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VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 

Elfogadta az elnökség 2020. február 26-i, módosította a július 2-iki ülése 

  

A Magyar Jogász Egylet Elnöksége a Sárközy Tamás elnök elhunyta folytán megürült elnöki 

tisztség betöltése érdekében pótválasztás tartását határozta el és elfogadta az alábbi eseti 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATOT  

 

1 A megválasztandó tisztségviselők 

1.1 A Küldöttgyűlés az Alapszabály alapján megválasztja az Egylet elnökét. 

1.2 Abban az esetben, ha egy jelenlegi elnökségi tag elnökké történő megválasztására 
kerül sor, az emiatt megüresedő tisztségre is új tisztségviselőt kell választani. 

1.3 A jelen választás pótválasztás, a megválasztott tisztségviselő(k) mandátuma a többi 
tisztségviselőével együtt, a ciklus végén jár le. 

2  A Jelölőbizottság megválasztása 

2.1 A Jelölőbizottságot az Elnökség választja meg. 

2.2 A Jelölőbizottság öt tagú, elnökét maga választja.  

2.3 A Jelölőbizottság két tagját a dunántúli kilenc megye (Baranya, Fejér, Komárom-
Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala), másik két tagját 
a közép- és kelet-magyarországi kilenc megye (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Csongrád, Hajdu, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-
Bereg), ötödik tagját a Fővárosi és a Pest Megyei Szervezet, nevezi meg egymásközti 
megállapodás alapján. 

2.4 A 2.3 pont szerinti megállapodásokat a területi csoportosulásoknak legkésőbb a jelen 
szabályzatot elfogadó elnökségi határozat után egy órán belül meg kell kötniük és az 
elnökségnek be kell jelenteniük. Megállapodás hiányában a Jelölőbizottság hiányzó tagját 
(tagjait) az Elnökség jelöli ki a területi csoportosulás küldöttjei közül. 

2.5 Az Elnökség a területi csoportosulások megállapodása alapján javasolt személyeket 
választja meg a Jelölőbizottság tagjává, kivéve, ha a javasolt személlyel szemben 
törvényes kizáró ok áll fenn. Ez esetben a Jelölőbizottság tagját az Elnökség maga jelöli 
ki. A Jelölőbizottság megalakulását és személyi összetételét megalakulásuk után a 
Titkárságnak haladéktalanul közzé kell tennie az Egylet honlapján. 
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3 A Jelölőbizottság tevékenysége 

3.1 A Jelölőbizottság megválasztása után a lehető legrövidebb időn belül az Egylet 
székhelyén ülést tart, amelyen szótöbbséggel megválasztja vezetőjét. A Jelölőbizottság 
tevékenysége a tisztújító Küldöttgyűlés lezárásáig tart.  

3.2 A Jelölőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A 
Jelölőbizottság ülései nem nyilvánosak, azon csak az adminisztratív feladatok ellátása 
érdekében az Egyletnek a bizottság által meghívott munkavállalója vagy tagja, valamint a 
Bizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt. A Jelölőbizottság eljárási 
szabályait egyébként a Jelölőbizottság első ülésén maga határozhatja meg. 

3.3 A Jelölőbizottság a megválasztását követő 5 munkanapon belül nyilvános felhívást 
kell kibocsátania a tagsághoz az ajánlások megküldése érdekében. A Jelölőbizottsághoz az 
MJE bármely rendes és különleges jogállású tagja, valamint a területi szervezete, illetve 
bizottsága ajánlást tehet és a javaslattételi joggal az eddigi Elnökség, valamint a 
Jelölőbizottság tagjai is élhetnek. Az ajánlásokat írásban, rövid indokolással ellátva kell 
megtenni. 2020 március 25.-e után a Jelölőbizottságnál újabb ajánlás nem tehető.  

3.4 A Küldöttgyűlés elé terjesztendő jelöltekről a Jelölőbizottság legkésőbb 2020. április 
5-ig dönt, amely döntést a Titkárság haladéktalanul köteles az Egylet honlapján 
közzétenni.  

