
 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLÓÍV KITÖLTÉSÉHEZ ÉS LEADÁSÁHOZ  
  

AZ AJÁNLÓÍV  
  
Ajánlást adni kizárólag a Választási Bizottság elnökének aláírásával és szárazbélyegzőjével, és 
a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara szárazbélyegzőjével ellátott eredeti íven lehet, a más módon 
leadott ajánlás érvénytelen. Az ajánlóíveket a Választási Bizottság postai úton küldi ki a 
választók részére.  
  

AZ AJÁNLÓÍV KITÖLTÉSE  
  
Jelöltet ajánlani az ajánlóíven megjelölt bármely tisztségre lehet, az adott ajánlás érvényes 
akkor is, ha a választó ajánlást nem minden tisztségre ad.   
Egy személy több tisztségre is ajánlható.  
Minden tisztségre legfeljebb a megválasztandó tisztségviselők számának megfelelő számú 
jelöltet lehet ajánlani, ennél több ajánlás esetén az ajánlás valamennyi e tisztségre ajánlottra 
nézve érvénytelen.   
Az ajánlás érvénytelen, ha az ajánlóív javított és nem állapítható meg egyértelműen a jelölt 
személye, ezért kérjük, hogy az ajánlóívet gondosan és kétséget kizáróan töltsék ki.   
 

AZ AJÁNLÓÍV LEADÁSA  
  
Ajánlóíveket postai úton vagy a Kamara székhelyén elhelyezett urnákba bedobva lehet leadni, 
a más módon leadott ajánlóív érvénytelen. Kérjük, hogy a postai küldeményeket „Fejér Megyei  
Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága" címzéssel a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34. fsz.2. 
alatti címre elküldve adja postára. Az urna a kamara hivatalos helyiségében található.  
  

AZ AJÁNLÓÍV BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE  
  

Az ajánlóívek beérkezésének határideje: 2022. október 18. nap 09:00 óra.   
  

Az ajánlóíveket a gyűjtőurnákba a határidőig lehet elhelyezni, a postai küldeményeknek ezen 
időpontig be kell érkeznie. Az e határidőt követően érkezett ajánlások érvénytelenek. A határidő 
elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.  
  

A VÁLASZTÁS TITKOSSÁGÁNAK MEGŐRZÉSE  
  

A választás titkos, ezért kérjük, hogy  
  

- az ajánlóíven semmilyen jelzést, különösen személyük azonosítására alkalmas jelzést NE 
helyezzenek el;   

- a postai küldeménybe az ajánlóíven kívül mást ne tegyenek.  
  

A postai úton megküldött ajánlóívek tekintetében a Választási Bizottság külön figyelmet fordít 
arra, hogy a választás titkosságának követelménye az ajánlási eljárásban is érvényre jusson.   
  



 

 

AZ AJÁNLÓÍV PÓTLÁSA  
  

A Választási Bizottság, amely a jelölőbizottság feladatát is ellátja a szavazásra jogosultak 
számával egyező számú ajánlóívet bocsátott ki, azokat pótolni nem lehet.   

Ezt a tájékoztatót Fejér Megyei Ügyvédi Kamara honlapján közzéteszi a Választás 2022 
menüpontban. 
  
A választással kapcsolatos további információkat a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara honlapján 
talál: https://www.fmuk.hu/valasztas_2022 
  

Kérjük, hogy e Tájékoztató kinyomtatása előtt gondoljon a környezetvédelemre.  
  
Székesfehérvár, 2022. 09.30. 
 
 
 

                                                                    


