 4 évre, a kamarai 

önkormányzati választást [Kjtv. 182. § (2) bek.] megelőző 60. napig választja meg.8 A 

Választási Bizottság elnöke a bizottság egyik tagja, akit erre a tisztségre a bizottság az alakuló 

ülésén választ meg. Az alakuló ülést a Választási Bizottság megválasztását követő 15 napon 

belül kell megtartani. Az alakuló ülést a Választási Bizottság legidősebb tagja hívja össze, 

valamint levezető elnökként ő vezeti az alakuló ülést a Választási Bizottság elnökének a 

megválasztásáig.  

(2) A bizottság a határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök (az 

alakuló ülésen a Választási Bizottság elnökének a megválasztásáig a levezető elnök) 

szavazata dönt.  

(3) A bizottság az üléséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bizottság elnöke ír alá. 

(4) A Választási Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. 

(5) A bizottság a működése rendjét szervezeti és működési szabályzatban szabályozhatja. 

 

5. § A bizottság munkájának anyagi és technikai feltételeit az Elnökség köteles biztosítani. 

A Kamara hivatali szervezete a bizottság munkáját segítő, döntés előkészítő és végrehajtó 

feladatokat lát el. 

 

6. § A bizottság határozata a Kamara valamennyi tagjára kötelező. A bizottság a 

határozatait a Kamara honlapján közzéteszi, azokat a személyeket pedig, akikre a határozat 

közvetlenül rendelkezést tartalmaz, a bizottság a határozatról írásban is értesíti. A határozatot 

az érintett hivatali címére kell megküldeni.9 

 

7. § A Választási Bizottság határozatban állapítja meg: 

a) a Választási névjegyzékben szereplő személyeket,  

b) a Választási névjegyzékben szereplő közjegyzők számának 5%-át és 

közjegyzőhelyettesek számának 5%-át,10 

c) azon választójogosult közjegyző és közjegyzőhelyettesek nevét, akik részére adott 

ajánlások száma elérte a b) pontban meghatározott mértéket,11 

d) a c) pontban meghatározott személyek közül azokat, akik a jelöltséget elvállaló 

nyilatkozatukat határidőben benyújtották,12 

e) szavazólappal történő szavazás esetére a szavazólap adattartalmát,13 

f) az egyes jelöltekre leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 

g) a választás eredményét.  

 

8. § (1) A Választási Bizottság a Választási névjegyzéket a Kamara honlapján legalább 30 

nappal a választásokat megelőzően aktualizáltan közzéteszi,14 és erről a Kamara tagjait 

                                                 
8 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 11. § b) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
9 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 2. §-a. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
10 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
11 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
12 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
13 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 9. § a) pontja. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
14 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 10. § b) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
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elektronikus levél útján értesíti. A közzétett Választási névjegyzékkel szemben a Kamara 

tagjai a Választási névjegyzék lezárásáig kifogással élhetnek. 

(2) A kifogások elbírálása miatt szükségessé váló, és a Választási névjegyzék összeállítását 

követően bekövetkező egyéb változásokat a Választási Bizottság átvezeti a Választási 

névjegyzéken. A Választási Bizottság a Közgyűlés napján, közvetlenül a szavazás 

megkezdése előtt a Választási névjegyzéket lezárja. 

Az ajánlás 

9. § (1) A választójoggal rendelkező közjegyző és közjegyzőhelyettes a Választási 

Bizottság elnöke által a Közgyűlés kitűzését követő 3 napon belül közzétett e-mail címre a 

Ktv. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott hivatali elektronikus aláírásával ellátott 

nyilatkozatban tehet ajánlást a Tisztségviselőkre. Minden jogosult csak egyszer ajánlhat. 

Közjegyző csak közjegyző Tisztségviselőt, közjegyzőhelyettes csak közjegyzőhelyettes 

Tisztségviselőt ajánlhat kivéve a számvizsgálói tisztséget.15 16 

(2) 17 Minden választójoggal rendelkező közjegyző legfeljebb 1 elnököt, 11 közjegyző 

elnökségi tagot és 1 számvizsgáló közjegyzőt, valamint 1 számvizsgáló közjegyzőhelyettest 

ajánlhat. Minden választójoggal rendelkező közjegyzőhelyettes legfeljebb 3 

közjegyzőhelyettes elnökségi tagot, 1 számvizsgáló közjegyzőt, valamint 1 számvizsgáló 

közjegyzőhelyettest ajánlhat.18 19 
(3) Az E §-ban foglaltakkal ellentétes ajánlás érvénytelen.20  

 

10. § (1) A Választási Bizottság a Kamara választójoggal rendelkező tagjait a közjegyzői 

elektronikus levelező rendszerben közzétett elektronikus levelével hívja fel az ajánlások 

leadására.  

