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SZABÁLYZAT 
a 2019. évi területi, országos küldötti és választókerületi elnöki  

választások végrehajtásáról1 
 

Annak érdekében, hogy a Magyar Orvosi Kamara (továbbiakban: MOK) 2019. évi területi, 
országos küldött és választókerületi elnökök jelölésének és választásának egyes, az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben 
(továbbiakban: Ekt.) és a MOK Alapszabályában (továbbiakban: Asz.) nem szabályozott 
kérdéseit meghatározza, továbbá  
egységes értelmezést adjon az Ekt-ban és Asz-ban lefektette szabályoknak a Területi 
Szervezetek Tanácsa (továbbiakban: TESZT) az Asz. 42./ f) pont szerinti felhatalmazás alapján, 
az alábbi szabályokat alkotja: 
 
1. § A területi szervezet elnökségének az Asz. 46/B./ pontja szerinti döntése (A választási forma 
meghatározása) irányadó a második választási fordulóban is, azaz az elnökség által elhatározott 
választási formáról, a második választási fordulóban, nem lehet áttérni másik választási 
formára.  
 
2. § (1) A választás lebonyolítása során a kamarai tag részére, a területi szervezetek által – 
egyszerű postai küldeményként – kiküldött választási tájékozatónak az alábbiakat feltétlenül 
tartalmaznia kell: 
a) tájékoztatás a választás formájáról ( a./ választási időszak „urnás” vagy b./ távválasztás 
„internetes”), 
b) a választási időszakok – első és második választási forduló – időtartama, kezdő és befejező 
napja, 
c) jelölőívek, elfogadó nyilatkozat, 
d) a jelöltlista lezárásának időpontja, az arra való felvételhez szükséges dokumentumok 
beérkezésének határideje és módja, 
e) távválasztási forma esetén az internettel nem rendelkező tagok tájékoztatása a szavazás 
lebonyolításának módjáról, 
f) távválasztás esetén tájékoztató az elektronikus választási felületről, 
g) tájékoztatás arról, hogy amennyiben második választási fordulóra van szükség, arról külön 
postai küldeményt már nem kap a választásra jogosult, hanem az erről szóló információ a 
területi szervezet honlapján, ennek hiányában a MOK honlapján kerül közzétételre. 
(2) A választási tájékoztató levelet a választás megkezdése előtt legalább 20 nappal korábban 
meg kell küldeni. 
(3) A választási tájékoztató levél formája és tartalma tekintetében jelen szabályzat függeléke a 
területi szervezeteknek mintát biztosít, melyet a TESZ-ek döntéseiknek megfelelően 
aktualizálhatnak, módosíthatnak 
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3. § (1) A kamarai választási névjegyzék a választásra jogosult kamarai tagok összességéből áll 
(a továbbiakban: névjegyzék). 
(2) A névjegyzék lezárásának időpontja 2019. március 6. napja. A névjegyzék lezárása a 
választás lebonyolításának feltétele. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontban az Asz. 35./ f) pont alapján vezetett tag-
nyilvántartási rendszerből kinyert névjegyzékről elektronikus formában másolatot kell 
készíteni, és azt négy évig – duplikált példányban – meg kell őrizni. A névjegyzék lezárása 
központilag, az Országos Hivatal (továbbiakban: OH) által történik és az elektronikus formában 
kerül megküldésre a területi szervezetek részére 2 munkanapon belül. A névjegyzék – ecxel 
formátumban – tartalmazza: 
a) név, 
b) orvosi bélyegző száma, 
c) levelezési cím (mezőnkénti bontásban: irsz / város / utca házszám), 
d) e-mail cím (amennyiben ismert), 
e) területi szervezet és a választókerület megnevezése, 
f) a távválasztási program működéséhez szükséges egyéb azonosító adat. 
(4) A névjegyzéket területi szervezetenként és azon belül választókerületenként kell 
szétbontani. A területi szervezet tagját az Ekt. 16. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával 
kell választókerületbe sorolnia a területi szervezetnek. Amennyiben az Ekt. 16. § (1) bekezdése 
valamely tagnál nem alkalmazható vagy aránytalan nehézséggel, indokolatlan költséggel, 
jelentős időmúlással járna, úgy az arányosság elve szerint, a területi szervezet ügyviteli vezetője 
sorolja választókerületbe a tagot. 
(5) A lezárt névjegyzék irányadó mind az első, mind a második választási fordulóban, azaz az 
Asz. 45./ szerinti választásokhoz fűződő alapjogát az a kamarai tag gyakorolhatja, aki a lezárás 
időpontjában a névjegyzékben szerepel. 
 
4. § (1) A jelölés és a jelölés elfogadásával kapcsolatban az önjelölés érvénytelen. 
(2) Minden tag csak a saját választókerületébe sorolt tagra vonatkozóan adhat jelölést. 
(3) Az Asz. 46./ c) pontja alapján lezárt és közzétett jelöltlista irányadó a második választási 
fordulóban is, azaz az első választási forduló érvénytelensége esetén nem kerül sor ismételt 
jelöltállításra. 
(4) Az Ekt. 13/C. § (2) bekezdésében meghatározott huszonöt százalékos érvényességi határt 
választókerületenként kell érteni. 
 
5. § (1) Azon területi szervezetek esetében, ahol választókerületenként eltérő választási forma 
került meghatározásra, ott a távválasztás esetében – választókerületenként összevontan – az 
Asz. 46/D./ c) pontja szerint kell eljárni a választási bizottság kialakítása során, a többi 
választókerületben az Asz. 46/C./ b) pontja szerint. 
(2) Az Asz. 46/D./ c) pontja szerint létrehozott választási bizottság (távválasztás) gyakorolja az 
Asz. szerint a választási bizottságot megillető valamennyi jogot. 
(3) Az Asz. 46/C./ c) pont alkalmazása során, a papír alapon kinyomtatott választókerületi 
névjegyzéket a szavazó urnák számának megfelelően meg kell bontani azért, hogy a kettős 
szavazást ki lehessen zárni.  
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6. § A MOK bármely – névjegyzékben szereplő – tagja számára az ASZ 46/D f) pontjában 
rögzített jog maradéktalan biztosítása érdekében a területi szervezeteknek ügyfélfogadási 
időben, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján internetkapcsolattal rendelkező 
számítógépet kell biztosítani a távválasztási felület eléréséhez.  
 
Függelékek, minták: 

- jelölőlap országos küldött, 
- jelölőlap területi küldött, 
- jelölőlap választókerületi elnök, 
- elfogadó nyilatkozat vk. elnök, területi és országos küldött, 
- elfogadó nyilatkozat valamennyi tisztség vonatkozásában, 
- tájékoztató levél tagoknak távválasztás esetén, 
- tájékoztató levél tagoknak választási időszak estén, 

 
Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 

 
 

Dr. Éger István 
elnök 
s.k. 

 
 
 
 
 
 
 


