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Tisztelt Kolléganők és Kollégák!  

A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat az érvényes ügyrendje alapján 
2021. évben tisztújító taggyűlést tart – amelyen az előírások szerint – a tagozat tisztségviselőit kell 
megválasztani. A választás előkészítéseként a tagozat elnökségének felkérésére 2021. június 9-én 
megalakult a Választási Testület (ld. 1. sz. melléklet). 

A Választási Testület elvileg felosztotta egymás között azon területeket, melyekről megpróbál 
jelöltekre javaslatot gyűjteni, de ezek nem éles határok.  

A Választási Testület az alábbi jelölési felhívást teszi közzé:  

Tisztelt Tagtársak! Az Ügyrend 4.2.2. pontja alapján meg kell választani:  

1 fő elnököt,  

2 fő elnökhelyettest,  

5 fő elnökségi tagot.  

Kérjük tagtársainkat, hogy tegyenek javaslatot a fenti tisztségek betöltésére. A javaslatokat a 

Választási Testület címére: ggt_jeloles@googlegroups.com kérjük elküldeni!   

Postai úton történő leadás esetén  

MMK GGT 117 Budapest Szerémi út 4. címre „JELÖLÉS” megjelöléssel lehet elküldeni.  

Jelölhet a tagozat bármely tagja 2021. AUGUSZTUS 15-ig. Amennyiben szakcsoportnak lenne 

javaslata, azt a szakcsoportvezető terjessze elő. Ha egy jelölt több tisztséget (például elnökhelyettes 
és elnökségi tag) is vállal, akkor ezekre külön-külön kell jelölni és a jelölést elfogadni.  

A jelölteknek a jelölés elfogadásáról a melléklet NYILATKOZAT nyomtatványon kell nyilatkozni és 
elküldeni a választási bizottságnak 2021. SZEPTEMBER 1-ig elektronikus levélben vagy postai úton. 
A nyilatkozathoz csatolni kell a mérnöki kamarai tevékenység ismertetését is (ld. melléklet). Az e-
mail-en történő leadás esetén a kitöltés eredeti példányát legkésőbb a taggyűlésig kérjük a választási 
testület elnökéhez eljuttatni.   

Az Ügyrend a tagozat honlapján megismerhető: www.mmk-ggt.hu  

Kérdésekkel, javaslatokkal a Választási Bizottság tagjai megkereshetők. 

Üdvözlettel:   

 

 

  Dr. Szepes András 
  Választási Testület Elnöke  
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1. sz. melléklet 

 

Választási Testület 

 

NÉV Lakhely Terület 

Czibik Péter Győr 
Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém és Komárom-Esztergom 

Gioris Nikolaos Budapest Budapest és Pest megye 

Kali Csongor Eger Heves, Nógrád és BAZ 

Klein Pál Dunaújváros 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Baranya és Hajdú-Bihar 

Mészárosné Szollár 
Klára  

Szeged 
Csongrád-Csanád, Békés és 
Jász-Nagykun-Szolnok 

Szepes András Székesfehérvár Fejér, Tolna és Bács-Kiskun 

Szilágyi László Nagykanizsa Zala, Somogy és Vas 
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