(2) Az ajánlások leadási határideje a Kamarai Közgyűlés napját megelőző 15. nap. Az 

ajánlás a tisztség és a tisztségre ajánlott neve feltüntetésével kizárólag elektronikus levélben 

adható le a Választási Bizottság elnöke által közzétett e-mail címre.21  

(3) Minden választójoggal rendelkező jogosult csak egyszer adhatja le az ajánlását. Az 

ajánlást minden arra jogosult csak személyesen adhatja le. A nem jogosulttól származó, az 

elkésett vagy a többedszerre leadott ajánlás érvénytelen.22  

 

11. § (1) A Választási Bizottság a beérkezett ajánlásokat legkésőbb a Közgyűlés napját 

megelőző 14. napon összesíti, és ennek alapján a tisztségekre vonatkozóan külön-külön 

megállapítja a 7. § c.) pontjában meghatározott személyek nevét. 

(2) A Választási Bizottság a Közgyűlés napját megelőző 9. napig a 7. § c) pontjában 

meghatározott személyektől beszerzi a 7. § d) pontjának megfelelő nyilatkozatot.  Az e 

határidőig – felhívás ellenére – nem nyilatkozó személyt úgy kell tekinteni, mint aki nem 

fogadja el a jelölését. A Választási Bizottság a beérkezett nyilatkozatok és a (3) bekezdés 

alapján az ajánlott tisztségekre vonatkozóan külön-külön megállapítja a jelöltek személyét. 

(3) A Választási Bizottság a jelöltek személyét akként állapítja meg, hogy valamennyi 

betöltendő tisztségre legalább egy jelölt legyen.  

                                                 
15 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 11. § c) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
16 Módosította: a 4/2022. (III. 25.) BKK Kgy határozat. Hatályos: 2022. március 25-től. 
17 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 9. § b) pontja. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
18 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 3. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
19 Módosította: a 4/2022 (III. 25.) BKK Kgy határozat. Hatályos: 2022. március 25-től. 
20 Beiktatta: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 3. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
21 Módosította: az 5/2016. (IV. 1.) BKK Kgy határozat 1. §-a. Hatályos: 2016. április 15-től. 
22 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 4. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
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(4) Amennyiben nem érkezik az adott tisztségekre vonatkozóan 5%-ot, azaz öt százalékot 

elérő jelölés, akkor az 5%-ot, azaz öt százalékot el nem ért jelöltek közül az kerül fel a 

jelöltek közé, aki az adott tisztségre a legtöbb ajánlást kapta. Amennyiben még mindig nincs 

meg az elégséges számú jelölt, akkor a következő legtöbb ajánlással rendelkezőt is fel kell 

venni a jelöltek közé, addig amíg a jelöltek száma el nem éri a megválasztható tisztségviselők 

létszámának minimális számát. Ha több személy azonos számú ajánlást kapott, valamennyi 

azonos számú ajánlással rendelkező személyt fel kell venni a jelöltek közé. Ha ennek ellenére 

(vagy kiesés, illetve visszalépés okán) a számvizsgálói tisztségre nem lenne jelölt a szavazás 

időpontjában akkor az ilyen tisztségre történő jelölés leadására illetve annak elfogadására a 

körülmény fennállása és a szavazás megtörténte közti időintervallumban is lehetőség van. 23 E 

bekezdés rendelkezéseit a közjegyző és közjegyzőhelyettes elnökségi tagok tekintetében a 3. 

