KÖZLEMÉNY és FELHÍVÁS
Tisztelt Gyűjtőtárs!
A MABÉOSZ Elnöksége az országos küldöttgyűlés időpontját a 2021. május 29.-re tűzte ki, amikoris a
küldöttek a Választásai Szabályzat előírásainak megfelelően új Jelölőbizottságot fognak választani. Kérem
Szövetségünk minden egyes szervezeti egységének illetékeseit, hogy a jelölésüket tegyék meg és a jelölési
adatlapjukat, valamint a jelöltek elfogadói nyilatkozatait (mindkét űrlap a kézhez kapott levélhez mellékelve)
2021. május 15-ig juttassák el az alábbiakban megadott lehetőségek valamelyikével élve a
Jelölőbizottsághoz:
1.
2.
3.
4.

az Önnel kapcsolattartó jelenleg hivatalban lévő Jelölőbizottsági tagnak az általa megadott módon.
(Első helyen javasolt)
e-mail-ben a JB Elnök : sdalmadi@t-online.hu címére (Második helyen javasolt)
MABÉOSZ, Dalmadi Sándor (Jelölőbizottság elnöke) 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Titkárság
(lezárt borítékban) (személyesen)
MABÉOSZ, Dalmadi Sándor (Jelölőbizottság elnöke) 1387 Budapest, Pf. 4. (lezárt borítékban)
postán

A pandémiára tekintettel a kapcsolattartó személy e-mail címére történő megküldést a legcélszerűbbnek
tartjuk.
Kérjük, hogy a jelölési lapon a személyi javaslathoz rövid indoklást is szíveskedjenek adni.
A jelölési lapot a jelölt elfogadó nyilatkozatának a késlekedése esetén is határidőre kell beküldeni, és
szorgalmazni az elfogadói nyilatkozat pótlását.
A szervezeti egység jelöltje bármely MABÉOSZ tag lehet, ha a Választási Szabályzat feltételeinek eleget
tesz, de a jelölési lapon jelezni kell, ha a jelölt nem az Önök szervezeti egységének a tagja.
A Jelölőbizottság nem kívánja normatív szempontokkal korlátozni a jelölő egységek jelölési szabadságát,
ezért nem ad meg kötelezően érvényesítendő feltételeket. Ugyanakkor mérlegelésre ajánl néhány olyan
„szempontot”, amely segítheti a jelölő egység munkáját, amikor a jelölni kívánt személy alkalmasságát
vizsgálja Ilyenek lehetnek pl. a jelölt
- személyes meghallgatása,
- filatéliai tájékozottsága,
- van-e elképzelése a MABÉOSZ jövőjét illetően;
- hogyan képzeli el szerepét a jelölésre ajánlott tisztségben,
- milyen a problémamegoldó képessége,
- milyen a tárgyalókészsége,
- elvárható-e tőle a MABÉOSZ érdekeinek eredményes külső képviselete
Az általam vezetett Jelölőbizottság az Önöktől kapott anyag feldolgozását követően alakítja ki a véleményét
és terjeszti azt majd a küldöttgyűlés elé. Ezért alapvetően fontos a határidő betartása, továbbá mert a
begyűjtött jelölésekről még a küldöttgyűlés előtt a MABÉOSZ honlapján a gyűjtői közösség nyilvánossága
előtt is számot kell adnia a Jelölőbizottságnak a végzett munkáról.
A Jelölőbizottság nevében feltétlenül számitok a Tisztelt Gyűjtőtárs
közreműködésére. Ehhez kívánok Önnek türelmet és eredménye munkát.
Gyűjtőtársi üdvözlettel:
Dalmadi Sándor
a Jelölőbizottság elnöke
MABÉOSZ

felelősségteljes,

segítő

