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JELENTKEZÉSRE FELHÍVÁS 
 

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara a 2022. évben választás előtt áll, a tisztségviselők és a 

testületek, ideértve a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülését is, mandátuma lejár.  

 

A kamarai közéletben tevékenyen részt venni kívánó kollégák 2022. szeptember 1-től 

szeptember 16-án éjfélig nyilváníthatják ki, milyen kiemelt kamarai tisztséget, más tisztséget, 

testületi tagságot - ideértve a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése tagságát is - kívánnak 

betölteni. [8/2018. (III.26.) MÜK szabályzat a kamarai tisztségviselők választásáról és 

visszahívásáról 13.1. pontja; a továbbiakban: Szabályzat]  

 

A bejelentéseket faxon a 22/341-330-as számon, e-mailben a valasztas@fmuk.hu címen, vagy 

postai úton 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34 fsz. 2. alá lehet címezni a Választási Bizottság 

részére. 

 

A Szabályzat teljes szövege a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (https://mük.hu) érhető el 

["csempére" kattintva]. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a szabályzat expressis verbis rendelkezik a 

választási kampányról, amely a választói névjegyzék átadásával kezdődik. A választói 

névjegyzéket a kamara elnöke 2022.08.31-én átadta a Választási Bizottság elnöke részére, 

amely egyidejűleg a kamarai honlapon is közzétételre kerül. 

 

“5.1. A választói névjegyzék közzétételétől a szavazás lezárásáig a jelen szabályzat keretei 

között a területi kamara tagjai szabadon folytathatnak a választói akarat befolyásolására vagy 

annak megkísérlésére irányuló tevékenységet.  A jelen szabályzat szerinti kampánytevékenység 

folytatása során a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, az esélyegyenlőség biztosítása, 

valamint az ügyvédi hivatás méltóságának biztosítása mellett kell eljárni.” 

 

A jelentkezéseket a Választási Bizottság 2022. 09.16-án közzéteszi a kamara honlapján  

 

MEGJEGYZÉS: 

 

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara a jelöltnek jelentkezők számára a 2022. szeptember 05.  

napjától azonos feltételek szerint, ingyenesen biztosítja az Önök által rendelkezésre bocsátott 

fénykép, életrajz, továbbá legfeljebb kétezer karakter terjedelemben bemutatkozó szövegnek, 

választási programnak a kamarai honlapon/e-mailben történő közzétételét. 

 

Javasoljuk a jelentkezőknek, hogy a jelentkezéshez mellékeljenek fényképet, olyan tartalmú, 

pl. ügyvédi tevékenységükre, oktatói, tudományos munkásságukra, nyelvismeretükre, a jogászi 

közéletben való részvételükre utaló szakmai életrajzot, tisztség elnyerése esetére kialakított 

programot, amelynek a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagságával való megismertetése 

segítheti megválasztásukat. Kérjük a terjedelmi korlát betartását! 
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Kérjük továbbá kifejezett hozzájárulásukat ahhoz, hogy mindezek, a Fejér Megyei Ügyvédi 

Kamara választással foglalkozó, a nyilvánosság számára is látható honlapján (www.fmuk.hu) 

megjelenhessenek; ha nincs hozzájárulás, nem jelenhet meg semmi (az esetleges ilyen adatokat 

a kamara kizárólag a választással összefüggésben kezeli, a választást követően megsemmisíti). 

 

A képmás, az életrajz és a fentiekben vázolt más ismertető beküldése nem feltétele a jelölésnek, 

illetve a megválaszthatóságnak! 

 

E felhívásunk mellékleteként nyilvánosságra hozzuk a vállalható kiemelt és más egyéni 

tisztségek, valamint a testületi tagság listáját. 

 

Székesfehérvár 2022. augusztus 31. 
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