§ b) pontjában meghatározott csoportonként külön-külön kell alkalmazni.24 25 

(5) A Választási Bizottság a jelöltek nevét tartalmazó névjegyzéket tisztségenkénti 

bontásban legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 8. naptól a Közgyűlés napjáig a Kamara 

honlapján elektronikus közleményként közzéteszi. Ezzel egyidejűleg megállapítja a 

szavazólapok adattartalmát. A szavazólapokat csak akkor kell a Közgyűlésen kiosztani, ha a 

titkos elektronikus szavazás feltételei nem biztosítottak. A szavazólapok sokszorosításáról, 

biztonságos őrzéséről és a közgyűlés helyszínére történő szállításáról, továbbá a választások 

eredményének megállapítását követő 60. nap elteltével azok, valamint az ajánlások 

megsemmisítéséről a Kamara hivatali szervezete gondoskodik.26 

(6) Külön szavazólapot kell készíteni a közjegyzők és a közjegyzőhelyettesek részére. A 

közjegyzők részére szóló szavazólapon a jelöltek nevét akként kell feltüntetni, hogy elsőként 

az elnök személyére, ezt követően a Kamara illetékességi területébe tartozó megyék és 

Budapest szerinti külön bontásban a közjegyző elnökségi tagok személyére, azután a 

közjegyző számvizsgáló személyére jelöltek szerepelnek a szavazólapon abc sorrendben. A 

közjegyzőhelyettesek részére szóló szavazólapon a jelöltek nevét akként kell feltüntetni, hogy 

elsőként a budapesti székhelyű közjegyző mellett működő és a Budapesten kívüli székhelyű 

közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes elnökségi tagok személyére, majd a 

közjegyzőhelyettes számvizsgáló személyére jelöltek szerepelnek a szavazólapon abc 

sorrendben. Az előbbiek betartása mellett a Választási Bizottság határozata alapján külön 

szavazólap készíthető az elnök, a közjegyző elnökségi tagok, a közjegyzőhelyettes elnökségi 

tagok és a közjegyző számvizsgáló és a közjegyzőhelyettes számvizsgáló megválasztásához. 

A szavazólapot annak kiadásakor a Kamara bélyegzőjével kell ellátni.27 28 

A Tisztségviselők megválasztása 

12. § (1) A Tisztségviselők megválasztása a Közgyűlésen történik. A közjegyző és a 

közjegyzőhelyettes Tisztségviselők megválasztása külön időpontban is történhet. A 

Közgyűlésen csak a választójoggal rendelkező közjegyzőket és közjegyzőhelyetteseket kell 

figyelembe venni a határozatképesség megállapításánál külön-külön. A közjegyző 

Tisztségviselők megválasztására határozatképes a Közgyűlés, ha azon a közjegyző tagoknak 

legalább a fele jelen van. A közjegyzőhelyettes Tisztségviselők megválasztására 

határozatképes a Közgyűlés, ha azon a közjegyzőhelyettes tagoknak legalább a fele jelen van. 

Megismételt Közgyűlés esetén a határozatképesség megállapítása helyett azt kell 

                                                 
23 Beiktatta: a 4/2022 (III. 25.) BKK Kgy határozat. Hatályos: 2022. március 25-től. 
24 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
25 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 10. § c) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
26 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
27 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
28 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 5. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
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megállapítani, hogy mennyi a megjelent választójoggal rendelkező közjegyzők és 

közjegyzőhelyettesek száma.29 

(2) A Közgyűlésnek a Tisztségviselők megválasztására vonatkozó részét a Választási 

Bizottság elnöke vezeti (a továbbiakban: levezető elnök), a levezető elnök munkáját a 

Választási Bizottság tagjai segítik.  

(3) A levezető elnök a választás rendjének ismertetését követően ellenőrzi, hogy a 

Közgyűlés határozatképes-e. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes valamely 

Tisztségviselők megválasztására, a levezető elnök ezt a tényt megállapítja és kihirdeti, hogy 

az érintett Tisztségviselők megválasztására a megismételt Közgyűlésen kerül sor.30 

(4) A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A 

megismételt közgyűlés összehívására a Ktv. 44. § (1) bekezdése az irányadó azzal, hogy a 

Választási névjegyzéken a Választási Bizottság az időközben bekövetkezett változtatásokat 

átvezeti, újabb ajánlásnak azonban nincs helye. Abban az esetben, ha időközben valamelyik 

jelölt visszalépése folytán betöltetlen tisztség maradna, a Választási Bizottság a korábbi 

ajánlások alapján megállapítja az új jelölt személyét és azt a Kamara honlapján a visszalépés 

bejelentését követő 2 napon belül közzéteszi. 

