A VMKIK Alapszabályának 1. számú melléklete
A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

I. A kamara választott testületei
1. Küldöttgyűlés
2. Elnökség
3. Ellenőrző Bizottság
4. Etikai Bizottság
5. Választási Bizottság
6. Tagozati Jelölő Bizottság és Kamarai Jelölő Bizottság
7. Mandátumvizsgáló Bizottság
8. Szavazatszámláló Bizottság

II. A kamara választott tisztségviselői
1. Elnök
2. Alelnökök
3. Ellenőrző bizottság elnöke
4. Etikai bizottság elnöke

III. Választási névjegyzék és a tagjegyzék
1. A Vas megye területén székhellyel rendelkező valamennyi gazdálkodó szervezetről és
székhelyétől függetlenül a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: VMKIK)
tagjairól a VMKIK tagozatonként választási névjegyzéket köteles összeállítani és vezetni.
2. A választási névjegyzék tartalmazza a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, nyilvántartási
számát, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében
szavazásra jogosult személy nevét. A választási névjegyzékben szereplő adatok módosítására
irányuló írásbeli kérelem előterjesztésére a közszemlére tétel időtartama alatt van lehetőség.
3. A VMKIK-ba tagként bejelentkezett gazdálkodó szervezetekről a kamara tagozatonként
tagjegyzéket köteles összeállítani és vezetni. A tagjegyzék a választási névjegyzék része.
A tagjegyzék tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági
jogviszony kezdőidőpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag
nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.
4. A választási névjegyzék és a tagjegyzék összeállítása, vezetése és közszemlére tétele a
VMKIK főtitkárának a feladata.
A főtitkár a küldöttválasztó tagozati ülések megtartását legalább 30 nappal megelőzően a
választási névjegyzéket és tagjegyzéket 15 napra a VMKIK székhelyén kifüggesztés útján bárki
számára hozzáférhetővé teszi.
5. A választási névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel tartama
alatt – amelynek az időtartama minimum 15 nap – lehet írásban a Választási Bizottsággal
közölni, amely az általa alaptalannak minősített kifogást legkésőbb annak beérkezésétől
számított három napon belül átteszi a Szombathelyi Járásbírósághoz.
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A Szombathelyi Járásbíróság a kifogásról a beérkezéstől számított három napon belül,
nemperes eljárásban határoz. A bíróság határozata ellen nincs helye további jogorvoslatnak.
IV. Választójog
1. A VMKIK-ban, mint gazdasági önkormányzatban választójog a rendezett kamarai
regisztrációval rendelkező gazdasági szervezetet illeti meg. A gazdálkodó szervezetek
szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként
feltüntetett személy útján gyakorolhatják. A szavazásra jogosultságot személyazonosításra
alkalmas okmánnyal (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) kell igazolni. Minden, a
választási névjegyzékben szereplő gazdasági szervezetet egy szavazat illet meg.
2. A választójog, a gazdasági szervezet nevében,
a) az egyéni vállalkozót, ill. a nevében az egyéni vállalkozó által a kamara felé cégszerű
aláírással bejelentett képviselőt (alkalmazottja, segítő családtagja);
b) a gazdálkodó szervezet esetében a közhiteles nyilvántartásokban szereplő képviselőt, ill. a
gazdálkodó szervezet által, a kamara felé cégszerű aláírással ellátott írásbeli meghatalmazással
meghatalmazott képviselőt (a gazdálkodó szervezet tagja, részvényese, vezető tisztségviselője,
illetőleg alkalmazottja) illeti meg.
A választójogot mindenkor csak egy, erre kijelölt természetes személy gyakorolhatja.
A választójog csak személyesen gyakorolható, ezért a felsoroltakon kívül más meghatalmazott
vagy jogi képviselő a választás során a gazdálkodó szervezet nevében nem járhat el.
3. A választójog szünetel akkor,
a) ha a kijelölt személy közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
b) ha a gazdasági szervezet ellen csődeljárást indítottak, és a csődeljárás nem fejeződött be,
c) ha a gazdasági szervezet felszámolási, vagy végelszámolási végzés hatálya alatt áll
d) ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti.
V. VÁLASZTHATÓSÁG
1. A VMKIK valamennyi tagjának elidegeníthetetlen joga
a) a kamarai választott testületekbe,
b) vagy kamarai választott tisztségviselővé történő választhatóság, amennyiben megfelel a
választhatóság feltételeinek.