3.5 A hagyományoknak megfelelően az Egylet elnökének elsődlegesen a jogászi 
közvélemény által elismert egyetemi tanárt/tanárokat (ideértve a professzor emeritust, az 
MTA kutató professzorát és a címzetes egyetemi tanárokat is) kell jelölni. 

3.6 Az Egylet elnökének a beérkezett javaslatok alapján legfeljebb három személy 
jelölhető.  

3.7 A Jelölőbizottság határozatának meghozatala után a Jelölőbizottság haladéktalanul 
felkéri a jelölteket, írásban nyilatkozzanak, hogy a jelölést elfogadják-e. Ha elfogadják, 
rövid életrajzukat, valamint arról való nyilatkozatukat, hogy velük szemben nem áll fenn 
Alapszabály szerinti összeférhetetlenségi ok, 8 napon belül eljuttatják a Titkársághoz, 
annak érdekében, hogy a Titkárság ezt haladéktalanul feltegye az Egylet honlapjára. E 
határidő eredménytelen eltelte után a jelölés érvénytelennek tekintendő. 

4 Jelölési eljárás jelenlegi tisztségviselők jelölése esetén 

4.1 Ha az elnökség választható tagja, alelnöke, főtitkára, a Felügyelőbizottság elnöke, az 
egylet elnöki tisztségére jelölést fogad el, nyilatkoznia kell arról, hogy az elnöki tisztségre 
történő megválasztás hatályával korábbi tisztségéről lemond. Ilyenkor a Jelölőbizottság a 
jelenlegi tisztségükre helyükre másik jelöltet állít. A jelölt megválasztására csak a tisztség 
megüresedése estén kerül sor. 

4.1.1 Ha az elnökség választható tagja az elnöki tisztségre jelölést fogad el, akkor a 
Jelölőbizottság az ő helyére – függően attól, hogy a jogalkotás, illetve a 
közigazgatásban dolgozó jogászok képviseletében az igazságügyi miniszter, egyet 
elsődlegesen a végrehajtói szakma képviseletében a Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kar elnöksége javaslata választották meg, ugyanezen területekről és ugyanolyan 
javaslatok beszerzése alapján jelöl. 
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4.1.2 Ha az egylet főtitkára fogad el elnöki tisztségre jelölést, akkor a 3.3. pont szerint 
az új főtitkár-jelölt személyére 2020. április 28. napjáig ajánlásokat kell 
beszerezni. Az Ajánlás nyomán a Jelölőbizottság legkésőbb 2020. május 5. 
napjáig a helyére jelölte(ke)t állít.  

4.1.3 Ha az Egylet alelnöke fogad el elnöki jelölést, az Egylet jogászi hivatásrendekkel 
kapcsolatos feladatainak megfelelő ellátása érdekében a hagyományoknak 
megfelelően az Egylet négy alelnöke akkor is a négy alapvető jogászi hivatásrend 
képviselőiből kerül ki. Ezen elvnek megfelelően a Jelölőbizottság az esettől 
függően vagy a Kúria Elnökéhez, vagy a Legfőbb Ügyészhez, vagy a Magyar 
Ügyvédi Kamara elnökségéhez, vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
elnökségéhez fordul annak érdekében, hogy javaslatot tegyenek a bírói, az 
ügyészi, az ügyvédi, és a közjegyzői hivatásrend alelnökként való képviseletére 
az MJE Elnökségében. A Jelölőbizottság kizárólag az így javasolt személyeket 
terjeszti jelöltként a Küldöttgyűlés elé. E személyekre más jelölés nem tehető. 

5 A tisztújító Küldöttgyűlés lebonyolítása 

5.1 A Küldöttgyűlést az Egylet elnöksége 2020. szeptember 10. napjának 14. órájára hívja 
össze. A Küldöttgyűlés színhelye: az Országos Bírósági Hivatal aulája, 1055 Budapest, 
Szalay utca 16. A megismételt Küldöttgyűlés időpontja: 2020. szeptember 18/25 14. óra, a 
helyszín ugyanaz. A jelöltet a Küldöttgyűlésre meg kell hívni. 

