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TÁJÉKOZTATÓ
a Budapesti Ügyvédi Kamara 2017. szeptember 13-án 10 órára meghirdetett
közgyűlésének lebonyolításáról és a szavazás rendjéről
az Elnökség 2017. Eln. 470/06/03. számú határozata alapján:

1. A megjelentet az épületbe történı belépést követıen a kamara munkatársai
azonosításra alkalmas személyi okmány, ügyvédi igazolvány ellenırzése
alapján regisztrálják. A megjelent a jelenléti ívet aláírja és ezzel egyidejőleg
nyilatkozik a piros és zöld szavazólap, valamint a tájékoztató átvételérıl.
2. A közgyőlést a kamara a „szavazótér”-ben bonyolítja le. Szavazótérnek minısül
a közgyőlési meghívóban megjelölt hely. Amennyiben a meghívóban megjelölt
szavazótér a kamarai Díszterem, ez alatt érteni kell az elsı emeleti nagytermet,
az azzal összenyitható kistanácstermet, esettıl függıen az elsı emeleti,
egyébként ajtóval elválasztott, de a szavazáskor egybenyitott egyéb olyan
helyiségeket, mint a Szemere utcai oldalon lévı „protokoll” termet, illetve az
ezeket összekötı közlekedı tereket.
3. A közgyőlésen „megjelent”- nek az minısül, aki:






szavazásra jogosult,
a közgyőlésen megjelent,
magát ügyvédi igazolvánnyal, vagy egyéb azonosításra alkalmas
okmánnyal igazolta,
a jelenléti ívet, valamint a sorszámozott szavazóeszköz (sorszámozott
szavazólap) átvételérıl szóló ívet aláírta, és,
aki a szavazáskor ténylegesen a szavazótérben tartózkodott.

4. A megjelenteket minden szavazás elıtt számba kell venni. A szavazótér zárt
terület, amely a szavazásokkor egyetlen bejárat használata útján közelíthetı
meg és hagyható el. Aki a szavazóteret elhagyja, kilépéskor köteles a
szavazóeszközt leadni. A szavazótérbıl való távozás esetén a távozás tényét és
idıpontját bizonyításra alkalmas módon rögzíteni kell.
5. A szavazat „igen” tartalommal állapítandó meg, ha a megjelent személy
szavazatát a szavazóeszközzel „igen” tartalommal adta le. A szavazat „nem”,
ha a jogosult a szavazóeszközzel „nem” szavazatot adott le, vagy nem
szavazott, de a szavazás elrendelésekor a szavazótérben tartózkodott.
6. Szavazólap céljára sorszámozott, kizárólag a közgyőlés idıpontjára készült,
bélyegzıvel és sorszámmal ellátott, vizuálisan jól érzékelhetı és a szavazás
tartalmát egyértelmően azonosítható jegyekkel ellátott színes karton,
alkalmazható.
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7. A szavazás során a szavazatszámlálók a közgyőlés helyszínén kialakított
szektorokban látják el szavazatszámlálói tevékenységüket, a szavazatszámlálók
vezetıje minden esetben a kamarai titkár, ezért összesen négy szektor alakítható
ki. A szavazás a tárgyát képezı napirend ismertetésével kezdıdik, ezt követıen a
szektorban lévı szavazásra jogosultak számbavételére kerül sor. A számbavételt
követıen történik a szavazólap felemelésével a szavazás, melynek
részeredményét szektoronként a titkárok hangos bemondással kihirdetik, a
szavazatokat egészében összegzı fıtitkár részére. A titkárok valamint a fıtitkár
a napirendenkénti szavazás eredményérıl szavazatszámláló ívet vezetnek. A
szavazatszámláló ívet a jelenlévı közjegyzı hitelesíti a teljes szavazás
lebonyolítását követıen.
8. Látható többség
összeszámlálását.

esetén

mellızni

lehet

a

szavazatok

egyenkénti

9. A szavazás eredményének megállapításához és a határozat érvényességéhez
elegendı az is, ha csupán az „igen” szavazatok megszámlálására kerül sor.
10. A szavazásokról és a közgyőlésrıl annak teljes idıtartamában kép-és
hangfelvétel készül. A közgyőlésen közjegyzık is jelen vannak, a felvételt és a
jelenléti íveket hitelesítik.
11. A meghívó napirendi pontonként biztosít a megjelentek részére felszólalási
lehetıséget, kivéve a meghívó 9-15. pontjában írt napirendeket. Ez utóbbi
esetben, a 9-15-ig meghatározott napirendek esetében a napirendi pontokat
követıen van lehetıség egységesen a felszólalásra. A felszólalók dr. Patyi
Gergely titkártól felszólalásra jelentkezés sorrendjében sorszámot kapnak.
Felszólalásra kizárólag a pulpituson elhelyezett mikrofon használatával van
lehetıség a sorrend alapján. A felszólalás végén a sorszámot a pulpituson
elhelyezett győjtıládába kell elhelyezni.

Budapest, 2017. augusztus 30.
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