
 

A Magyar Ügyvédi Kamara Választási Bizottságának 2/2023 (I.25.) számú határozata: 

 

A Választási Bizottság a a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról 8/2018. 

(III. 26.) MÜK szabályzat rendelkezései alapján Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Választási Bizottságának Ügyrendje  

 

1. A Választási Bizottság a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról 

8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat alapján hatáskörébe tartozó kérdéseket ülésen 

tárgyalja és azokról a jelen ügyrendben meghatározottak szerint határozattal dönt.  

2. A Választási Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. A Választási Bizottság a 

meghívóban megjelölt napirendtől függetlenül bármely kérdésben határozatot 

hozhat.  

3. A Választási Bizottság ülését személyes jelenlét mellett és online is megtarthatja és a 

személyes jelenléti ülésen a tagok online is részt vehetnek. Az online megtartott ülés 

jegyzőkönyvére a jegyzőkönyvre vonatkozó általános szabályok irányadók. 

4. A Választási Bizottság az ülésén jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvvezető személyét 

a Választási Bizottság az ülés megkezdése előtt kijelöli. E kijelölés határozatot nem 

igényel.  

5. A Választási Bizottság jegyzőkönyvében rögzíteni kell: 

a) a Választási Bizottság megnevezését, 

b) a jegyzőkönyvezésre okot adó eseményt (pl. ülés), 

c) a megtett intézkedést, 

d) a pontos keltezést, óra, perc feltüntetése mellett, 

e) továbbá minden olyan eseményt, amely a választások szabályszerűségének 

megállítása során lényeges lehet 

f) vagy amelynek jegyzőkönyvbe vételét a Választási Bizottság bármely tagja kéri.  

6. A Választási Bizottság jegyzőkönyvét és határozatát a bizottság elnöke és két tagja 

írja alá. 

7. A Választási Bizottság határozatait ülésen vagy – amennyiben az ülés összehívása a 

határozathozatalt indokolatlanul késleltetné – e-mailben hozza. 

8. E-mailben megküldött határozathozatal a Választási Bizottság elnöke 

(akadályoztatása esetén elnökhelyettese) által a Választási Bizottság tagjai részére az 

alábbi e-mail címeikre megküldött felhívás alapján történik: 

dr. Sulyok Miklós: ugyvedi@sulyok.t-online.hu 

dr. Varga Imre: vargadr@vargadr.hu; 

dr. Szabó László: office@szabolaszlougyved.hu 

dr. Gál Miklós: galmiklosdr@t-online.hu 

dr. Román Eszter: romane@dr-roman.hu 

dr. Pálvölgyi Szilas: palvolgyi-szilas@t-online.hu 

dr. Fülöp Tamás: ft@flgl.hu 

Az e-mail az e pontban megjelölt címre elküldésével kézbesítettnek tekintendő. Az 

határozathozatalra felhívó e-mailnek tartalmaznia kell a határozati javaslatot. A 

tagok szavazataikat az e-mail megküldésétől számított 48 órán belül adják le azzal, 

hogy amennyiben az elengedhetetlenül szükséges e határidőt a Választási Bizottság 

elnöke legalább 12 órára rövidítheti. Az e-mail útján hozott határozat érvényes akkor, 

ha a Választási Bizottság legalább négy tagja szavazatát azonos tartalommal leadta. 

Az e-mail útján lebonyolított határozathozatal ellen a határozathozatal határidején 

belül a Választási Bizottság bármely tagja tiltakozhat, ez esetben a Választási 



Bizottság elnöke soron kívül ülést tűz ki és a javaslatról a Választási Bizottság ülésen 

határoz.      

9. A Választási Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. A Választási Bizottság határozata ellen nincs helye 

fellebbezésnek.  

10. A Választási Bizottság határozatában rögzíteni kell  

a) a választási szerv megnevezését, 

b) a hozott döntést,  

c) annak indokolását, valamint  

d) a határozathozatal pontos keltezését, indokolt esetben óra, perc feltüntetése 

mellett. 

11. A Választási Bizottság a határozatát a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való 

közzététellel közli, egyidejűleg tájékoztatás céljából a választási kifogást előterjesztő 

részére – ha jelen van rövid úton – kézbesíti. A határozatot a Magyar Ügyvédi 

Kamara honlapjának tartalmáért felelős részére a Választási Bizottság elnöke 

legkésőbb a határozathozatalt követő napon megküldi.  

 

 


