Tájékoztatás az országos kamarai jogtanácsosi tagozat tagjainak megválasztásáról

Tisztelt Kamarai Jogtanácsos Kolléga!

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) a kamarai
jogtanácsosok részére országos kamarai jogtanácsosi tagozat (a továbbiakban: országos
tagozat) létrehozatalát írja elő, amely biztosítja a kamarai jogtanácsosok érdekképviseletét a
Magyar Ügyvédi Kamarán belül.
Az Üttv. és az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat
tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok
tisztségviselőinek delegálásáról szóló 10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat (a továbbiakban:
delegálási szabályzat) rendelkezései alapján az országos tagozat tagjainak megválasztására

2018. december 14. napján 08:00 és 18:00 óra között

kerül sor.
I.

A delegálással kapcsolatos általános információk
Az országos tagozat tagjait a kamarai jogtanácsosok egyenlő választójog alapján, egyfordulós
választási eljárásban, közvetlenül listás, titkos szavazással delegálják. A delegálás során a 2018.
november 1-jén és a választás napján a választói névjegyzékbe felvett, az ügyvédi tevékenység
szüneteltetése, illetve felfüggesztése hatálya alatt nem álló (azaz aktív) kamarai jogtanácsos
választhat (aktív választójog), és amennyiben jogszabály a delegálási szabályzat nem zárja ki,
választható (passzív választójog). Az országos tagozat tagjainak delegálása során minden
szavazásra jogosult kamarai jogtanácsosnak egy-egy szavazata van, minden szavazat egyenlő.
Az országos tagozat összetétele igazodik a kamarai jogtanácsosok területi eloszlásához, így a
Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területéről 14, a Debreceni és Győri Ítélőtábla területéről 2-2,
míg a Szegedi és Pécsi Ítélőtábla területéről 1-1 fő kerülhet be az országos tagozatba.
A Fővárosi Ítélőtábla vonatkozásában a lista a magánszektori szakágazatba és közigazgatási
szakágazatba tartozó, az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének és felfüggesztésének a hatály
alatt nem álló kamarai jogtanácsosoknak az általános delegálás kiírása napján fennálló
létszámaránya alapján oszlik meg magánszektori területi listára és közigazgatási területi
listára.
Az egyes listákon a fentiekben meghatározott számú jelöltre lehet érvényesen szavazatokat
leadni, azaz azok a szavazatok érvénytelenek, melyek a fenti felsorolás szerinti létszámnál több
jelöltre tartalmaznak szavazatot (de ezt a rendszer előreláthatólag nem is fogja engedni).

II.

A jelöltállítás folyamata
A jelöltállítás az önjelölés módszerével történik. A jelöltként indulni szándékozó kamarai
jogtanácsos 2018. november 8-15. között elektronikus úton bejelentheti jelöltként történő
indulását az Országos Tagozati Delegálási Bizottságnál (a továbbiakban: Választási Bizottság)
a valasztas.ugyvedikamara.hu oldalon, amely jelentkezéshez egy szakmai bemutatkozó
anyagot is mellékelnie kell. A bemutatkozó anyagnak tartalmaznia kell fényképet,
önéletrajzot, a jelölt telefonszámát és e-mail címét, valamint aktuális munkáltatójának
megnevezését. A jelöltállítás véglegesítését követően a jelöltek listája, illetve a jelölt által
rendelkezésre bocsátott fénykép, önéletrajz, továbbá a bemutatkozó szöveg a Magyar
Ügyvédi Kamara, illetve a Választási Bizottság honlapján közzétételre kerül.

III.

A szavazás
A szavazás lebonyolítása a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) által fejlesztett a központi
azonosítási ügynökön keresztüli azonosítást alkalmazó elektronikus rendszer használatával és
annak az általános, egyenlő és titkos választójogot biztosító elektronikus választási
alrendszerével történik.
A szavazás eredményét a Választási Bizottság ülésén történő kihirdetést követően a Magyar
Ügyvédi Kamara, a Választási Bizottság honlapján öt munkanapon belül közzé kell tenni.
A választás napján a MÜK és a BÜK informatikai támogatást és közvetlen rendelkezésre állást
biztosít majd (helpdesk) a szavazni kívánó kamarai jogtanácsosok esetlegesen felmerülő
technikai kérdéseinek azonnali megválaszolása, megoldása érdekében az alábbi
elérhetőségeken keresztül:



valasztas.ugyvedikamara.hu
e-mail cím: valasztas@bpbar.hu

A fenti választási menetrendben történő bármilyen esetleges változás, illetve további lényeges
információ esetén a kamarai jogtanácsos kollégák az ügyfélkapu/ügyvédkapu rendszeren
keresztül további tájékoztatást kapnak.

Budapest, 2018. október 26.

Üdvözlettel:

Magyar Ügyvédi Kamara

