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                 Tárgy: Pótválasztás kitűzése 

Tisztelt Kartársnők és Kartársak! 

 

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége 2020. február 4-én megtartott ülésén pótválasztás 

kitűzéséről döntött és megválasztotta a Választási Bizottságot, valamint annak póttagjait.  

 

Elnök:  dr. Domina László 

Tagok: dr. Bartók Ferenc 

            dr. Márku Valéria 

Póttagok: dr. Keglovics Andrea 

                dr. Botka Gábor 

                dr. Boros Tamás 

  

A Választási Bizottság látja el a jelölőbizottság és a szavazatszámláló bizottság feladatait a 

kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló 8/2018. (III.26.) MÜK szabályzat 

(továbbiakban: Választási Szabályzat) 6.2., 6.4. és 6.5. pontja, valamint a pótválasztásra 

irányadó 20.2. szerint. A kitűzésre a választást megelőző 120 nappal került sor. 

 

Az Elnökség kitűzte a pótválasztás napját: 2020. június 04. 13 órára, ennek 

határozatképtelensége esetére a megismételt pótválasztást 2020. június 12-én (pénteken) 14 

órára. 

 

A Választási Bizottság a pótválasztás folyamatát a jelöltek állításáig végig vitte. 

 

JELÖLTLISTÁRA FELVETT JELÖLTEK: 

 

tisztség leadott ajánlások száma 

elnökjelölt dr. Bodnár Zoltán 63 dr. Neukum Flórián 75 

általános elnökhelyettes   dr. Bödő Adrienn 53 

elnökségi póttag   dr. Borbás Péter 21 

Magyar Ügyvédi Kamara küldött   dr. Pallos István 23 

fegyelmi biztos dr. Drescher Ivor 36   

     

 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet és a rendezvények tartásának 

tilalmát kimondó a 46/2020 (III.16.) Korm.r.4.§, de legfőképp a 102/2020.(IV.10.) Korm. r. 3.§ 

és 18 § miatt a 2020. június 4. és 12-re kitűzött pótválasztás megtartásának jogszabályi akadálya 

volt, ezért azt el kellett halasztani. 

 

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége 1845/2020.(05.13.) Eln. sz. határozatával 

felhatalmazta a Választási Bizottságot arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltát követő 8 napon 

belül tűzze ki rövid határidővel a választói és a megismételt pótválasztói közgyűléseket. 

 

A Választási Bizottság az Elnökség felhatalmazása alapján a pótválasztást a 

veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra tűzi ki. 

 



A pótválasztás napja: 2020. 07.01-én (szerda) 13 óra, ennek határozatképtelensége esetén a 

megismételt pótválasztó közgyűlés napja 2020. július 10-én (pénteken) 14 óra. 

 

A határozatképesség megítélése szempontjából a közgyűlés kezdő időpontjában megállapított 

létszám az irányadó. 

 

A választásra két fordulóban kerül sor. Az első fordulóban az elnök megválasztására, míg a 

második fordulóban a megüresedett többi tisztség viselőjének a megválasztására kerül sor. 

 

Mindkét közgyűlés helyszíne a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza (8000 

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 2-4. 

 

A pótválasztás során megválasztott személyek megbízatása az új tisztségviselők következő 

általános választás napjáig tart (Választási Szabályzat 20.6.). 

 

A Választási Bizottság a szabályzatban előírt felhívásokat, azok eredményét a kamara 

honlapján közzétette. 

 

Felhívjuk a választókat, hogy a választáson személyazonosságuk igazolására dokumentumaikat 

(személyi igazolvány, ügyvédi igazolvány) hozzák magukkal. 

 

Székesfehérvár, 2020. június 18. 

Tisztelettel: 

 

                                                                                   


