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JELENTÉS 

 

a főtitkári tisztség tekintetében szükséges soron kívüli tisztújítást megelőző jelölésről 

 

 

I. A Társaság főtitkára írásos nyilatkozatával 2016. március 1-jével lemondott 

tisztségéről. Az Elnökség – az Alapszabály szerinti határnapok figyelembe vételével – 

2016. április 23. napjára összehívta a Közgyűlést, hogy – az éves beszámolók elfogadása 

mellett – a tagság megválassza a Társaság új főtitkárát. A főtitkárt a hivatalban lévő 

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

 

Az Elnökség 2016. március 10-ei ülésén megválasztotta a jelölést lebonyolító 

jelölőbizottságot, amelynek elnöke: Wikhardt Péter, tagjai: Döbörhegyi Éva és Salga Ilona 

Erzsébet. 

 

A jelölésre a soron kívüli tisztújítás esetén a Közgyűlés Ügyrendjének 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. A felhívásban a Jelölőbizottság 2016. április 2. 

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 felhívásában megadott határidőre beérkezett jelölések alapján a 

főtitkári tisztségre a Társaság következő tagjai kaptak jelölést: 

 

Németh Tibor (75%) 

Szilágyi György (8,3%) 

Tamás István (8,3%) választott tisztségben van, 

nem jelölhető 

Bodrogi Ferencné (8,3%) választott tisztségben van, 

nem jelölhető 
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A Közgyűlés Ügyrendjének 38. §-a szerint a Társaság 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, 2016. április „08” (15:45) 

 

 

 

            
 Wikhardt Péter   

 a Jelölőbizottság elnöke  

 

 


