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Az MFT Elnökséqe részére

Előzmények

A társulat elnöke, Budai Tamás és ügywezetője, Krivánné Horváth Ágnes részéről megkeresés
érkezell az Ellenőrző Bizottsághoz' hogy vizsgáljuk meg az oktatási és Közműve1ődési
Szakosztály tiSZtújító ülésén lefolytatott választási eljárásrínak szabályosságát.

Az ügyben az EB rendkivüli ülést hívott össze 2018. szeptember l8-ara, amelyen az EB összes
tagja részt vett. Állásfoglalásukat egyhangú döntéssel alakítottak ki.

Dokumentáció

Az alábbi dokumentumokat kaptuk meg a titkárságtól, és vizsgáltuk meg:

1 . A tisztújító szakosztályi ülés jegyzőkönyve
2. Az ülés jelenléti ív
3. A szakosztályi tagok nyilvántar1ása és tagdíjfizetési teljesítéSe
4. Főzy István' Galácz András, Haas János társulati tagok e tárgyban beérkezett levelei

A vizsgálat megállapításai

A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy

1. a tisztújítáSt lebonyolító választási bizottság összetétele az Ügyrend11$ i2-.t pontjával ütközik,
mivel elnőke Dr Németh Norbert a nyilvántartás szerint nem tagja a szakosaálynak.
2. A szakosztályi ülés első meghirdetése és az ülés megtartása között 4 nap telt el a minimálus , 10
nappal szemben, ezzel (az idő rövidsége miatt) eZ az Ügyrend 1 1$(3) bekezdésével ütközik.
3. A tisztújító ülésen két olyan társulati tag (Kürthy Dóra' Fodor Rozália) is szavazott, és tisáségre
választották, akik a nyilvántartás szerint a szakosáálynak nem tagiai, ez az Ügyrend l 1$13)
pontjával ütközik.

A beérkezett tagi észrevételekben többen kifogásolták az elnöknek megválasztott tag habitusát
(különösképpen azÍ a tén''t, hogy korábbi Íblsőoktatási pozíciójábó1 a hallgatókkal szemben
tanúsított kifogásolható magatartása miatt ke1lett kilépnie).

Az EB aiánlása az Elnökséqnek

A felsoroltak a|apján az EB n arra az álláspontra jutott, hogy a lefol1tatott tisztújítási elj árás úgy az
Alapszabál1.t mint az Ügyrendet több ponton sérti.

Ezért az1javaso|1a az Elnökségnek, hogy az oktatási és Közművelődési Szakosztály tisztújításanak
eredményét semmisítse meg, és a szakosztál}t új tisztújítási eljárásra utasítsa.

A tisztújító szakosztályi ü1ésen elnökségi tag részvételével erősítse a megismételt tisáújítás
iigyrendnek és alapszabálynak megfelelő rendben való lebonyolítását.



Tekintettel az oktatási és Közművelődési Szakosztíly Társulaton is túlmut atő, az egész
szakmacsoport szempontjából kitikus fontosságú feladataira, javasolja a Szakosáálprak, hogy a
Szakosáály vezetésének jelöltjeinél a szakmai aktivitáSon tul a habitust is súlyozottan mériegeije
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