2. A választhatóság feltételei:
Küldöttnek és tisztségviselőnek, testületi szerv tagjának az választható, aki
a) nagykorú,
b) magyar állampolgár,
c) külön törvény szabad mozgás és tartózkodási joggal rendelkező személy, vagy olyan külföldi
állampolgár, aki Magyarországon munkavállalási engedéllyel bír, vagy Magyarországon
jogszabály szerint engedély nélkül végezhet munkát,
d) a VMKIK tagjának legalább a választást megelőzően 180 nappal bejelentett kamarai
képviseletre jogosult képviselője és
e) a tagsági jogviszonyból származó tagdíj és kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tett, és az általa képviselt vállalkozás a VMKIK felé - akár vitatott fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.
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3. Nem választható küldöttnek, és testületi szerv tagjának, aki
a) cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll,
b) közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
c) szabadságvesztés büntetését tölti,
d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll,
e) olyan gazdálkodó szervezetnek volt tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, amellyel
szemben a VMKIK kizárást alkalmazott,
f) akivel szemben a Ptk. 3:22 §-ban, valamint
g) az Ectv. 38. § (1) és 39. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn,
h) ellen etikai eljárás van folyamatban.
4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a kamara vezető
tisztségviselője, aki más olyan közhasznú szervezetnél töltött be a szervezet megszüntetése
előtti két évben legalább egy évig vezető tisztséget,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte
5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
6. Nem választható tisztségviselőnek, aki a jelen szabályzat IV. 3. pontban meghatározott
feltételeken túl
a) Magyarországon nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel,
b) kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban áll.
c) Magyarországon bejegyezett politikai párt országos, területi, vagy helyi szervezetének
választott tisztségviselője, kivéve, amennyiben a politikai pártban viselt tisztségéről a kamarai
tisztségére tekintettel előzetesen lemond.
7. Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának
a) aki tagja az elnökségnek,
b) a gazdasági kamara főtitkára,
c) a gazdasági kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
d) a fent említett személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1) pont) és élettársa
e) akivel szemben a Ptk. 3:26 § (2) bekezdésében, valamint
f) az Ectv.38. § (3) bekezdésében meghatározott kizárási okok állnak fenn.
g) akit foglalkozásától, illetve vezető tisztségviselői tevékenységétől jogerősen eltiltottak. (Ptk.
3:22. § (5-6) bekezdés)
Az ellenőrző bizottság tagjául - a kamarával munkaviszonyban, vagy tartós egyéb
jogviszonyban személyen kívül - bármely, megfelelő szakértelemmel rendelkező személy
választható.
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VI. Választás előkészítő és lebonyolító bizottságok
A választásokat megelőző küldöttgyűlés a kamarai választások lebonyolításának elősegítése
céljából az Elnökség javaslata alapján az alábbi bizottságokat hozza létre, négy éves
időtartamra, az új mandátumú bizottságok megválasztásáig a következő kamarai választásokig:
a, Tagozati Jelölő Bizottság
b, Kamarai Jelölő Bizottság
c, Mandátumvizsgáló Bizottság
d, Szavazatszámláló Bizottság
e, Választási Bizottság
A bizottságok feladata szükség szerint az időközi választásokra is kiterjed.
1. A bizottságokra vonatkozó közös szabályok:
- A bizottságok tagjainak létszáma 4-4 fő, kivéve a Tagozati Jelölő Bizottságot.
- A bizottságokba minden tagozat 1- 1 főt delegál, akik maguk közül egyszerű szótöbbséggel
elnököt választanak. Egy személy csak egy bizottságnak lehet a tagja. (Kivéve a Tagozati Jelölő
Bizottságot és a Kamarai Jelölő Bizottságot.)
- A bizottságok ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait
a jelenlévők több mint felének szavazatával hozza azzal, hogy minden bizottsági tagot egy
szavazat illet meg.
- Amennyiben bármely kérdésben dönteni kell, és szavazategyenlőség alakul ki, azt a javaslatot,
véleményt kell elfogadottnak tekinteni, mely mellett a bizottság elnöke szavazott.
- A bizottsági üléseken állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a kamara főtitkára
vagy a kamarai ügyintéző szervezet általa megbízott munkatársa.
- A bizottság tagjának megszűnik bizottsági tagsága, amennyiben a választási eljárás során
jelölést kap, és azt nyilatkozatával elfogadja.
2. Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet a választási-, mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, jelölő bizottság tagja az
a.) aki a választásban, mint küldöttjelölt, tisztségviselő jelölt szerepel,
b.) aki a kamara ügyintéző szervezetének munkavállalója,
c.) aki az a-b pontban említett személyek közeli hozzátartozója Ptk. 8:1. § 1. pont szerint és az
élettárs,
d.) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
e.) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
f.) szabadságvesztés-büntetését tölti;
g.) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, továbbá
h.) akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A bizottság tagjának megbízatása a fentiekben foglaltakon túl megszűnik:
a) ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
b) ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
c) lemondással,
d) a megbízatás visszavonásával.

5
3. Egyes bizottságok
A. Tagozati Jelölő Bizottságok (tagjainak létszáma tagozatonként 3-3 fő)
1. A Tagozati Jelölő Bizottságba - törekedve a szakmacsoportonkénti delegálás
megvalósulására - a tagozat szakmacsoportjai 1-1 tagot delegálnak, akik maguk közül egyszerű
szótöbbséggel elnököt választanak. A bizottsági üléseken állandó meghívottként tanácskozási
joggal részt vesz a kamara főtitkára, aki jogosult maga helyett a kamarai ügyintéző szervezet
munkatársát meghatalmazni.
2. A Tagozati Jelölő Bizottság feladata:
Ellátja a tagozati küldöttek, valamint a tagozat részéről a kamara elnökségébe delegált alelnök
és elnökségi tagok megválasztásával kapcsolatos jelölésekre vonatkozó feladatokat, így
- Gondoskodik a személyesen megtett, postán, faxon, e-mailben a kamara titkárságára, valamint
a Tagozati Jelölő Bizottság felé megküldött jelölések összegyűjtéséről, az ügyintéző szervezet
részére történő továbbításról, a jelölések lezárását követően a jelölőlisták összeállításáról. A
jelölőlistán a jelöltek erősorrendben szerepelnek.
- A bizottság maga is tehet jelölést.
- A jelöltektől a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat beszerzése.
B. Kamarai Jelölő Bizottság feladatai:
Kamarai Jelölő Bizottság a Tagozati Jelölő Bizottság elnökeiből felálló bizottság. Ellátja a
tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos jelölésekre vonatkozó feladatokat, így
- Gondoskodik a személyesen megtett, postán, faxon, e-mailben a kamara titkárságára, valamint
a Kamarai Jelölő Bizottság felé megküldött jelölések összegyűjtéséről, az ügyintéző szervezet
részére történő továbbításról, a jelölések lezárását követően a jelölőlisták összeállításáról. A
jelölőlistán a jelöltek erősorrendben szerepelnek.
- A bizottság maga is tehet jelölést.
- A jelöltektől a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat beszerzése.
C. Mandátumvizsgáló Bizottság feladatai:
A Mandátumvizsgáló Bizottság elsődleges feladata a mandátum megszerzéséhez szükséges
törvényi feltételek meglétének vizsgálata, a választások törvényességének biztosítása, e körben:
- A beérkezett jelöléseknél ellenőrzi, hogy az adott szervezet jogosult volt-e jelölésekre. Vita
esetén a választójog igazolása az adott szervezet kötelezettsége.
- Meggyőződik arról, hogy a jelölt személy (az őt delegáló gazdálkodó szervezet) tagja-e a
kamarának.
- Ellenőrzi, hogy a jogszabály alapján nincs-e összeférhetetlenség, megfelel-e a jelölt a VMKIK
választási szabályzatában meghatározott feltételeknek, illetve van-e a tisztségre elfogadó
nyilatkozata a jelöltnek.
- A bizottság részt vesz a küldöttválasztó tagozati gyűléseken, a tagozati küldöttgyűléseken és
a kamarai tisztújító küldöttgyűlésen, biztosítva a voksolás zavartalanságát és tisztaságát.
- A tisztújító küldöttgyűlésen ellenőrzi, hogy a megjelentek a jogszerűen megválasztott
küldöttek-e.
- Megállapítja, hogy határozatképes-e a küldöttgyűlés.

6

D. Szavazatszámláló Bizottság feladatai:
- Ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét.
- Közreműködik a tagozatok küldöttválasztó gyűlésein, a tagozati küldöttgyűléseken és a
tisztújító küldöttgyűlésen, ahol megszámolja, hitelesíti a leadott szavazatokat.
