
 
A Jelölő Bizottság beszámolója: 
 
- A JB a jelölési időszakban 5 alkalommal ülésezett. 
- A jelölés két módon zajlott: egyrészt a JB élt felkérési lehetőségével, másrészt a 
tagságból bárki jelölhetett. A jelölések után 44 fő került fel a jelölőlistára, különböző 
pozíciókra. 
- A JB figyelembe vette a jelölési időszakban beérkezett visszajelzéseket tagság részéről. 
Így a meghosszabbított jelölési időszakban a Bizottságnak lehetősége nyílt a Tagságot 
kétszer is jelölésre felkérni. Az értékes visszajelzésekre, jelölésekre alapozva, az 
alapszabálynak megfelelően és a korábbiakban meghirdetett módon a Közgyűlésen helyi 
jelölésre már nincs mód. 
- A JB ezúton megjegyzi, hogy a jelöltektől bekért anyagok jelentős részének 
beküldésénél nagyfokú fegyelmezetlenséget tapasztalt: a kért formátumhoz képest igen 
heterogén, sokszor kezelhetetlen állomány érkezett be. 
- A Közgyűlés időpontjában tagdíjtartozással rendelkező jelölteket levesszük a 
jelölőlistákról. 
- A januárban elhalasztott rendes tisztújító és elnökválasztó közgyűlés és a most 
megrendezésre kerülő rendes tisztújító és elnökválasztó közgyűlés közötti időszakban a 
JB szüneteltette tevékenységét. 
- A fenti időszakban újabb egyéni jelölés nem történt.  
 
 
A szavazás menete, módja a JB szerint: 
- A szavazáson „X-eléssel” kell a jelöltekre szavazni a kiosztott listákon. 
- Az egyes pozícióknál a megadott létszámra, vagy attól kevesebbre lehet csak szavazni, 
különben a szavazat érvénytelen lesz. 
- Évek óta szándék és igény a MÉSZ tisztségviselőinek fiatalítása. Örömünkre szolgál, 
hogy a jelölési időszakban ezúttal sok új, fiatal kolléga is jelezte részvételi szándékát a 
MÉSZ tisztségviselői munkáiban. A MÉSZ alapszabálya nem rendelkezik a 
megkülönböztetett jelölés lehetőségéről. A JB azonban ezt a folyamatot kiemeli és 
támogatja, az alapszabály és a demokratikus választás tiszteletben tartásával felhívja a 
tagság figyelmét arra, hogy az 50 év alatti és feletti korú jelöltek egy listán belül, de 
külön oszlopa szedve kerülnek feltüntetésre a szavazólapokon. 
- A szavazás két ütemben zajlik. Először az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 
elnökjelöltjeire kell szavazni (1-1 fő). Az ezt követő szünetben lehetőség nyílik a 
elnökhelyettesi és tagi szinten lévő jelölteknek visszalépni jelöltségüktől, illetve a 
Számláló Bizottság át tudja vezetni a szavazásból és a visszalépésekből adó változásokat. 
A második körben használandó szavazólapok a szünetben kiosztásra kerülnek. A 
második körben adódik lehetőség az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 
elnökhelyetteseinek és tagjainak megválasztására. 
- A választás végeredményéről a Szavazatszámláló Bizottság – az előreláthatólag 
hosszadalmas adminisztráció miatt – a Közgyűlés után a MÉSZ honlapján tájékoztatja 
majd a tagságot. (Az esetleges szavazategyenlőség esetén az érintettek között az SZB 
sorshúzással dönt.) 
- Azoknál a jelölteknél, akik több pozícióra is jelöltek mindig a megszavazott magasabb 
tisztséget veszi figyelembe az SZB. Az elnökségi és az ellenőrző bizottsági közös jelölés 
esetén minden érintettet előzetes súlyozásra kértünk, így a végeredmény – a szavazatok 
összesítése után - egyértelműen képezhető. 


