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Az Alapszabály 4. sz. melléklete

A Területi Küldöttválasztó Gyűlések Választási Szabályzata

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabályának 6.4. pontja értelmében
a küldöttek megválasztásának részletes eljárási szabályait az Alapszabály 4.sz. melléklete
tartalmazza.
1. Általános rendelkezések
Az Alapszabály 6.3. pontja értelmében a küldötteket a tagok köréből létszámarányosan 5 évre
választják a budapesti régiók területi küldöttválasztó gyűlésein és Megyei Területi
Küldöttválasztó Gyűlésen.
Az Elnökség a Választási Szabályzat A./ jelű mellékletében évente állapítja meg a budapesti
és a megyei területi kamarák egyesületi tagjainak létszámát a tárgyév december 31-i állapot
szerint.
A jelen Választási Szabályzat A./ jelű mellékletéből évente megállapítható a hat legnagyobb
taglétszámmal rendelkező megyei területi kamara, figyelemmel az Alapszabály 6.4. pontjában
foglaltakra, mely szerint két küldöttet választanak az Egyesület nyilvántartása szerinti hat
legnagyobb taglétszámmal rendelkező területi kamara egyesületi tagjai a Megyei Területi
Küldöttválasztó Gyűlésen.
A küldötteket az Egyesület budapesti régiók küldöttválasztási területeihez és megyei
küldöttválasztási területeihez tartozó tagjainak gyűlései titkos, írásbeli szavazással választják
meg az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagok közül oly módon, hogy a budapesti
régiók területi küldöttválasztási gyűlései 5-5 küldöttet, Budapesten összesen 25 küldöttet, a
Megyei Területi Küldöttválasztó Gyűlés megyénként 1-2 küldöttet, összesen 25 küldöttet
választ az Egyesület Küldöttgyűlésébe.
Az egyesületi tagot az Elnökség az Egyesület által nyilvántartott ügyvéd, ill. ügyvédi iroda
székhelye szerint besorolja a küldöttválasztási területek (5 budapesti régió területe, és a 19
megye területe) valamelyikébe. A küldötteket a tagok köréből az adott Területi
Küldöttválasztó Gyűlésen megjelent tagok választják. A tag kizárólag a székhelye szerint
összehívott területi küldöttválasztási eljárásban vehet részt. Minden tag választhat és
amennyiben jogszabály, vagy a jelen Szabályzat nem zárja ki, választható. Szavazni csak
személyesen lehet. A választáson minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, minden
szavazat egyenlő.
A területi küldöttválasztó gyűlések helyét, idejét és napirendjét az Elnökség állapítja meg.
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A területi küldöttválasztó gyűlésre a meghívót az Egyesület honlapján az Elnökség teszi
közzé. Az Elnökség intézkedik a két legnagyobb példányszámú országos napilapban a
küldöttválasztó gyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelentetéséről legkésőbb a területi
küldöttválasztó gyűlés napja előtti 15. naptári napon. A küldöttválasztást az Elnökség által az
adott területi küldöttválasztó gyűlés összehívására meghatározott időpontban kell
lebonyolítani.
Az Elnökség a területi küldöttválasztó gyűléseket a választási bizottság és a szavazatszedő
bizottság megválasztásával köteles úgy előkészíteni és összehívni, hogy a küldöttek
megválasztásra kerüljenek. Az Elnökség a választások előkészítése és lebonyolítása céljából
választási bizottságot és szavazatszedő bizottságot választ a kitűzött választást megelőzően
legalább 30 nappal.
A küldöttek megbízatása a megválasztásukat követő első Küldöttgyűlés napjától kezdődően 5
évre szól és az új (következő) Küldöttgyűlés alakuló ülésének a napján szűnik meg.
2. A választás bizottságai
A választási bizottság elnökből és két tagból áll.
A választási bizottság feladata:
- a tagok névjegyzékének közzététele,
- végleges névjegyzék elkészítése és közszemlére tétele,
- a jelölőlapok összesítése, a küldöttjelöltek listájának összeállítása,
- a szavazólapok elkészítése,
- a választás lebonyolítása, ennek keretében szavazóurna/ák/ biztosítása,
- a választásokkal kapcsolatos kifogások elbírálása.
A választási bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat ellen
fellebbezésnek helye nincs.
A szavazatszedő bizottság elnökből és legalább kettő, legfeljebb négy tagból áll.
A szavazatszedő bizottság feladata:
- a szavazóurnák választásra való előkészítése és ellenőrzése,
- a szavazásra jelentkezık választói jogosultságának megállapítása, részükre szavazólap
biztosítása,
- a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, majd a szavazatok összeszámlálása,
- a választás eredményének megállapítása és a levezető elnökkel történő közlése,
- a szavazás során emelt kifogások közlése a választási bizottsággal.
A szavazatszedő bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat ellen
fellebbezésnek helye nincs.
3. A területi besorolás, névjegyzék
Az Egyesület tagja az Egyesület által nyilvántartott ügyvédi iroda székhelye szerint kerül az
Elnökség által besorolásra. A területi listára az adott küldöttválasztási területhez tartozó
valamennyi választásra jogosult tagot fel kell venni. Választásra nem jogosult az a tag, akit az
ügyvédi tevékenység gyakorlása alól felfüggesztettek, valamint akik az ügyvédi
tevékenységüket szüneteltetik.
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A Választási Bizottság az Elnökség által az adott területhez besorolt tagok névjegyzékét
választási területenként külön íven a MÜBSE honlapján legkésőbb a Területi Küldöttválasztó
Gyűlés napját megelőző ötödik munkanapon közzéteszi. A névjegyzékbe történt helytelen
felvétel miatt bármelyik, az adott küldöttválasztási területhez tartozó tag, a kihagyás vagy
téves felvétel miatt a választási bizottságnál írásban felszólalhat, legkésőbb az adott Területi
Küldöttválasztó Gyűlést megelőző utolsó munkanapon. A felszólalásról, vagy az időközben
bekövetkezett kizáró ok felől a választási bizottság - szükség esetén az érdekelt meghallgatása
után - jogorvoslat kizárásával a területi gyűlést megelőző utolsó munkanapon határoz.
A választási bizottság ezt követően elkészíti az adott területhez besorolt választásra jogosult
tagok végleges névjegyzékét budapesti régiók és megyei bontásban, az esetleges felszólalások
figyelembevételével.
A Választási Bizottság a végleges névjegyzékeket a MÜBSE honlapján és a területi
küldöttválasztó gyűlés helyszínén elektronikus formában közszemlére teszi.