 

13. § (1) Minden szavazás eredményét papír alapon rögzíteni kell (jegyzőkönyv), az 

elektronikus berendezés útján lebonyolított szavazás eredménye a papír alapú rögzítés mellett, 

elektronikus úton is rögzíthető. A szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a 

Választási Bizottság elnöke és valamennyi tagja aláír.31 

(2) Szavazólapon történő szavazás esetén32 a Kamara hivatali szervezete biztosítja a 

szavazás titkosságához szükséges feltételeket. 

 

14. §33 (1) A szavazást – amennyiben a titkosságának a feltételei így is biztosítottak – a 

Közgyűlés helyszínén felszerelt elektronikus berendezés útján kell lebonyolítani (elektronikus 

szavazás). 

(2) Az elektronikus szavazáson elsőként az Elnököt, azután az Elnökség közjegyző tagjait, 

majd a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmányának közjegyző tagjait ezt 

követően pedig a közjegyző és a közjegyzőhelyettes számvizsgálót kell megválasztani. Az 

Elnök megválasztását követően az Elnökség közjegyző tagjait kell megválasztani akként, 

hogy a jelöltek közül elsőként a Komárom-Esztergom megyei székhellyel rendelkező 

közjegyzők közül kell megválasztani az elnökség 1 tagját, ezt követően a Nógrád megyei 

székhellyel rendelkező közjegyzők közül kell megválasztani az elnökség 1 tagját, majd a Pest 

megyei székhellyel rendelkező közjegyzők közül kell megválasztani az elnökség 3 tagját, 

végül a budapesti székhellyel rendelkező közjegyzők közül kell megválasztani az Elnökség 6 

tagját.34 35 

(3) Az elektronikus szavazáson mindezeket követően az Elnökség közjegyzőhelyettes 

tagjait, végül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmányának közjegyzőhelyettes 

tagját kell megválasztani.36  

(4) A szavazást az adott tisztségre jelöltek neve abc sorrendjében kell megtartani. A 

jelöltekre „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodik”-kal lehet szavazni. Minden szavazás 

alkalmával meg kell állapítani az igen, a nem és a tartózkodik szavazatok számát.  

                                                 
29 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
30 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
31 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 4. §-a. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
32 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 10. § d) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
33 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 7. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
34 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
35 Módosította: a 4/2022 (III. 25.) BKK Kgy határozat. Hatályos: 2022. március 25-től. 
36 Módosította: a 4/2022 (III. 25.) BKK Kgy határozat. Hatályos: 2022. március 25-től. 
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(5) A szavazás akkor eredményes, ha az adott Jelöltre leadott „igen” szavazatok száma 

több mint a levezető elnök által a határozatképesség ellenőrzésekor megállapított – közjegyző 

Jelölt tekintetében a választójoggal rendelkező jelen lévő közjegyzők számának, 

közjegyzőhelyettes Jelölt tekintetében a választójoggal rendelkező jelen lévő 

közjegyzőhelyettesek számának a fele.37 

(6) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya tagjainak a megválasztásán 

Jelöltként történő részvétel előfeltétele, hogy a Jelöltek a választás megkezdése előtt, az 

Elnökség megválasztott tagjai a szavazás megkezdése előtt teljes bizonyító erejű 

magánokiratban vagy a közgyűlésen levezető elnök kérdésére egyenként nyilatkozzanak arról, 

hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya tagjainak a választásán indulni 

kívánnak. A kérdésre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Amennyiben a megválasztott tag 

a kérdésre nem válaszol, vagy nincs jelen a közgyűlésen és előzetesen a Választási 

Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatában (7. § d) pont) sem nyilatkozott ebben a kérdésben, 

úgy kell tekinteni, hogy ő a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya tagjainak 

választásán nem kíván indulni.38 

(7) Amennyiben az eredményes szavazásban szavazategyenlőség alakul ki akként, hogy a 

szavazategyenlőséggel megválasztottak száma meghaladná a választással betölthető 

tisztségekét, akkor a szavazást ebben a részében legfeljebb két alkalommal meg kell 

ismételni. Ha a harmadik eredményes szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, akkor a 

harmadik eredményes szavazásban egyenlő számú szavazatot elért Jelöltek között 

sorshúzással kell eldönteni, hogy ki nyeri el az adott tisztséget. 

(8) A megismételt szavazást a szavazásra vonatkozó általános szabályok szerint kell 

lebonyolítani. 