- A szavazás eredményéről jelentést tesz a küldöttgyűlésnek.
E. Választási Bizottság feladatai:
A Választási Bizottság koordinálja a kamarai választás folyamatát, ennek körében
- Javaslatot tesz az Elnökségnek a kamarai választások menetrendjére
- Biztosítja a bizottságok közti információcserét.
- Ellenőrzi és jóváhagyja a választási névjegyzéket és a tagjegyzéket.
- Intézkedik a felmerülő problémák korrekt megoldása érdekében, elbírálja a választási
szabályzat megsértése miatti panaszt, a jelen szabályzat III.5. pontja szerint eljár a választási
névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogással kapcsolatosan.
- Jelentést készít a küldöttgyűlés részére a választások lebonyolításáról, a bizottság munkájáról
és a választások eredményéről beszámol a tagságnak a kamara honlapján.

VII. Választás módja
Általános szabályok:
1. A négyévenkénti választásokra négy évre történő választással a választás évében
(tárgyévben) az Elnökség által meghatározott időpontban és sorrendben kerül sor.
2. A küldöttválasztó tagozati gyűléseket megelőző utolsó elnökségi ülésen az elnökség az ülés
időpontját megelőző hónap adataira figyelemmel az alábbiak szerint megállapítja a tagozatok
gazdasági súlyszámát és ennek alapján az egyes tagozatok által választható küldöttek, továbbá
az elnökségbe a tagozati küldöttek által megválasztható elnökségi tagok számát:
Tekintettel arra, hogy az elnök és az alelnökök tagjai az elnökségnek, az elnökség további
tagjai, valamint a küldöttek, az országos küldöttek az egyes tagozatok által képviselt gazdasági
súly arányában választhatók meg. (55%-ban befizetett tagdíj, 45%-ban tagozati létszám
alapján.)
Az ellenőrző- és az etikai bizottság négy tagja az egyes kamarai tagozatok tagjai közül egy-egy
fő keretében választható, míg az ötödik tag annak a tagozatnak a tagjai közül, amely a
legnagyobb gazdasági súlyúnak minősül.
3. A VMKIK küldötteinek jelölése, megválasztása a VMKIK Alapszabályában meghatározott
küldöttválasztó tagozati gyűléseken történik meg. A küldöttválasztó tagozati gyűléseket a
választási névjegyzék közzétételét követő 30 nap eltelte után lehet megtartani olyan időpontban,
hogy a tisztújító küldöttgyűlés és a küldöttválasztó tagozati gyűlés között legalább 15 nap teljen
el, és lehetőség legyen a négyéves választási ciklus határidejének megtartására.
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4. A tisztújító küldöttgyűlés időpontját úgy kell megállapítani, hogy az legkorábban a választási
névjegyzék közzétételét követő 45 nap múlva, legkésőbb a négy éves választási ciklus lejárta
előtt megtörténjen.
5. Küldöttnek, vagy tisztségviselőnek választani csak azt a személyt lehet, akinek a
tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata a szavazást megelőzően legalább 5 nappal
rendelkezésre áll.
6. A szavazás módja:
A küldöttválasztó tagozati üléseken és a tisztújító küldöttgyűlésen a választás alapesetben nyílt
szavazással történik.
Titkos szavazást kell elrendelni,
- amennyiben a jelenlévők 1/5-e azt indítványozza, valamint
- azokban az esetekben, amikor a jelöltlista szerinti jelöltek száma - a tisztségviselő(k) és
testületi szerv(ek) tagjai esetén - a kiadható mandátum(ok) számát meghaladja (többes jelölés)
Titkos szavazás esetén a szavazásra jogosultak a Szavazatszámláló Bizottságtól aláírással
átvett, kamarai bélyegzővel lepecsételt, de semmilyen más ismertetőjeggyel fel nem ruházott
szavazólapon adhatják le szavazatukat. A szavazólap akkor érvényes, ha legfeljebb a kiadható
mandátumok számával megegyező jelölt mellett van egyértelmű jelölés.
Titkos szavazás esetén érvénytelen a szavazat egésze, ha nem az érvényes szavazólapon adták
le, a szavazólapot áthúzták, a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek helyett további személyek
nevét írták, vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy kire adták a szavazatot.