4. Jelölés
Küldöttnek az adott választási területhez tartozó és a végleges névjegyzékben szereplő
bármelyik egyesületi tag jelölhető. Jelölni a területi küldöttválasztó gyűléseken lehet. A
budapesti régiók területi küldöttválasztó gyűlésein a tag az adott régióban székhellyel
rendelkező küldöttre tehet javaslatot, a Megyei Területi Küldöttválasztó Gyűlésen a tag annak
a megyének a küldöttjére tehet javaslatot, amelyik megyében a székhelye van.
Az adott budapesti régió, ill. megyei küldöttválasztási területhez tartozó bármelyik tag
jogosult küldöttjelöltet (küldöttjelölteket) jelölni.
Küldöttet jelölni kizárólag az Egyesület honlapjáról letöltött, vagy az Egyesület által az azt
igénylő tagnak postai úton megküldött jelölőlapon lehet. A jelölés akkor érvényes, ha a
küldöttjelölt a jelölő lapon aláírásával nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
A választási bizottság a részére átadott érvényes jelölőlapokat a területi küldöttválasztó gyűlés
helyszínén a MÜBSE pecsétjével lepecsételi és a beérkezett érvényes jelölések alapján a
küldöttjelöltekről listát készít.
Jelöltként azt kell felvenni a szavazólapra, aki legalább 10 jelölést kapott. Ha ily módon
kevesebb jelölt állítására kerül sor, mint ahány küldöttet az adott területi küldöttválasztási
gyűlés választ, úgy valamennyi jelölést kapott tagot fel kell venni a szavazólapra.

