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VÁLASZTÁS 2021 
 

Az IAP Magyar Divíziója Vezetőségének mandátuma 2021-ben lejár. Az új Elnök, Titkár, 

Pénztáros és az öt vezetőségi tag megválasztására a 2021. január 29-i Közgyűlésen kerül sor.  

 

A választás menete 

1. A Divízió minden tagjának joga van saját személyén kívüli tagot jelölni az Elnök, a Titkár, a 

Pénztáros és az öt vezetőségi tag személyére. A jelölést 2021. január 22-ig kell elküldeni az 

IAP MD Titkárságára a honlapon keresztül, a jelölő bizottság tagjainak, vagy bejelentheti a 

Közgyűlésen a szavazás megkezdéséig.  

2. Jelölt lehet mindenki, aki az IAP MD rendes tagja és nem áll az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény, valamint az IAP MD alapszabályában meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt. 

3. A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban nyilatkoznia kell. 

4. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet. 

5. A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll. 

6. A szavazás titkos és szavazólapon, kizárólag írásban történik. 

 

Az IAP MD Alapszabályából: 

 
A vezetőség a Divízió 8 vezetőségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 

amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

A vezetőség tagjai a vezető tisztségviselők. A vezetőség tagjai az Elnök, a Titkár, a Pénztáros és 

további öt tag. 

A vezetőség tagjait a közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. 

 

 

A Jelölő Bizottság (JB) 

A JB a Divízió tagjainak független, kizárólag a választás idejére létrehozott szerve, amelyeknek 

feladata a pártatlanság elvének érvényesítése, a választások tisztaságának biztosítása, a választási 

eredmény megállapítása. 

A IAP MD Jelölő Bizottsága 2 főből áll – 1 elnök és 1 tag. A JB-t a Divízió Vezetősége kéri fel és 

bízza meg a feladat ellátásával. A JB tagjai díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. 

Munkájukat az IAP MD titkársága segíti. 
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A JB feladatai: 

 javaslatokat gyűjt a tagságtól az Elnök, a Titkár, a Pénztáros és a Vezetőségi tagok 

személyére 

 együttműködik a Vezetőséggel a választás lebonyolításában 

 felügyeli a választás tisztaságát és a Szavazatszámláló Bizottság munkáját  

 értékeli a választás eredményét és azt ismerteti a Közgyűléssel 

A JB tagjai a IAP MD rendes tagjai, mandátumuk a választási periódusra szól. 

 

A 2021. évi választás jelölő bizottsága e-mail címmel 

elnök: 

Dr. Arató Gabriella, arato.gabriella@gmail.com 

tag 

Dr. Bedekovics Judit, bedekovicsjudit@gmail.com' 

 

 

HATÁRIDŐK 

 

1.A tagság kiértesítése e-mailben illetve a honlapon 

határidő:  2020. december 31. 

felelős:  Titkárság 

 

2. Jelölés (elektronikusan és postai úton egyaránt) és a jelöltlisták összeállítása 

határidő:  január 22. 

felelős:  JB, Titkárság 

 

3. Közgyűlés – helyszíni jelölések – választás 

határidő:  2020. január 29. 

felelős:  JB, Titkárság 
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A VÁLASZTÁS MENETE 

 

1. A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban nyilatkoznia kell – 

így kerülhet fel a jelölőlistára. 

2. A tisztújító Közgyűlés tervezett időpontja és minden kapcsolódó adata a pathology.hu 

honlapon lesz elérhető, 

5. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet. 

6. A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll. 

7. A szavazás titkos és szavazólapokon, kizárólag írásban történik. 

8. A szavazólap: 

a) négy féle: elnöki, titkári, pénztárosi illetve vezetőségi. 

b) a Közgyűlésen minden jelenlévő rendes tag megkapja mind a négyet 

c) az átvételt aláírásával igazolja a jelenléti íven 

d) a szavazólapok tartalmazzák a megfelelő jelölt listát és helyet a helyszíni jelölteknek – 

valamint minden név mellett négyzetet, a választást formailag segítendő 

e) a szavazó a szavazólapokat a jelöltek a szavazóurnába adják le, ezek a választás után 

archiválásra kerülnek 

f) az elnöki szavazólap érvényes, ha azon egy szavazat szerepel 

g) a titkári szavazólap érvényes, ha azon egy szavazat szerepel 

h) a pénztárosi szavazólap érvényes, ha azon egy szavazat szerepel 

i) a vezetőségi szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és legfeljebb öt szavazat szerepel. 
 