Szavazategyenlőség esetén az érintett mandátum(ok)ra nézve a szavazást – nyílt szavazással meg kell ismételni.
Speciális szabályok:
A. A küldöttválasztó tagozati gyűlés összehívása és lebonyolítása
1. A küldöttválasztás
A kamarai küldötteket és a pótküldötteket a választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó
szervezetek a kamarai tagozatokban választják meg.
Az egyes kamarai tagozatokba beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozati gazdasági súlyának
megfelelő számú kamarai küldöttet és pótküldöttet választanak.
Az egyes tagozatok által választott küldöttek és pótküldöttek számát a VMKIK alapszabálya
határozza meg.
2. A kamarai küldöttjelölés szabályai
A tagozati küldöttekre vonatkozó jelölés írásban történhet a kamara által a kamarai honlapon
közzétett jelölőlapon. A jelölésnek, valamint a „Tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi
nyilatkozat” - nak a Tagozati Jelölő Bizottsághoz való eljuttatása személyesen, postai úton,
faxon, e-mailen történhet, legkésőbb a tagozati küldöttválasztó gyűlést 5 nappal megelőzően.
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A jelölésnek tartalmaznia kell
a) a jelölt nevét;
b) a jelölt tagozat szerinti besorolását;
c) annak a gazdálkodó szervezetnek a megnevezését, amelynek a jelölt képviselője
d) a jelölő szervezet megnevezését, székhely címét.
A jelölőlistára azon személyek kerülhetnek fel, akikkel szemben nem állnak fent
összeférhetetlenségi szabályok, és jelölésre jogosultsággal rendelkező szervezet jelölte.
Az írásban jelölt személyt a küldöttválasztó tagozati gyűlésre a kamara főtitkára írásban
meghívja, a meghívóban tájékoztatja, hogy jelöltként nyilvántartásba vették. A meghívót a
mandátumvizsgáló bizottság döntése után haladéktalanul, a választási ülést megelőzően kell
kiküldeni.
Ha a jelölt a megadott határidőig nem nyilatkozik írásban, úgy kell tekinteni, hogy a jelöltséget
nem vállalja.
Szóbeli jelölés nem lehetséges.
3. Összehívás:
A küldöttválasztó tagozati gyűlést a tagozat vezetője elnöke hívja össze.
A küldöttválasztó tagozati gyűlésre minden választási jogosultsággal rendelkező kamarai tagot,
a választás helyszínének és időpontjának megjelölésével meg kell hívni, míg a választásra
jogosult nem kamarai tagokat hirdetmény útján kell a választás időpontjáról értesíteni.
A meghívó a kamara által a tagnyilvántartásban feltüntetett e-mail címre elküldött levél, illetve,
ha ez nem lehetséges, akkor postai levél útján történik. A meghívót a kamara honlapján is közzé
kell tenni. A meghívókat legalább 15 nappal a választás előtt ki kell küldeni.
4. Lebonyolítás és szavazás:
A küldöttválasztó tagozati gyűlésen megjelentek választási jogosultságát a Mandátumvizsgáló
és Szavazatszámláló Bizottság a gyűlés megnyitása előtt ellenőrzi, erről jelentést tesz a
küldöttválasztó gyűlés később megválasztandó levezető elnökének.
A levezető elnök a tagozat elnöke, vagy az általa javasolt és a küldöttválasztó tagozati gyűlés
által egyszerű többséggel elfogadott személy.
A levezető elnök jegyzőkönyvvezetőt jelöl ki, két jelenlévő, választási jogosultsággal
rendelkező kamarai tagot felkér a jegyzőkönyv hitelesítésére, közli a megjelent választásra
jogosultak számát.
A Tagozati Jelölő Bizottság elnöke terjeszti elő a gazdálkodó szervezetek által megtett jelölések
összesítését tartalmazó jelölőlistát.
Amennyiben pontosan annyian vannak a jelölőlistán, mint ahány küldött választható, a lista
azonnal és egyben is megszavazható.
Amennyiben az adott tagozatba megválasztható küldöttek számának megfelelő számú személy
nem kapja meg a jelenlevők egyszerű többségének támogatását, a szavazást a támogatások
egyszerű többségét elnyert jelöltek nevének levételével a fennmaradó helyekre meg kell
ismételni. A megismételt szavazás során a még hiányzó küldötti helyek betöltésére jelölt az
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lesz, aki a támogató szavazatok csökkenő száma alapján számolva a legtöbb támogatást
megkapta a még hiányzó küldötti létszám erejéig.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást az egyenlő szavazatot kapott személyekre vonatkozóan
meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén még egy szavazást kell lebonyolítani,
ha ez sem hoz különbséget a jelöltek között, sorsolással kell dönteni. A sorsolás módját a
levezető elnök határozza meg.