5. Választás
A küldöttválasztás az Elnökség által az Alapszabály 6.4. pontja szerint összehívott területi
küldöttválasztó gyűléseken történik.
A területi küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell felvenni.
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6. Szavazás
A területi küldöttválasztó gyűlést a gyűlésen elnöklő, az Elnökség által kijelölt tag nyitja meg
(Alapszabály 6.4.pont), bejelenti a választás megkezdését, és elrendeli a szavazást a levezető
elnök és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztására. A jelenlévő tagok nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel választják meg a gyűlés levezető elnökét és a jegyzőkönyv hitelesítőt.
A gyűlést a továbbiakban a megválasztott levezető elnök vezeti, aki a jelenlévők közül egy
tagot jegyzőkönyvvezetőnek kér fel.
Ezt követően a levezető elnök ismerteti a szavazás rendjét és elrendeli a szavazást a küldöttek
megválasztására. A küldötteket a tagok titkos szavazással választják meg a Választási
Bizottság által készített küldöttjelölti listából. A szavazás tartamára a levezető elnök szünetet
rendel el, a folytatás idejének kitűzésével.
A területi küldöttválasztó gyűlésen felszólalásnak helye nincs.
A gyűlés helyszínén a szavazás céljára egy, szükség szerint több urnát kell felállítani. Az
urnákat úgy kell lezárni, hogy azokból a szavazólapokat a zár felnyitása és a pecsét feltörése
vagy az urna szétszedése nélkül eltávolítani ne lehessen.
Az urna (urnák) állapotát a szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő bizottság köteles
megvizsgálni és a vizsgálat eredményét a választási jegyzőkönyvben kell feltüntetni.
A szavazás a Választási Bizottság által elkészített szavazólapokkal történik. A szavazólapon
fel kell tüntetni valamennyi küldöttjelölt nevét. A szavazólapokat a választási bizottság elnöke
írja alá. A szavazólapokat sorszámmal, vagy egyéb módon megjelölni nem lehet. A Választási
Bizottság elnöke a jelenléti íven feltüntetett létszámnak megfelelő számú szavazólapot ad át a
szavazatszedő bizottságnak. A szavazatszedő bizottság a szavazásra jelentkező egyesületi
tagnak a jelenléti ív egyidejű aláírása mellett adja át a szavazólapokat. A szavazás lezárását
követően a fel nem használt szavazólapokat a Választási Bizottság elnöke darabszám szerint
veszi vissza és a fel nem használt szavazólapok számát jegyzőkönyvben rögzíti.
A választásnál a szavazó a megválasztani kívánt személy neve mellé két egymást metsző
vonallal jelet tesz (X, +). Minden szavazólapon annyi jelöltre lehet szavazni, ahány küldöttet
az adott területi küldöttválasztó gyűlésen választanak.
A szavazólapot a Választási Bizottság által biztosított és ellenőrzött szavazóurnába (urnákba)
kell bedobni.
Érvénytelen a szavazat egésze, ha:
- nem az érvényes szavazólapon adták le,
- nem az adott területi jelöltre adták le a szavazatot,
- a szavazólapot áthúzták.
Érvénytelen a szavazatnak arra a küldöttjelöltre vonatkozó része, amelyből egyértelműen nem
állapítható meg, hogy a szavazatot kire adták le.
7. A választás eredményének megállapítása
A szavazás befejezése után a Választási Bizottság az összes szavazólapot az urnából
(urnákból) kiszedi, a szavazatokat összeszámolja és megállapítja a szavazás eredményét.
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A szavazatok érvényességének megállapításánál a jelen szabályzat 6. fejezetében foglaltak az
