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Tisztelt Kollégák 
Az MMK Épületgépészeti Tagozat tisztségviselőinek 4 éves ciklusa hamarosan véget ér, ezért a 

következő 4 évre ismét vezetőséget kell választanunk. 

A jelenlegi elnökség azt a döntést hozta, hogy az elnökség létszámát a jelenlegi 8 főről kibővíti 10 

főre, így a következő választáson az alábbi tisztségekre kell személyeket választanunk: 

 1 fő tagozati elnök 

 10 fő elnökségi tag 

 5 fő Tagozati Szakértői Testületi tag 

Az utóbbi testülettel kapcsolatosan tájékoztatásul idézem a tagozat ügyrendjét: „A Tagozati Szakértői 

Testület feladata szakmai vélemény kiadása, a szakmai tagozat szakterülete szerinti tervezői, 

tervellenőri és szakértői jogosultságokkal kapcsolatos véleménye alapján.” 

A választással kapcsolatos előkészítésre az elnökség Jelölő Bizottságot hozott létre. A tagok nevét és 

elérhetőségét a csatolt „MMK jelöltek” nevű pdf dokumentum tartalmazza. A Jelölő Bizottság az 

elmúlt hetekben a tagozat elnökségével és a megyei szakcsoportok vezetővel közösen összeállított 

egy javaslatot az egyes tisztségekre. Az abban szereplő jelöltek valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy 

jelölésüket elfogadják. 

Ügyrendünk értelmében van arra lehetőség, hogy bárki újabb személyt jelöljön. Az előzetes 

névsorhoz legalább tíz tag tehet levélben közös javaslatot a jelölt elfogadó nyilatkozatának 

mellékelésével. A küldöttgyűlésen is van lehetőség helyszíni jelölésre. A jelölőnek meg kell 

indokolnia, hogy miért csak akkor tesz javaslatot, továbbá a taggyűlésnek egyszerű többséggel el kell 

fogadnia a jelölt személyét. A jelöltnek a helyszínen szóban el kell fogadni a helyszíni jelölést. 

Kérem, hogy amennyiben további jelölt személyére javaslatot kíván tenni, akkor a fenti ügyrendi 

szabályok figyelembe vételével tegye azt meg. A további javaslatok beérkezésének határideje 

2019.január 30. Kérem, hogy a javaslatot a jelölt elfogadó nyilatkozatának mellékelésével a Jelölő 

Bizottság elnökének (bm@bausoft.hu), vagy a bizottság bármely tagjának, email-en szíveskedjen 

megküldeni. 

A választásra 2019. február 8-án 10:00-kor kerül sor az MMK székházában tartandó tisztújító 

küldöttgyűlésen. A tájékoztató levélhez csatoltan megküldöm a jelöltek és a tagozat küldötteinek 

névsorát. 
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