A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja a szavazás eredményét.
A legtöbb szavazatot kapott, a tagozat kvótájába még beférő jelöltek lesznek a megválasztott
küldöttek.
A Mandátumvizsgáló Bizottság megteszi a választás szabályszerűségének és a megszerzett
mandátum tényének igazolásával kapcsolatos jelentését.
A levezető elnök ismerteti a választás végeredményét.
5. Pótküldött:
A nem megválasztott, de szavazatot kapott jelöltek a pótküldöttek, akik - a kapott szavazatok
sorrendjében - a választási időszakban bármely okból kieső küldöttek helyére lépnek.
Amennyiben a küldöttek száma az alapszabályban meghatározott szám alá csökkent, a kieső
küldött helyét, az érintett tagozat elnökének kezdeményezésére, pótküldöttel kell betölteni.
Amennyiben abban a tagozatban nincs jelenleg is érvényes kamarai tagi képviselet ellátó
pótküldött, időközi küldöttválasztást kell lebonyolítani.
A pótküldött nem jogosult a küldött helyettesítésére és képviseletére.
6. Jegyzőkönyv:
A küldöttválasztó tagozati gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 3 munkanapon belül
hitelesíttetni kell, és hitelesítés után haladéktalanul el kell juttatni a kamara elnökének.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a választó tagozati ülés helyét és időpontját;
b) a levezetésére, a hitelesítésére megválasztott személyek nevét;
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét;
d) a jelöltek nevét és az őket jelölő gazdálkodó szervezet nevét;
e) a jelölt tagozat, osztály, illetve betöltendő tisztség szerinti besorolását;
f) a jelöltre leadott szavazatok számát a támogató, a nemleges és a tartózkodó szavazatok
számának feltüntetésével;
g) annak a gazdálkodó szervezetnek a megnevezését, amelynek a jelölt kamarai képviseletre
jogosult képviselője
h) minden, a jelöltállítással összefüggő lényeges tényt, vagy körülményt;
i) a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személy aláírását.
B. Tagozati küldöttgyűlés (az alelnökök, és az elnökségi tagok megválasztása)
A tagozati küldöttgyűlés feladata

10
A tagozati küldöttgyűlés feladata, hogy megválasztja a tagozat elnökét, aki egyben a kamara
alelnöke, valamint a tagozat által a kamarai elnökségébe delegált elnökségi tagokat.
1.Összehívás:
A VMKIK tagozati küldöttgyűlését a kamara elnöke hívja össze.
A küldött részére a tagozati küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal kézbesíteni kell a
tagozati küldöttgyűlés meghívóját. Kézbesíteni kell továbbá a tagozati küldöttgyűlésre
vonatkozó jelölőlapot.
2. Jelölés:
A tagozat által a kamarai elnökségbe delegált alelnökre és elnökségi tagokra vonatkozó
jelölések írásban történhetnek a kamara által a kamarai honlapon közzétett jelölőlapon. A
jelölésnek, valamint a „Tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat” - nak a Tagozati
Jelölő Bizottsághoz való eljuttatása személyesen, postai úton, faxon, e-mailen történhet,
legkésőbb a tagozati küldöttgyűlést 5 nappal megelőzően.
A jelölésnek tartalmaznia kell
a) a jelölt nevét;
b) a jelölt tagozat szerinti besorolását;
c) annak a gazdálkodó szervezetnek a megnevezését, amelynek a jelölt képviselője
d) a jelölő szervezet megnevezését, székhely címét.
A jelölőlistára azon személyek kerülhetnek fel, akikkel szemben nem állnak fent
összeférhetetlenségi szabályok, és jelölésre jogosultsággal rendelkező szervezet jelölte.
Az írásban jelölt személyt a tagozati küldöttgyűlésre a kamara főtitkára írásban meghívja, a
meghívóban tájékoztatja, hogy jelöltként nyilvántartásba vették. A meghívót a
mandátumvizsgáló bizottság döntése után haladéktalanul, a választási ülést megelőzően kell
kiküldeni.
