
A jelölés rendje a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2021. évi tisztségviselő választásának 

előkészítéséhez 

2/2021 (III.25.) VJB határozat 

 

Az FMMK Választási Jelölőbizottsága (VJB) a tisztségviselők, bizottsági tagok jelölésére 

2021. április 1.- 2021. április 16. közötti időtartamot határozta meg és a jelölés folyamatára az 

alábbi eljárást fogadta el: 

 

1) a) Jelölésre való felhívás és eljárásrend megjelentetése az FMMK honlapján, jelölésre 

felhívás kiküldése a kamarai tagoknak elektronikus levél útján,  

b) Jelöltállításra javaslat küldésére a Mérnök Kamarai szabályzatokban foglaltak szerint 

elektronikus úton van lehetőség. A javaslat történhet a VJB által generált, és csak a VJB 

által hozzáférhető elektronikus kérdőíven keresztül, valamint a VJB számára létrehozott 

jeloles@fmmk.hu e-mail címre beküldött elektronikus levél útján. Az elektronikus 

dokumentumokban rögzíteni szükséges a jelölő nevét, kamarai számát, e-mail címét, 

valamint azt, hogy hozzájárul személyes adatainak (neve, kamarai száma) kezeléséhez, 

továbbá a jelölt nevét és milyen tisztségre jelöli. A jelölés beküldéséről visszaigazolás 

küldendő. 

c) 2021. március 16. és a VJB által megküldött felhívásban megállapított jelölési határidő 

kezdete (2021. március 31-ig) között beérkezett jelölések esetén a VJB nyilatkozatra kéri 

fel a jelölő kamarai tagot, hogy ez időben tett jelölését fenntartja-e. 

2) A beérkezett jelölések mindegyikét a VJB megvizsgálja az Alapszabály szerint.  

3) A VJB megállapítja, hogy az Alapszabály 5.1. a.) és b.) pontok szerint ki nem jelölhető. 

4) A vizsgálat után mindegyik jelöltet írásban nyilatkoztatni kell a jelölés vállalásáról, 

jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség kérdéséről és személyes adatainak 

kezelésének, közzétételének hozzájárulásáról (lásd: GDPR). Jelöltség vállalása esetén 10 

napon belül a jelölt rövid (max. 1 A4-es oldalnyi) tájékoztatót készít és küld meg a VJB 

részére mérnöki és kamarai tevékenységéről. 

5) A jelölést vállaló jelöltek mindegyike a jelölőlistára kerül. 

6) A jelöltek listáját és a jelöltek mérnöki és kamarai tevékenységéről szóló rövid ismertetést 

a tagság számára nyilvánosságra kell hozni a választásra szóló meghívóval, értesítéssel 

egyidőben. 

7)    Az Alapszabály 5.3. a.) és e.) pontok szerint a Küldöttgyűlés határoz a jelölőlistáról. 

 

Választási Jelölőbizottság 