Amennyiben jogszabály a kitűzött időpontot megelőzőleg úgy rendelkezik, hogy ilyen 
rendezvényt nem szabad megtartani, vagy más okból nyilvánvalóvá válik, hogy a 
küldöttgyűlés személyes jelenlét mellett biztonságosan nem bonyolítható le, az 
elnökválasztást távszavazásos küldöttgyűlési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez utóbbi 
helyzetet az elnökség elektronikus úton, egyszerű vélemény-nyilvánítással is 
megállapíthatja. A távszavazás lebonyolítására a 2020. tavaszán kidolgozott szabályokat 
kell alkalmazni.1 

5.2 A tisztújító Küldöttgyűlést levezető elnökét a megnyitást követően kell 
megválasztani. 

5.3 A tisztújítás a Jelölőbizottság elnökének beszámolójával, illetve a bizottság által tett 
javaslatok indoklásával kezdődik.  

5.4 Az elnökjelöltek programjukat, az Egylet jövőjére vonatkozó elképzeléseiket 
legfeljebb 10 percben, a helyben lebonyolított sorshúzás sorrendjében ismertethetik a 
Küldöttgyűlésen. Ilyen szándék hiányában bármelyik küldött igényelheti az Egylet 
elnökének jelölt személytől (személyektől), hogy ilyen ismertetést tegyenek. A 
felkérésnek a jelölt (jelöltek) köteles(ek) eleget tenni. 

5.5 Ezt követően kerül sor a hozzászólásokra. 

5.6 A hozzászólások után a Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatára megválasztja az 
Alapszabály szerinti a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjét és három tagját.  

 
1 A szakasz szövegét az Elnökség 2020. július 2-i ülésén hozott határozatával fogadta el. 
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5.7 A hozzászólások után a levezető elnök lezárja a vitát és szavazást rendel el. A 
szavazás lebonyolítása az Egylet Titkárságának és a Szavazatszámláló Bizottságnak a 
feladata.  

5.8 A Küldöttgyűlés az elnök személyéről titkos szavazással dönt. Ha e tisztségekre 
egynél több személyt jelöltek, két személy esetén az szerzi meg a tisztséget, aki több 
szavazatot kapott. Ha az adott tisztségre kettőnél több jelölt van, az első fordulóban az 
szerzi meg a többséget, aki a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 
szavazatok többségét (50 % +1) elnyeri. Ha ilyen személy nincs, a két legtöbb szavazatot 
kapó személy között második fordulóként új szavazást kell elrendelni. Szavazategyenlőség 
esetén is új szavazást kell tartani. 

5.9  Alelnök választása esetén a hivatásrend jelöltjéről kell szavazni.  

5.10 Ha az elnökség tagját (ide értve a főtitkárt is) választják meg elnöknek, helyére a 
Küldöttgyűlés a szavazatok 50%+1 szavazattal, titkos szavazással, a ciklus végéig terjedő 
időre új tisztségviselőt választ.  

5.11 A szavazás lebonyolítása után a Küldöttgyűlés elnöke kihirdeti az eredményt. Ezt 
követően az Egylet megválasztott elnöke átveszi a Küldöttgyűlés vezetését és rövid 
nyilatkozattétele után bezárja a Küldöttgyűlést. 

6 A Szabályzat hatálya 

6.1 A Szabályzat az Elnökség Szabályzatot elfogadó döntésének kihirdetésével lép 
hatályba. Az Elnökség által elfogadott Szabályzattal szemben esetlegesen benyújtott 
panaszokat a Küldöttgyűlés a levezető elnök megválasztását követően elsőként bírálja el.  

6.2 Jelen Szabályzat kizárólag a 2020-as pótválasztásra vonatkozik. A Küldöttgyűlés 
befejezésével ez a Választási Szabályzat hatályát veszti. 

 
Budapest, 2020. február 26. 

A Magyar Jogász Egylet 
Elnöksége 

 

Az egylet honlapján elhelyezve: 2020. február 26. 22 órakor 

A módosított szöveg elhelyezve 2020. július 12-én 20 órakor 