Ha a jelölt a megadott határidőig nem nyilatkozik írásban, úgy kell tekinteni, hogy a jelöltséget
nem vállalja.
Szóbeli jelölés nem lehetséges.
3.Tagozati küldöttgyűlés lebonyolítása:
A tagozati küldöttgyűlésen megjelent küldöttek választási jogosultságát a Mandátumvizsgáló
és Szavazatszámláló Bizottság a küldöttgyűlés megnyitása előtt ellenőrzi, erről jelentést tesz a
tagozati küldöttgyűlés később megválasztandó levezető elnökének.
A tagozati küldöttgyűlést a kamara elnöke nyitja meg, egyben javaslatot tesz a levezető elnök
és két jegyzőkönyv hitelesítő küldött személyére.
A levezető elnök jegyzőkönyvvezetőt jelöl ki, kettő jelenlévő küldöttet felkér a jegyzőkönyv
hitelesítésére, közli a választásra jogosultak számát, felkéri a Tagozati Jelölő Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a jelöléseket.
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Ha pontosan annyian kerültek fel a jelölőlistára, mint ahányan megválaszthatók, a lista azonnal
és egyben is megszavazható.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást az egyenlő szavazatot kapott személyekre vonatkozóan
meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén még egy szavazást kell lebonyolítani,
ha ez sem hoz különbséget a jelöltek között, sorsolással kell dönteni. A sorsolás módját a
levezető elnök határozza meg.
Először a tagozat elnökét, a kamara alelnökét kell megválasztani, majd az elnökségi tagokat.
Az alelnök és az elnökségi tagok választásakor a jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a
jelenlévő küldöttek több mint a felének a támogatását elnyerte. Amennyiben az első választási
forduló nem hozott ilyen eredményt, a következő választási fordulóba a két legtöbb szavazatot
kapott jelölt kerül be. A második és a további választási fordulókban csak az első választási
fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt közül lehet választani.
A levezető elnök - a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján ismerteti a választás végeredményét.
4. Jegyzőkönyv
A tagozati küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 3 munkanapon belül
hitelesíttetni kell, és hitelesítés után haladéktalanul el kell juttatni a kamara elnökének.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a választó tagozati küldöttgyűlés helyét és időpontját;
b) a levezetésére, a hitelesítésére megválasztott személyek nevét;
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét;
d) a jelöltek nevét és az őket jelölő gazdálkodó szervezet nevét;
e) a jelölt tagozat, osztály, illetve betöltendő tisztség szerinti besorolását;
f) a jelöltre leadott szavazatok számát a támogató, a nemleges és a tartózkodó szavazatok
számának feltüntetésével;
g) annak a gazdálkodó szervezetnek a megnevezését, amelynek a jelölt kamarai képviseletre
jogosult képviselője
h) minden, a jelöltállítással összefüggő lényeges tényt, vagy körülményt;
i) a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személy aláírását.
C. Tisztújító küldöttgyűlés (az elnök, az ellenőrző bizottság, az etikai bizottság, és az
országos küldöttek megválasztása)
1.Összehívás:
A VMKIK tisztújító küldöttgyűlését a kamara elnöke hívja össze.
A küldött részére a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal kézbesíteni kell a
küldöttgyűlés meghívóját.
2. Jelölés:
A küldött a részére megküldött jelölőlapot a tisztújító küldöttgyűlés megkezdését legkésőbb 5
nappal megelőzően jogosult eljuttatni a Kamarai Jelölő Bizottság részére.
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A Kamarai Jelölő Bizottság maga is tehet javaslatot az elnök, a bizottsági tagok, az országos
küldöttek személyére.
A Kamarai Jelölő Bizottság haladéktalanul meghívja a küldöttgyűlésre azt a jelöltet, akit
egyébként nem választották meg küldöttgyűlési küldöttnek. A jelölttel közli, hogy milyen
tisztségre jelölték, és felkéri annak visszajelzésére, hogy a jelöltséget vállalja-e.
A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a jelöltséget vállalja-e, az erről szóló „Tisztségelfogadó és
összeférhetetlenségi nyilatkozatot” legkésőbb a választások napját megelőző 5 nappal a
Kamarai Jelölő Bizottság részére vissza kell juttatnia.
Szóbeli jelölés nem lehetséges.
3. Tisztújító küldöttgyűlés lebonyolítása:
A tisztújító küldöttgyűlést a kamara elnöke hívja össze.
