
Tárgy: Tisztújítási felhívás 
 
 
Kedves Kollégák!  
 
 
Közeledik a következő tisztújító taggyűlés időpontja, melyet reményeink szerint már 
meg tudunk tartani a tagok személyes jelenlétével. 
Egyelőre erre készülünk, melyet természetesen a járványhelyzet felülírhat, de 
reméljük, hogy a május 20-ára kitűzött időpontban már a megszokott rend szerint 
tudjuk lebonyolítani a taggyűlést. 
 
A választási jelölő bizottság elnökeként szeretnék minden tagunknak lehetőséget 
biztosítani arra, hogy bármelyik tisztség betöltésére jelöltet javasoljon, sőt kifejezetten 
szeretnélek ösztönözni benneteket, hogy a javaslataitokat - esetleg saját, személyes 
tisztségviselőként való közreműködési szándékotokat - jelezzétek felénk, ezért 
jelöltállítási felhívásunkat mindenkihez szeretnénk eljuttatni.  
Amennyiben tudomásotok van róla, hogy valaki nem kapta meg ezt a felhívást, kérlek 
jelezzétek felé is. 
 
Külön örömmel töltene el bennünket, ha a frissen felvételt nyert fiatal kollégák is 
élnének a javaslattételi lehetőségükkel. Ha valaki saját maga dönt úgy, hogy szeretne 
az elnökség munkájában részt venni, örömmel fogadjuk jelentkezési szándékát, 
melyet szívesen tárunk majd a tagság elé szavazáskor. 
 
Sajnos a jelenlegi helyzetben nem tudunk személyes találkozókat szervezni a 
jelöltállítássokkal kapcsolatosan, de nem szeretnénk, ha ez a tagság aktivitásának 
rovására menne, ezért fontos, hogy mindenkihez eljusson a felhívás. 
 
A jelöltek névsorát, és hogy mely tisztségre jelölitek őket légyszíves juttassátok el 
2021. április 23-ig hozzám, vagy a választási bizottság bármely tagjához, e-mailben, 
vagy telefonon, az alábbi elérhetőségekre: 
 
Választási jelölő bitzottság tagjai: 
B. Tóth János     b.toth.janos@gmail.com         +36 20 360 6168 
Krajcsovicz Adrián    krajcso@koroskabel.hu    +36 20 939 4590 
Monus Krisztián    monusmuvek@gmail.com    +36 30 229 3811  
Tóthalmi Ferenc    fecoteso@gmail.com            +36 30 678 4737 
Választási jelölő bizottság elnöke: 
Babinszky Tünde    babinszky_tünde@yahoolcom    +36 20 915 9303 
 
A jelenlegi tisztségviselők listáját a kamara honlapján itt tudjátok megnézni: 
Szervezeti felépítés - BKMEK 
 
 
Kérlek benneteket, hogy minnél több jelölt javaslattal segítsétek munkánkat, hogy a 
következő ciklus kamarai vezetése a lehető legjobban tükrözze a tagok akaratát és 
véleményét.  
 

https://www.bkmek.hu/view-content/szervezeti-felepites/


Ha bármilyen kérdésetek van a tisztségekkel, feladatokkal vagy a kamarai vezetőség 
működésével kapcsolatban, mindenben állok rendelkezésetekre, keressetek bátran 
akár engem, akár a bizottság más tagjait. 
 
Várom javaslataitokat!  Üdvözlettel: 
 
Babinszky Tünde 
választási jelölőbizottság elnöke 
+ 36 20 915 9303 
e-mail: babinszky_tunde@yahoo.com 
 
 


