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Jelölő Bizottsági Tájékoztató 
  

Az egyesület vezetőségének mandátuma 2022-ben lejár, így a 2022. évi Közgyűlésen tisztségviselő 

választás is történik. A tisztségekre szükséges jelöltet/jelölteket állítani. 

A vezetőség kérte a jelölő bizottságot, hogy 2022. évi közgyűlésre végezze el a jelölésekkel 

kapcsolatos tevékenységét, az egyesületi munka folyamatosságának fenntartása érdekében. 

A jelölő bizottság kéri az egyesületi tagságot, amennyiben az alapszabályban szereplő feltételeknek 

megfelelő személy jelölését kívánja valamely tag megtenni, azt a 2022. évi jegykiadási napokon 

tegye meg. A jegykiadási alkalmakon a jelölőbizottság tagjai támogatják a jelölési folyamatot. 

Tagnyilvántartó ív aláírása után kapja kézhez a jelölő lapot, melyet kitöltve a helyszínen elhelyezett, 

lezárt urnába kell bedobni.  

„Vezetőségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik 

kizáró ok alá 

Az elnökség tagja az lehet: 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság 

a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta és 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki magyar vagy külföldi állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 

meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. 

A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő 

bizottság tagja, akivel szemben az elnök tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  

Paks, 2022.01.21. 
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Jelenlegi személy Javasolt személy 

Elnök Aradi János  

Alelnök Gerzsei Zoltán  

Vezetőségi tag / Pénzügyi 

ügyintéző* 
Szentkirályi Lászlóné  

Vezetőségi tag / Titkár Rácz István  

Vezetőségi tag Csötönyi Tamás  

Vezetőségi tag Fotyék János  

Vezetőségi tag Szucskó József  

 

Felügyelő bizottság 

elnöke** 
Krieser János  

Felügyelő bizottsági tag Tumpek István  

Felügyelő bizottsági tag Lacza József  

Felügyelő bizottsági tag Csonka Miklós  

Felügyelő bizottsági tag Pataki Gábor  

Felügyelő bizottsági tag Virág Zoltán  

* A tisztség betöltésének elengedhetetlen feltétele, hogy a jelölt pénzügyi ismeretekkel, végzettséggel 

rendelkezzen. 

** A tisztség betöltésénél előnyt jelentő speciális (vezetői, gazdasági, vállalkozási) tapasztalatok.  

Jelenlegi személy Javasolt személy 

Fegyelmi bizottság 

elnöke*** 
Dr. Nagy Attila  

Fegyelmi bizottság tag Éberling István  

Fegyelmi bizottság tag Hencz János  
 

Jelölő bizottság elnöke Szentkirályi László  

Jelölő bizottsági tag Tumpek János  

Jelölő bizottsági tag Kertész László  

*** A tisztség betöltésének elengedhetetlen feltétele, hogy a jelölt jogi ismeretekkel, végzettséggel 

rendelkezzen. 


