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Tisztújítás a megüresedett tisztségekre

2017. évi Tisztújító Közgyűlés megválasztotta a következő három évre:

• az elnökség 9 tagját, és

• az ellenőrző és az etikai bizottság 3-3 tagját.

Az elmúlt hónapokban három vezetőségi tag, 

Dr. Mester Máté, Dr. Kelemen Csaba és Putz József lemondott, akiknek 

ezúton is köszönjük munkájukat. 

Helyükre a HTE Alapszabálya értelmében új vezetőségi tagokat kell 

választanunk a mai közgyűlésen: 

• A tisztújítást Jelölő bizottság készíti elő, amelyet a Szenátus hagy jóvá

• 42 nappal a Közgyűlés előtt a jelölési folyamatot zárni kell (április 10.)

• A jelöltlistát és a jelöltek bemutatkozó anyagát 14 napon belül a HTE 

honlapján meg kell jeleníteni (április 24.)
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A Jelölő Bizottság 
(Szenátusi ülés, 2019. március 21.)

Az Alapszabályunk szerint a Jelölő Bizottság 
összetétele: elnök és két vagy három tag, akik
• nem lehetnek az Elnökség tagjai és
• nem jelölhetők.

A Jelölő Bizottság elnöke:
Dr. Sallai Gyula professor emeritus, 

a HTE tiszteletbeli elnöke

A Jelölő Bizottság tagjai:
Győri Erzsébet, a HTE Távközlési Szako. elnökségi tagja
Dévényi István, villamosmérnök
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A jelöltlista kialakítása

A megüresedett pozíciók: 
q az elnökség gazdasági területért felelős tagja,
q az elnökség külső kapcsolati területért felelős tagja,
q az etikai bizottság tagja.

A megválasztandó vezetőségi tagok mandátuma a 2020-ban esedékes 
következő tisztújító közgyűlésig szól, amely pozícióban akár két tisztújító 
közgyűlésen is újraválaszthatók.  

Felhívás a tagság és a szervezeti egységek vezetői felé (március 25.) 
Személyi javaslatok, támogatások szervezeti egységektől
Személyes beszélgetések, egyeztetések, csapatépítés
Jelöltek vállalása, bemutatkozó anyaga (honlapon)
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A JB javaslatai a megüresedett tisztségekre
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Az elnökség gazdasági területért 
felelős tagja:

Szűcs Miklós közgazdász

Az elnökség külső kapcsolati területért 
felelős tagja:
Dr. Kerekes István villamosmérnök

Az etikai bizottság tagja:
Dr. Hilt Attila villamosmérnök



Köszönöm a figyelmet !
Kérdések és szavazás
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