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JELENTÉS 
a 2017. évi soron kívüli tisztújítást megelőző jelölésről 

 

I. A Társaság Alelnökének, Kéri Józsefnek elhunyta miatt az Elnökség az Alapszabály 

V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, az Alapszabály 

szerinti határnapok figyelembe vételével, 2017. március 25. napjára összehívta a 

beszámoló és tisztújító Közgyűlést, hogy ennek keretében a tagság megválassza a 

Társaság új alelnökét. Az új alelnököt a hivatalban lévő Elnökség megbízatásának 

időtartamára (2018. április 18.) választja meg a Közgyűlés. Az Elnökség megválasztotta a 

jelölést lebonyolító jelölőbizottságot (elnöke: Szilágyi György, tagjai: Döbörhegyi Éva és 

Wikhardt Péter). 

 

A jelölésre a soron kívüli tisztújítás esetén az Ügyrend 41. §-a az ott meghatározott 

kivételekkel a 35-40. §-t rendeli alkalmazni. Ennek alapján a Jelölőbizottság az Ügyrend 35. 

§ (3) bekezdése szerint kibocsátotta a jelölési felhívást, amely továbbításra került a 

Társaság tagjainak és 2017. január 26-án közzétételre került a Társaság honlapján. A 

felhívásban a Jelölőbizottság 2015. március 10. napját határozta meg a jelölések 

beérkezése határnapjának, amivel eleget tett az Ügyrend 35. § (4) bekezdésében előírt 

jelölési időszak hosszával kapcsolatos előírás érvényre juttatásával összefüggő 

kötelezettségnek.  

 

A jelölés technikáját a Közgyűlés Ügyrendje 35. § (5)-(6) bekezdése tartalmazza, amely 

rendelkezések szerint a Társaság tagjai a Társaság tisztségviselőire vonatkozó jelöléseiket 

írásban (ide értve az elektronikus levelet is) jutathatják el a jelölőbizottsághoz. A 

jelölőbizottság felhívásában közzétette azokat a címeket, amelyekre a postai, illetve az 

elektronikus levelek megküldhetőek. Ezeket a technikai előírásokat egyébiránt a 

Jelölőbizottság felhívása is tartalmazta.  

 

II. A Jelölőbizottság a felhívásában megadott határidőig 25 tagtársunkkal folytatott 

személyes konzultációt, közülük 11 tagtársunk juttatta el a jelölőbizottsághoz érvényes 

jelölését. 

 

A Jelölőbizottság befejezte a beérkezett jelölések feldolgozását, a jelölést kapott tagokkal 

előzetes konzultációt folytatott a jelölés elfogadásáról. A jelölések feldolgozását és a 

személyes konzultációt követően megállapítottuk, hogy a Társaság Alelnökének posztjára az 

alábbi táblázatokban feltüntetett tagtársaink kaptak jelöléseket. 

 

A) Jelölést kaptak, és azt az előzetes konzultáció alapján elfogadják: 

 

Tisztség Név 

A Társaság Alelnöke               Dr. Viczai Péter Tamás 
         

 

B) Jelölést kaptak, és azt az előzetes konzultáció alapján nem kívánják elfogadni: 

 

Tisztség Név 

A Társaság Alelnöke Krausz Tamás 
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Rózsa B. György 

Szilágyi György (jelen megbízatása miatt sem 

lehet jelölt) 

 

C) Jelölést kapott továbbá Dr. Marosi Lajos, aki nem MOMBT tag, vele a jelölőbizottság 

nem folytatott ugyan konzultációt jelölése elfogadásáról, de javasolja őt a továbbiakban 

jobban bevonni a Társaság munkájába. 

 

A Jelölőbizottság azoknak, akik jelölést kaptak és azt elfogadják, megküldi a választást 

megelőzően benyújtandó összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 

 

A Közgyűlés Ügyrendjének 38. §-a szerint a Társaság bármely tagja a tisztújító Közgyűlésen 

is jelölhet a tisztújítással megnyíló tisztségekre. A végleges jelöltlistát ezért a 

Jelölőbizottság a Közgyűlésen készíti el, miután az érintettek szóban vagy írásban 

nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról vagy az attól való elállásról. 

 

  

Budapest, 2017. március 10. 

 

 

 

Döbörhegyi Éva s.k. Szilágyi György s.k.  Wikhardt Péter s.k.  

a Jelölőbizottság tagja a Jelölőbizottság elnöke a Jelölőbizottság tagja 

 