 

15. § (1) Amennyiben a titkos elektronikus szavazás feltételei nem biztosítottak, a levezető 

elnök elrendeli a szavazólapon történő szavazást. A szavazólapok átvételét a szavazásra 

jogosultak aláírásukkal igazolják. A szavazólapot annak kiadásakor a Kamara bélyegzőjével 

kell ellátni. A szavazásra a szavazólap átvételét követően van lehetőség, a szavazófülke 

használatára senki sem kötelezhető. A szavazólapokat szavazóurnába kell gyűjteni. A 

levezető elnök a szavazatok leadására kellő időt köteles biztosítani. Ez az idő nem lehet 40 

percnél több és 30 percnél rövidebb.39 

(2) Szavazni a jelölt neve előtt elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. 

(3) Azt a szavazólapot, amelyen nem szerepel a Kamara bélyegzője, a szavazatok 

összeszámlálásánál figyelmen kívül kell hagyni. Azt a szavazólapot, amelyből kétséget 

kizáróan nem állapítható meg, hogy a szavazatot melyik jelöltre adták le, az azonos csoportba 

(elnök, elnökség, számvizsgáló) tartozó valamennyi jelölt tekintetében érvénytelen 

szavazatnak kell tekinteni. Azt a szavazólapot, amelyen azonos csoporton belül több jelöltre 

adtak le szavazatot, mint amennyi az adott csoportban megválasztandó tisztségviselők száma, 

az azonos csoportba (elnök, elnökség, számvizsgáló) tartozó valamennyi jelölt tekintetében 

érvénytelen szavazatnak kell tekinteni.40 

(4) A szavazás eredményét a Választási Bizottság állapítja meg a leadott szavazatok 

összeszámlálásával. A szavazatok összeszámlálásánál az érvénytelen szavazatot az adott – az 

érvénytelen szavazat szerinti – csoportba tartozók vonatkozásában figyelmen kívül kell 

hagyni. A szavazás eredményének megállapításakor valamennyi jelöltre nézve rögzíteni kell 

az érvényes szavazatok számát, továbbá az érvénytelen szavazatok számát és az 

érvénytelenség okát. 

                                                 
37 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
38 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 5. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
39 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
40 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 9. § c) pontja. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
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(5) A szavazás akkor eredményes, ha az adott Jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 

több mint a levezető elnök által a határozatképesség ellenőrzésekor megállapított – közjegyző 

Jelölt tekintetében a választójoggal rendelkező jelen lévő közjegyzők számának, 

közjegyzőhelyettes Jelölt tekintetében a választójoggal rendelkező jelen lévő 

közjegyzőhelyettesek számának a fele.41 

(6) A Választási Bizottság a szavazás lezárását követően megállapítja a szavazás 

eredményét; amennyiben az szükséges, újabb szavazást rendel el, amelynek befejezését 

követően megállapítja a megismételt szavazás eredményét. A megismételt szavazásokat 

követően – szükség esetén – sorshúzást tart.  

(7) Amennyiben a levezető elnök a szavazólapon történő szavazást rendeli el, a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamara Választmányának tagjait az alábbiak szerint kell szavazólap 

útján megválasztani. A jelöltek a választás megkezdése előtt, az Elnökség megválasztott tagjai 

a szavazás megkezdése előtt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy a közgyűlésen a 

levezető elnök kérdésére egyenként nyilatkoznak, hogy kívánnak-e a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara Választmánya tagjainak a választásán indulni. A kérdésre igennel vagy 

nemmel lehet válaszolni. Amennyiben a megválasztott tag a kérdésre nem válaszol, vagy 

nincs jelen a Közgyűlésen, és előzetesen a Választási Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatában 

(7. § d) pont) sem nyilatkozott ebben a kérdésben, úgy kell tekinteni, hogy az adott személy a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya tagjainak a választásán nem kíván 

indulni. Ezt követően a Választási Bizottság megállapítja a szavazólapok adattartalmát és 

azon abc sorrendben feltünteti a közjegyzők részére szóló szavazólapon a közjegyző tagok, a 

közjegyzőhelyettesek részére szóló szavazólapon a közjegyzőhelyettes tag választásán indulni 

szándékozók nevét. A szavazólapokat az (1) bekezdésnek megfelelően átadják a 

választójoggal rendelkező közjegyzőknek, illetve közjegyzőhelyetteseknek, akik a (2) 

bekezdésben meghatározott módon szavazhatnak. A levezető elnök által megszabott határidő 

elteltét követően a Választási Bizottság összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás 

eredményét.42 43 44 

 

16. § (1) A Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke az a jelölt lesz, akire nézve a szavazás 

eredményes volt és az elnökjelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség 

esetén a szavazást – legfeljebb két alkalommal – meg kell ismételni.  