A tisztújító küldöttgyűlésen megjelent küldöttek meghívóját, választási jogosultságát a
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság a küldöttgyűlés megnyitása előtt ellenőrzi,
erről jelentést tesz a küldöttgyűlés később megválasztandó levezető elnökének. A levezető
elnök személyére a VMKIK elnöksége tesz javaslatot.
A tisztújító küldöttgyűlést a kamara elnöke nyitja meg, egyben javaslatot tesz a levezető elnök
és két jegyzőkönyv hitelesítő küldött személyére.
A levezető elnök jegyzőkönyvvezetőt jelöl ki, tagozatonként egy-egy jelenlévő küldöttet felkér
a jegyzőkönyv hitelesítésére, közli a választásra jogosultak számát, felkéri a Kamarai Jelölő
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Kamarai Jelölő Bizottság és a küldöttek által tett
jelöléseket.
Ha pontosan annyian kerültek fel a jelölőlistára, mint a megválasztható tisztségviselők,
bizottsági tagok, országos küldöttek száma, a lista azonnal és egyben is megszavazható.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást az egyenlő szavazatot kapott személyekre vonatkozóan
meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén még egy szavazást kell lebonyolítani,
ha ez sem hoz különbséget a jelöltek között, sorsolással kell dönteni. A sorsolás módját a
levezető elnök határozza meg.
Először a kamara elnökét kell megválasztani, majd sorrendben az ellenőrző bizottságot, etikai
bizottságot, az országos kamarai küldötteket.
A jelöltek akkor tekinthetők megválasztottnak, ha a jelenlévő küldöttek több mint a felének a
támogatását elnyerték. Amennyiben az első választási forduló nem hozott ilyen eredményt, a
következő választási fordulóba a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül be. A második és a
további választási fordulókban csak az első választási fordulóban legtöbb szavazatot kapott két
jelölt közül lehet választani.
A levezető elnök - a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján ismerteti a választás végeredményét.
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4. Országos pótküldöttek:
A nem megválasztott, de szavazatot kapott országos kamarai küldöttjelöltek a pótküldöttek,
akik - a kapott szavazatok sorrendjében - a választási időszakban bármely okból kieső országos
küldöttek helyére lépnek, amennyiben az általuk képviselt szervezet kamarai képviseletére
továbbra is jogosultak.
A kamarában az országos küldöttekkel azonos számú pótküldött választható.
Amennyiben a kieső országos küldött egyben megyei kamarai tisztségviselő is, akkor a
tisztségviselő utódát kell országos kamarai küldöttnek megválasztani.
Az országos kamarai pótküldött csak az országos kamarai küldött helyére léphet.
A pótküldött nem jogosult a küldött helyettesítésére és képviseletére.
5. Jegyzőkönyv:
A tisztújító küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 3 munkanapon belül
hitelesíttetni kell, és hitelesítés után haladéktalanul el kell juttatni a kamara új elnökének.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a tisztújító küldöttgyűlés helyét és időpontját;
b) a levezetésére, a hitelesítésére megválasztott személyek nevét;
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét;
d) a jelöltek nevét és az őket jelölő tagozat nevét, valamint a betöltendő tisztség megnevezését;
e) annak a gazdálkodó szervezetnek a megnevezését, amelynek a jelölt kamarai képviseletre
jogosult képviselője
f) a jelöltre leadott szavazatok számát a támogató, a nemleges és a tartózkodó szavazatok
számának feltüntetésével;
g) h) minden, a jelöltállítással összefüggő lényeges tényt, vagy körülményt;
A jegyzőkönyvet a régi elnök, az ülés levezető elnöke, a Mandátumvizsgáló és
Szavazatszámláló Bizottság elnöke, a megválasztott elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
hitelesítők írnak alá.
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Záró rendelkezések
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a jelen választási szabályzatot 2015.
december 30-án a 23/2015. (12.30.) számú küldöttgyűlési határozatával elfogadta, a 2018.
május 29-i küldöttgyűlése 10/2018. (05.29.) számú határozatával, valamint a 2019. december
10. napi 13/2019. (12.10.) számú határozatával módosította.
Szombathely, 2019. december 10. napján
Kovács Vince s.k.
elnök
Ellenjegyzem.
Szombathely, 2019. december 10. napján

Dr. Fejesné dr. Márton Zsuzsanna
ügyvéd

