
TÁJÉKOZTATÓ

a Társaság tisztségviselőinek soron kívüli választását megelőző 
jelölési folyamatról

I. A jelölési folyamat megindulása

A Közgyűlés  2/2012.  (II.  4.)  KGY határozatával  elfogadott  Ügyrend  határozza  meg  a  Közgyűlés 
hatáskörébe  tartozó  személyi  döntések  –  ide  tartozik  az  Elnökség  tagjainak  megválasztása  is  – 
előkészítésének rendjét.  Miután  a  Társaság  elnöke,  majd  erre  figyelemmel  az  Elnökség  tagjainak 
2015. január 26-ai nyilatkozata alapján a Társaság tisztségviselőinek megbízatása – 2015. április 18-án 
hatályossá váló – lemondásukkal az Alapszabály V/A. Cikk (4) bekezdés c) pontja szerint szűnik meg,  
ezért az új tisztségviselők megválasztását megelőző jelölési folyamatra az Ügyrendnek a soron kívüli  
tisztújítással kapcsolatos eljárásról rendelkező 41. §-át kell alkalmazni. 

Az Ügyrend 41. § (2) bekezdése alapján az Elnökség a lemondás bejelentésének napján, 2015. január 
26-án tartott  ülésén megválasztotta  a jelölőbizottsági  teendőket  ellátó,  elnökből  és  két  tagból  álló 
testületet, továbbá – az Alapszabály V/A. Cikk (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a tisztújító 
Közgyűlés  időpontját  2015.  április  18-ra  kitűzte.  Az  Elnökség  a  jelölőbizottság  kijelölésekor  
figyelemmel volt az Ügyrend 35. § (2) bekezdésben írott összeférhetetlenségi szabályokra is.

II. A jelölési folyamat első szakasza – jelölés a jelölőbizottságnál

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 2015. február 3-án 
közzétételre került a Társaság honlapján. A felhívásban a jelölőbizottság március 15. 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 az Ügyrend 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. Megjegyzendő, hogy a  
telefonos  vagy  szóbeli  közlés  nem minősül  jelölésnek,  még  akkor  sem,  ha  azt  a  jelölőbizottság 
elnökével vagy tagjával közli a jelölni szándékozó. Az írásos jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt teljes 
nevét,  a  jelölésben  érintett  tisztséget,  valamint a  jelölő  aláírását.  A  Társaság  tagja  egy  tisztségre 
egyidejűleg csak egy személyt  jelölhet.  Ezeket  a technikai  előírásokat  egyébiránt  a jelölőbizottság 
felhívása is tartalmazza.

A jelölőbizottság a jelölési időszak végéig beérkező jelöléseket az Ügyrend 37. §-ban foglaltak szerint  
összegzi. A jelölőbizottság jelentése a Társaság tagjainak a tisztújító Közgyűlés meghívójával együtt  
kerül megküldésre. A tisztújító Közgyűlésen a jelentés előadója a jelölőbizottság elnöke.
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III. A jelölési folyamat második szakasza – jelölés a Közgyűlésen

Az  Ügyrend  38.  §-a  szerint  a  Társaság  tagja  a  tisztújító  Közgyűlésen  is  jelölhet  a  tisztújítással 
megnyíló tisztségekre. Ezt a jelölést a tisztújítást célzó napirendi pont keretében szóban vagy írásban 
lehet megtenni a jelölőbizottságnál. A jelölés akkor zárul le, ha a tisztújító Közgyűlésen a levezető 
elnök kérdésére  már  egyetlen jelen lévő tag sem kíván további  jelölést  tenni.  A jelölőbizottság a 
jelentésében szereplő jelöléseket  kiegészíti  a  tisztújító Közgyűlésen tett  jelölésekkel,  és elkészíti  a 
jelöltlista tervezetét.  Ezt  követően a levezető elnök a jelöltlista tervezetében szereplő személyeket  
egyenként  szóbeli  nyilatkozattételre  hívja  fel  arról,  hogy vállalják-e  a  jelölést.  A nyilatkozattételt  
követően  a  levezető  elnök  –  tisztségenként,  azon  belül  abc  rendben  –  ismerteti  a  jelölést  kapott 
személyek névsorát, amivel a jelöltlista véglegessé válik. Ezt követően kerül sor a titkos szavazásra.

* * *
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