irányadók.
Megválasztottnak azokat a küldöttjelölteket kell tekinteni, akik a küldöttjelöltek listáján a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. A kapott szavazatok számának sorrendje alapján kell a
választás eredményét megállapítani. A budapesti régiók Területi Küldöttválasztó Gyűlésein az
első 5-5 legtöbb szavazatot kapott küldöttjelöltet kell megválasztott küldöttnek tekinteni. A
Megyei Területi Küldöttválasztó Gyűlésen megválasztottnak azt a küldöttjelöltet kell
tekinteni, aki az adott megye küldöttjelöltjeinek listáján a legtöbb szavazatot kapta. A két
küldöttet választó megyék esetében a két legtöbb szavazatot kapott jelöltet kell
megválasztottnak tekinteni. Megválasztottnak azokat a küldöttjelölteket kell tekinteni, akik a
leadott szavazatok több mint felét megszerezték. Amennyiben egyenlő számú szavazat
érkezett két, vagy több jelöltre, úgy azt kell megválasztott küldöttnek tekinteni, aki a több
érvényes jelölést kapta. Azonos számú érvényes jelölés esetén azt a jelöltet kell megválasztott
küldöttnek tekinteni, akinek az egyesületi tagsági viszonya korábban keletkezett.
Amennyiben – bármilyen okból – az adott területi küldöttválasztó gyűlésen érvényesen senkit
nem választottak meg, az Elnökség köteles a tárgyévben, de legkésőbb 180 napon belül az
érintett területi küldöttválasztó gyűlést újra összehívni (pótválasztás).
Választási jegyzőkönyv
A választási eljárás lefolytatásáról a Választási Bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít és azt a
Választási Bizottság tagjaival, valamint a szavazatszedő bizottság elnökével és tagjaival
együtt aláírja.
A Választási Bizottság elnöke az elrendelt szünet után újra megnyitott területi gyűlésnek
jelentést tesz a választásról és a jegyzőkönyvet az erre vonatkozó iratokkal együtt a területi
küldöttválasztó gyűlés levezető elnökének átadja.
A levezető elnök a választás eredményét a Területi Küldöttválasztó Gyűlés határozataként
kihirdeti.
A Választási Bizottság elnöke által a választási eljárás lefolytatásáról készített jegyzőkönyv és
a szavazásban részt vett tagok jelenléti íve a területi küldöttválasztó gyűlésen felvett
jegyzőkönyv melléklete. Ezeket az iratokat a szavazólapokkal együtt zárt borítékban kell
elhelyezni és a választás eredményének kihirdetésétől számított 5 évig elkülönítetten meg kell
őrizni az Egyesület irattárában az Irattározási rend A.) c.) pontjában felsorolt anyagok mellett,
önállóan kezelve.
Értesítés a választásról, intézkedések
A területi küldöttválasztó gyűlésen felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit a levezető elnök 3
munkanapon belül köteles megküldeni az Egyesület első számú vezetőjének (ügyvezető). Az
ügyvezető a szavazási eredményeket összesíti és megválasztott küldöttekről országos
egységes listát készít. Ezt követően intézkedik a megválasztott küldöttek listájának az
Egyesület honlapján történő közzétételéről.
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8. Eljárás a küldött megbízatásának megszűnése esetén
Amennyiben a küldött megbízatása az egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével, vagy
lemondással szűnik meg, az Elnökség pótválasztás megtartását rendelheti el.
Amennyiben az Elnökség pótválasztásról dönt, úgy az új küldött megválasztására 180 napon
belül pótválasztást kell tartani.
Ha bármelyik budapesti régió küldöttválasztási gyűlésén, vagy bármelyik megyei területi
