
A Jelölő Bizottság 1/2012 Körlevele 
a MAROVISZ tagjaihoz 

 
Mint i smeretes, 2012-ben lejár a korábban megválasztott MAROVISZ 
vezetőség, a Számvizsgáló Bizottság, és a Szakmai Etikai Bizottság 
megbízatása. 
 
A MAROVISZ mint társadalmi szervezet, a tagság által választott vezetőséggel 
működik, amit az Alapszabály is rögzít. A választásra a MAROVISZ soron 
következő Közgyűlésén (előre láthatólag 2012. márciusban) kerül sor. 
A 2012. évben esedékes választások előkészítésére Klausz Gábor vezetésével 
egy 3 fős Jelölő Bizottság kapott megbízatást.  
Tagjai: dr. Gémes György és dr. Gillemot László. 
 
A Jelölő Bizottság arra az elhatározásra jutott, hogy a beérkezett javaslatok 
alapján egy előzetes javaslatot készít, amelyet a közgyűlés előtt kb. 1 hónappal 
bocsát a  Tagság rendelkezésére, azzal, hogy a beérkező észrevételek alapján 
bővíti a jelöltek listáját. 
 
Az előzetes Jelölőlistára való felkerülésnek két alapvető kritériuma van: 

1. Legalább 3 MAROVISZ tag támogatása 
2. Az illető személy vállalja a megbízatást. 

 
Az első feltétel akkor teljesül, ha a Jelölő Bizottsághoz e-mail-ben, vagy egyéb 
dokumentált módon megkeresés é rkezik. A mennyiben valamely s zemély 3,  
vagy annál több támogató jelölést kap, a Jelölő Bizottság megkeresi és tisztázza, 
hogy az illető vállalja-e a jelölést illetve a tisztséget. 
 
A j elölési j avaslatokat a gillemot1@t-online.hu magán e-mail c ímre ké rjük 
megküldeni. A Jelölő Bizottság ezzel a megoldással is biztosítani kívánja a 
jelölési javaslatok anonimitását.  
 
A jelölési javaslatok megtételének határideje: 2012. január 30., majd a 2. 
körlevelet követő 2 hét (kivéve a Közgyűlés alkalmából benyújtott 
javaslatokat). 
A Jelölő Bizottság a beérkezett információkat a lehető legnagyobb mértékben 
bizalmasan kezeli. 
A Jelölőlistára a helyszínen, a Közgyűlés alkalmával is fel lehet kerülni, az ott 
elhangzott javaslatok és a résztvevők 25 %-os t ámogatása m ellett. A  helyszíni 
Jelölőlistára kerülést az is indokolja, hogy a döntést a jelenlegi vezetés 
beszámolója i s b efolyásolhatja. Ú j j elölést a  2. feltétel ellenőrzése miatt a 
helyszínen már csak jelen lévő és a vállalás tényét visszaigazoló személyre lehet 
tenni. 
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Az Elnök és a vezetőség tagjai külön jelölőlistán szerepelnek, nem kizáró ok, ha 
valaki mindkét listára felkerül. Először az Elnök személyéről történik döntés, 
majd a vezetőségi listáról. A szavazás lebonyolításának menete a MAROVISZ 
Honlapján megtalálható Alapszabályban került rögzítésre. 
 
 
A Jelölő Bizottság elérhetősége: 

Klausz Gábor 30-992-2316 gklausz@agmi.hu  
Dr. Gémes György 30-445-4360 gemes.gyorgy@vincotte.hu  
Dr. Gillemot László 20-984-5878 gillemot1@t-online.hu 

 
 
 
Budapest, 2012.01.09. 
 
 
A Jelölő Bizottság nevében: 
 

                                 
 

Klausz Gábor 
a Jelölő Bizottság vezetője 
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