
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
8000 Székesfehérvár, Várkörút 34.

Drótposta (E-mail):kamara@fmuk.hu
Honlap: wwwfmuk.hu
Tel/fax: (22) 341-330

Választási tájékoztató

A mai állapot szerint kamaránkban 252 fő ügyvéd jogosult választásra. A választójogosultak
körét az Üttv. 152. S (1) és (3) bekezdése határozza meg. A kamarai tisztségviselők
választásán ügyvéd választhat és választható. A (3) bekezdés alapján az ügyvédi kamarai
nyilvántartásba felvett európai közösségi jogászok az elnökség választása során bírnak
szavazati joggal, ilyen azonban a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarában nincs.

Közülük nem választhatnak és kamarai tisztségre nem választhatók:
- a szünetelő [Üttv. 55. S (1) bekezdése],
- a felfüggesztett [Üttv. 130. S (5) bekezdése és 180. S (6) bekezdése] és
- a kamarai közügyektől való eltiltás hatálya alatt álló [Üttv. 109. S (4) bekezdés] ügyvédek,
illetve az ilyen európai közösségi jogászok.

Ezek a kollégák a választási bizottságnál 3 napon belül írásban előterjesztett kifogással
élhetnek. A választási bizottság a kifogást a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül
elbírálja.

A területi kamara elnöke a névjegyzékekben bekövetkezett változásokról a választás napját
megelőző munkanap végéig a választási bizottság elnökét folyamatosan tájékoztatja.

A törvény nem biztosított. választójogot a kamarai jogtanácsosoknak, alkalmazott
ügyvédeknek, alkalmazott európai közösségi jogászoknak, ügyvédjelölteknek és jogi
előadó knak.

A hatályos tagnyilvántartás alapján a választói névjegyzéket a Választási Bizottsag a kamara
honlapján tegnap közzétette, ugyancsak tájékoztatást adott a névjegyzékkel kapcsolatos
jogorvoslati lehetőségekről.

A Választási Bizottság a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló
8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 12.6. pon~a alapján a
választói névjegyzéket 2018. szeptember 4-én a Fejér Megyei Ügyvédi 'Kamara honlapján
közzétette.

A választói névjegyzék a Kamara hivatalos helyiségében - ügyvédi igazolvány vagy más
ezzel egy tekintet alá eső hatósági bizonyitvány felmutatása mellett - papír alapon is
megtekinthető.

A közzétételt követő húsz napon belül a névjegyzékbe történt jogellenes felvétel miatt
bármelyik kamarai tag, a névjegyzékbe felvétel elmaradása, téves felvétel, vagy az Üttv. 55. S
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(l) bekezdésében, 109. S (4) bekezdésében, 130. S (5) bekezdésében, illetve 180. S (6)
bekezdésében foglalt rendelkezésének téves alkalmazása miatt az érintett kamarai tag a
Választási Bizottságnál írásban felszólalhat. A felszólalásról a Választási Bizottság - szükség
esetén az érintett meghallgatása után, - a választói névjegyzék közzétételének 25. napjáig
határoz (Szabályzat 12.6., 12.8.).

A Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott választási időszakban kerül sor az első
választói közgyűlésre a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara székházában 2018. november 15-én
II és 13 óra között és amennyiben ez a közgyűlés nem lenne határozatképes, a megismételt
választói közgyűlés, 2018. november 23. napján lesz 11 és 13 óra között a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székházában (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4.).

Székesfehérvár, 2018.09.03
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