küldöttválasztó gyűlésen megválasztott küldöttek több mint a fele lemond vagy megbízatásuk
egyéb okból megszűnik, az Elnökség köteles következő ülésén intézkedni a lemondott, ill.
megszűnt küldötteket megválasztó területi küldöttválasztó gyűlés összehívása és pótválasztás
megtartása iránt. A pótválasztást 180 napon belül meg kell tartani.
A pótválasztáson megválasztott küldött megbízatásának az időtartama addig az időpontig tart,
ameddig a többi, korábban megválasztott küldött megbízatása.
9. Pótválasztás
A pótválasztásra a küldöttek választására vonatkozó rendelkezések az alábbi eltérésekkel
irányadók:
- választási bizottságot nem kell alakítani,
- a választási bizottság feladatait az Elnökség látja el.
10. A küldött visszahívása
A küldöttet az őt megválasztó Területi Küldöttválasztó Gyűlés visszahívhatja.
A visszahívást a területi küldöttválasztó gyűlés tagjainak 1/3-a írásban kezdeményezheti az
Igazgatótanács Elnökénél. Az Igazgatótanács elnöke a kezdeményezést a következő
Elnökségi ülés elé terjeszti. Az Elnökség az ülését követő hat hónapon belüli időpontra kitűzi
a szavazás időpontját és intézkedik meghívónak az Egyesület honlapján történő
közzétételéről. Az Elnökség írásban értesíti a visszahívni javasolt küldöttet a visszahívási
kezdeményezésről a visszahívás okának megjelölésével, valamint a szavazás időpontjáról.
A visszahívásról történő szavazást megelőzően a Küldöttválasztó Gyűlésen a visszahívni
javasolt küldött jogosult személyesen felszólalni és védekezését előterjeszteni. Ezt követően a
visszahívásról a Küldöttválasztó Gyűlés titkos szavazással, a jelenlévő tagok kétharmadának
szavazatával határoz.
Amennyiben a Területi Küldöttválasztó Gyűlés a megválasztott küldött visszahívásáról dönt,
úgy ezen döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Amennyiben a megválasztott megyei küldöttet a Megyei Területi Küldöttválasztó Gyűlés
visszahívja, a visszahívást követően a Küldöttválasztó Gyűlés azonnal új küldöttet köteles
választani. A visszahívott küldött helyébe csak abban a megyében tevékenységüket folytató
tagok közül választható új küldött, ahol a visszahívott küldött a tevékenységét folytatja. A
budapesti régiók Területi Küldöttválasztó Gyűlései a visszahívást követően akkor kötelesek új
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küldöttet választani, ha a korábban megválasztott 5 küldött létszáma a visszahívással 3 fő alá
csökken. A pótválasztásra a 9. pontban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.
11. Záró rendelkezések
A területi küldöttválasztó gyűlés határozatképességének megállapítása szempontjából a
gyűlés megnyitásának időpontja az irányadó (6. pont). A területi küldöttválasztó gyűlés akkor
határozatképes, ha a küldöttválasztási területhez tartozó tagok 50 %-a + 1 tag jelen van. A
megismételt területi küldöttválasztó gyűlés az Alapszabály 6.4. pontjában meghatározottak
szerint határozatképes.
A jelen Választási Szabályzatot az Egyesület rendkívüli Küldöttközgyűlése 2012. október 8.
napján fogadta el, és 2014. április 28.-n módosította. Ez a Szabályzat a Kölcsönös Biztosító
Egyesület Alapszabályának 4.sz. melléklete, előírásait az Alapszabály hatályba lépésének
napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2014. április 28.
Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete
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Választási Szabályzat A. melléklete