(2) Ha a harmadik eredményes szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, akkor a harmadik 

eredményes szavazásban egyenlő számú szavazatot elért jelöltek között sorshúzással kell 

eldönteni, hogy ki lesz a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke. 

(3) A Budapesti Közjegyzői Kamara elnökségének közjegyző tagjai azok a jelöltek 

lesznek, akikre nézve a szavazás eredményes volt, és a 14. § (1) bekezdésben meghatározott 

csoporton belül, a tisztségre megválasztható személyek számának megfelelő legtöbb 

szavazatot kapták.45 

(4) Amennyiben az eredményes szavazás olyan szavazategyenlőséggel zárult, hogy az 

ekként megválasztottnak tekinthetők száma meghaladja a betölthető tisztségekét, az elegendő, 

de egyébként a legkevesebb egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek között a szavazást meg 

kell ismételni. Ha az eredményes megismételt szavazás is olyan szavazategyenlőséggel zárult, 

hogy az ekként megválasztottnak tekinthetők száma is meghaladja a még betölthető 

                                                 
41 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
42 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
43 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
44 A 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 12. § (2) bek. b) pontja alapján a 15. § (8)-(9) bekezdése hatályát 

vesztette 2020. szeptember 19. napjával. 
45 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 7. §-a. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
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tisztségekét, az elegendő, de egyébként a legkevesebb egyenlő számú szavazatot kapott 

jelöltek között sorshúzással kell dönteni arról, hogy ki lesz az elnökség közjegyző tagja. 

(5) A Budapesti Közjegyzői Kamara elnökségének közjegyzőhelyettes tagjai azok a 

jelöltek lesznek, akikre nézve a szavazás eredményes volt, és  

a) a budapesti székhelyű közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes Jelöltek közül a 

legtöbb szavazatot kapta, 

b) a) a Budapesten kívüli székhelyű közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes Jelöltek 

közül a legtöbb szavazatot kapta, végül 

c) az a) és b) pont szerint tisztséget nem szerzett közjegyzőhelyettes Jelöltek közül a 

legtöbb szavazatot kapta.46 

 

(6) Amennyiben az eredményes szavazás olyan szavazategyenlőséggel zárult, hogy az 

ekként megválasztottnak tekinthetők száma meghaladja a betölthető tisztségekét, az elegendő, 

de egyébként a legkevesebb egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek között a szavazást meg 

kell ismételni. Ha az eredményes megismételt szavazás is olyan szavazategyenlőséggel zárult, 

hogy az ekként megválasztottnak tekinthetők száma is meghaladja a még betölthető 

tisztségekét, az elegendő, de egyébként a legkevesebb egyenlő számú szavazatot kapott 

jelöltek között sorshúzással kell dönteni arról, hogy ki lesz az elnökség közjegyzőhelyettes 

tagja. 

(7) A Budapesti Közjegyzői Kamara közjegyző számvizsgálója az a Jelölt lesz, akikre 

nézve a szavazás eredményes volt, és a legtöbb szavazatot kapta. A Budapesti Közjegyzői 

Kamara közjegyzőhelyettes számvizsgálója az a Jelölt lesz, akikre nézve a szavazás 

eredményes volt, és a legtöbb szavazatot kapta. 47 48 

(8) Amennyiben az eredményes szavazás olyan szavazategyenlőséggel zárult, hogy az 

ekként megválasztottnak tekinthetők száma meghaladja a betölthető tisztségekét, az elegendő, 

de egyébként a legkevesebb egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek között a szavazást meg 

kell ismételni. Ha az eredményes megismételt szavazás is olyan szavazategyenlőséggel zárult, 

hogy az ekként megválasztottnak tekinthetők száma is meghaladja a még betölthető 

tisztségekét, az elegendő, de egyébként a legkevesebb egyenlő számú szavazatot kapott 

jelöltek között sorshúzással kell dönteni arról, hogy ki lesz a Kamara számvizsgálója.49 

