
5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat 

a MÜK Alapszabályának módosításáról1 

A Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályát az 
ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 111. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya az alábbi IV/A. fejezettel egészül ki: 

„IV/A. HATÁROZATHOZATAL A TELJES ÜLÉSEN KÍVÜL 

IV/A.1. A Teljes Ülésen kívüli határozathozatal esetén az Alapszabály IV.12.-IV.16. 
pontjaiban foglalt rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

IV/A.2. A Teljes Ülés tagjai Teljes Ülés összehívása nélkül elektronikus úton szavaznak a 
IV/A.3. pontjában meghatározott esetben. 

IV/A.3. Elektronikus szavazásra olyan, a Teljes Ülés által megtárgyalt és elfogadott szabályzat 
esetében kerülhet sor, amelynek módosítása a törvényességi felügyeletet gyakorló igazságügyért 
felelős minisztérium felhívására történt. 

IV/A.4. A módosított szabályzattervezetet és a szavazásra történő felhívást elektronikus úton 
kell megküldeni a Teljes Ülés tagjainak. A szavazási felhívásnak tartalmaznia kell az 
elektronikus szavazás módját, a szavazásra nyitva álló időt, annak kezdő és befejező időpontját, 
ha az egyes módosításokról külön-külön kell szavazni, az erre vonatkozó részletes tájékoztatást, 
valamint azt a figyelmeztetést, hogy a szavazás csak „igen” vagy „nem” szavazattal történhet. 

IV/A.5. A szavazatok megküldésére nyitva álló idő a szabályzattervezet megküldésétől 
számított három napnál nem lehet rövidebb, és nyolc napnál nem lehet hosszabb. 

IV/A.6. A Teljes Ülés tagjainak elektronikus úton leadott szavazata csak minősített 
elektronikus aláírással érvényes. 

IV/A.7. Az elektronikus úton lebonyolított szavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak 
több mint fele szavazott. 

IV/A.8. Az elektronikus úton lebonyolított szavazás akkor eredményes, ha az érvényes 
szavazáson a leadott szavazatok legalább 2/3-a az „igen” vagy legalább 2/3-a a „nem” választ 
tartalmazza. 

IV/A.9. Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben 
adták fel, a szavazatot feltételhez kötötték, vagy a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták 
meg. 

IV/A.10. Az elektronikus úton történő szavazás esetén a megismételt szavazásra is a IV/A.7. és 
IV/A.8. pontokban foglaltak irányadóak. 

IV/A.11. Az elektronikusan beérkezett szavazatokat elektronikus úton rögzíteni (menteni) kell. 
A beérkezett szavazatokat a határidő lejártát követő első munkanapon papír alapon rögzíteni 

kell oly módon, hogy a kinyomtatott szavazatot tartalmazó iraton a szavazat elektronikus 
leadásának időpontja, a feladó és a szavazat megállapítható legyen. 

                                                 
1 Megjelent: Hivatalos Értesítő 2013/61. 



IV/A.12. A szavazat beérkezését elektronikus úton haladéktalanul - nem automatikus 
visszaigazoló e-maillel - vissza kell igazolni a szavazónak, amely visszaigazolást elektronikus 
úton és papír alapon rögzíteni kell. 

IV/A.13. A beérkezett szavazatok alapján meg kell állapítani a beérkezett szavazatok számát, 
ennek alapján azt, hogy a szavazás érvényes vagy érvénytelen volt. 

Amennyiben a szavazás érvényes volt, meg kell állapítani az érvényes - ezen belül az „igen” és 
„nem” - szavazatok számát, mindezek alapján a szavazás eredményét, illetve azt, ha a szavazás 
eredménytelen volt. 

IV/A.14. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a határidő lejártát követő három munkanapon 
belül elektronikus úton közli a Teljes Ülés tagjaival az előző pontban írt megállapításokat is 
tartalmazó Teljes Ülésen kívül hozott határozatot. 

IV/A.15. Az elektronikus szavazás eredménye miatt előterjeszthető jogorvoslatra a IV.16. pont 
rendelkezései irányadóak. A fellebbezési határidő a IV/A.14. pontban írt közlést követő napon 
kezdődik. 

IV/A.16. Az elektronikusan leadott és mentett szavazatok a szavazást követő Teljes Ülés 
befejezését követően törölhetőek. A Teljes Ülésen kívüli határozathozatal során leadott 
szavazatok papír alapú változatát egy évig kell megőrizni. 

IV/A.17. A Teljes Ülésen kívüli határozathozatallal kapcsolatos feladatok a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnökét terhelik, a technikai lebonyolításért a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára felelős. 
A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az elektronikus szavazást követő első elnökségi ülésen és az 
első Teljes Ülésen az elektronikus szavazásról beszámol.” 

2. Az Alapszabály jelen módosítását a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése 2013. november 
25. napján fogadta el, és az a Hivatalos Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba. 
 
 