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Elnöksége az alábbiak szerint
állapította meg a Budapesti és a Megyei Területi Kamarák egyesületi tagjainak létszámát,
budapesti és megyei bontásban a 2013. december 31-i állapot szerint.

Megye

Aktív

I.sz.

II.sz.

Szünetelők

III.sz.

I.sz.

Budapest
4793 508 382 714
Észak-Buda
Dél-Buda
Belváros
Kelet-Pest
Észak-DélPest
Békés
189
5
0
11
Hajdú-Bihar
390
4 10
21
Heves
167
7
1
13
Győr-MosonSopron
335 11
5
25
Somogy
212 16
1
32
Bács-Kiskun
420
5
0
39
Borsod
376
1
1
36
Szabolcs
273
3
0
27
Pest
479 30
7
50
Baranya
346 10
3
38
Nógrád
59
1
1
4
Csongrád
422
8
4
46
Tolna
102
6
2
8
Fejér
243 16
5
17
Szolnok
196
5
3
12
Vas
128
4
5
13
Komárom
165
8
2
14
Veszprém
203
9
3
13
Zala
199 15
0
12
9697 672 435 1145

II.sz. III.sz.

59

33

Szünetelők
Mindközbeösszesen összesen szerzés

806

6489
1384
1087
1128
1431

0
1
1

0
1
0

11
23
14

1459
205
427
189

0
0
1
0
0
2
2
1
2
0
1
0
0
0
0
3
73

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
37

25
32
40
36
27
53
40
5
48
8
20
12
13
14
13
15
1255

376
261
465
414
303
569
399
66
482
118
284
216
150
189
228
229
12059

Változás előző
évhez képest

60

-64

3
2
3

0
-10
5

1
0
4
2
6
2
2
0
2
2
2
2
0
0
2
0
95

2
-1
1
-4
1
-2
1
2
-2
-3
-4
-2
-19
-2
1
-9
-109
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Az Elnökség rögzíti, hogy az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően
-

A Budapesti Ügyvédi Kamara egyesületi tagjai küldöttválasztási régiónként 5-5,
összesen 25 küldöttet választanak a Kölcsönös Biztosító Egyesület Küldöttgyűlésébe

-

a megyei területi ügyvédi kamarák közül a legnagyobb létszámmal rendelkező hat
megye: Baranya, B-A-Z, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Pest megye. Ennek
a hat megyének az egyesületi tagjai 2-2 küldöttet választanak a Kölcsönös Biztosító
Egyesület Küldöttgyűlésébe.
A további 13 megye egyesületi tagjai 1-1 küldöttet választanak a Kölcsönös Biztosító
Egyesület Küldöttgyűlésébe.

Budapest, 2014. április 28.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete
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MENETREND
A területi küldöttválasztó gyűlések előtt
1. 30 nappal a létszámarány elnökségi meghatározása (az a hat területi kamara, amelyik 2
küldöttet választ)
Az Elnökség szeptemberi ülése elé terjesztendő, a Választási Szabályzat 1.sz. melléklete
2. 30-16. nappal a gyűlés előtt a tagok besorolása a két területi küldöttválasztó gyűlés
valamelyikébe
Az Elnökség szeptemberi ülése elé terjesztendő
3. A gyűlések helyének, idejének és napirendjének meghatározása
Választási Bizottság és Szavazatszedő Bizottság megválasztása
Az Elnökség szeptemberi ülése elé terjesztendő
4. Legkésőbb 15 nappal a gyűlés előtt a meghívó honlapra történő feltétele és hirdetmények
megjelentetése a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben, előtte legalább egy héttel
intézkedni kell az Elnökség szeptemberi ülésének döntése alapján
5. Egyidejűleg jelölőlap közzététele a MÜBSE honlapján
Az Elnökség szeptemberi ülése elé terjesztendő
6. Szavazólapok készíttetése
7. A Választási Bizottság a MÜBSE honlapján budapesti és megyénként külön íven
közzéteszi az adott területhez besorolt tagok névjegyzékét a gyűlés napját megelőző
ötödik munkanapon
8. A Választási Bizottság közzéteszi a végleges névjegyzéket a területi gyűlést megelőző
utolsó munkanapon a MÜBSE honlapján
9. A Választási Bizottság a végleges névjegyzékeket közszemlére teszi a küldöttválasztó
gyűlés helyszínén elektronikus formában