(9) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmányának közjegyző tagjai az a 4 

Jelölt lesz, akikre nézve a szavazás eredményes volt, és a legtöbb szavazatot kapták. A 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmányának közjegyzőhelyettes tagja az a Jelölt 

lesz, akikre nézve a szavazás eredményes volt, és a legtöbb szavazatot kapta.50 

(10) Amennyiben az eredményes szavazásban szavazategyenlőség alakul ki akként, hogy a 

szavazategyenlőséggel megválasztottak száma meghaladná a választással betölthető 

tisztségekét, akkor a szavazást ebben a részében legfeljebb két alkalommal meg kell 

ismételni. Ha a harmadik eredményes szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, akkor a 

harmadik eredményes szavazásban egyenlő számú szavazatot elért jelöltek között 

sorshúzással kell eldönteni, hogy ki lesz a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

Választmányának tagja.51 

(11) A megismételt szavazást a szavazásra vonatkozó általános szabályok megfelelő 

alkalmazásával kell lebonyolítani.52 

                                                 
46 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 9. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
47 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 9. § d) pontja. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
48 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 9. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
49 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 9. § e) pontja. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
50 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 9. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
51 Beiktatta: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 9. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
52 Beiktatta: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 9. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
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17. § (1) A sorshúzás akként történik, hogy a Bizottság Elnöke az egyenlő számú 

szavazatot elért jelöltek nevét egy-egy szelvényre írja, majd a Választási Bizottság a 

szelvényeket egy-egy üres, jelzés nélküli borítékba helyezi, és a borítékokat egyformán 

lezárja, azután a borítékokat egy urnába helyezi, azokat összekeveri, majd a Választási 

Bizottság egyik tagja a Közgyűlés nyilvánossága előtt annyi borítékot húz ki az urnából, 

ahány helyet a sorsolás útján be kell tölteni. A jelöltek a borítékok kihúzása sorrendjében 

nyerik el a sorsolással betöltött tisztséget. 

(2) A Választási Bizottság tagjai a sorshúzás megkezdése előtt szavazással döntenek arról, 

hogy a bizottság melyik tagja húzza ki az urnából a borítékokat. 

(3) Jelen választási szabályzat alkalmazásában a sorshúzást is választásnak kell tekinteni. 

 

A választás eredményének megállapítása és kihirdetése 

 

18. § (1) A Választási Bizottság az utolsó szavazás után megállapítja a választások 

eredményét, erről jegyzőkönyvet készít, amelyet a Választási Bizottság valamennyi tagja 

aláír. 

(2) A választások eredményének megállapítása után a Választási Bizottság elnöke a 

választást eredményét a Közgyűlésen kihirdeti.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv és a 3. § h) pontja szerinti Választói névjegyzék a 

Közgyűlésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

19. § A választás eredményét az Elnök az igazságügyért felelős miniszternek, valamint a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara53 elnökének jelenti be.  

Időközi választás 

20. § Ha a megbízatás lejárta előtt valamely tisztség megüresedik, vagy a 

közjegyzőhelyettesek megválasztását követően kettő év eltelik, időközi választást kell tartani. 

Megbízatás lejárta előtti megüresedés okán időközi választást legkésőbb az Elnöki tisztség 

megüresedése esetén a megüresedést követő 90 napon belül, egyéb tisztség megüresedése 

esetén a tisztség megüresedését követő első közgyűlésen kell megtartani. Az időközi 

választásra a választási eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelően54 irányadók.55 

Záró rendelkezések 

21. § A Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Szabályzatát első alkalommal a 2014. 

évben esedékes választásokra kell alkalmazni. 

 

 

A jelen szabályzatot a Budapesti Közjegyzői Kamara 2013. év április hó 5. napján megtartott 

közgyűlésén fogadta el. 

 

Budapest, 2013. április 5.  

 

 

dr. Parti Tamás 

                                                 
53 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 10. § e) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
54 Módosította: a 7/2020. (IX. 18.) BKK Kgy határozat 10. § f) pontja. Hatályos: 2020. szeptember 19-től. 
55 Módosította: a 2/2014. (III. 28.) BKK Kgy határozat 8. §-a. Hatályos: 2014. március 28-tól. 
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