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MÉT Közgyűlés - szavazás  

Tisztelt Tagtársak! 
 
Az idei MÉT Vándorgyűléssel kapcsolatos online véleményezést összesen 61 tag töltötte ki, mely 
szerint a többség az online részvétel mellett szavazott. A részletes szavazati megoszlás:  
 

 30 szavazat: A Vándorgyűlés ONLINE megtartását választanám.  

 6 szavazat: A Vándorgyűlés SZEMÉYES RÉSZVÉTELLEL történő megtartását választanám. 

 14 szavazat: A Vándorgyűlés HIBRID formában történő megrendezése esetén SZEMÉLYESen 
vennék részt. 

 11 szavazat: A Vándorgyűlés HIBRID formában történő megrendezése esetén ONLINE 
csatlakozóként vennék részt. 

 
Ez alapján 2021. április 27-én a MÉT Elnöksége áttekintette a lehetséges lebonyolítási formákat és 
mérlegelte az online vs. személyes részvétel (ill. hibrid) mellett megtartható Vándorgyűlés előnyeit és 
hátrányait. Az Elnökség tagjai az elmúlt évben szerzett tapasztalatok alapján, ill. az egyetemi oktatás 
és vizsgaidőszak okozta nehézségeket is figyelembe véve nem támogatták az online, ill. hibrid 
konferencia megtartását és egyhangúan a 2021. évi MÉT Vándorgyűlés elhalasztását javasolták.  
 
A MÉT Vezetőségének a javaslattétele is megtörtént (2021. május 6.) az alapszabályzat nyújtotta 
online szavazás keretében. A 25 vezetőségi tagból 19-en éltek szavazati lehetőségükkel: 18 
támogatom, 1 nem támogatom, és 0 tartózkodom szavazat érkezett.  
 
Ez alapján a MÉT vezetősége a 2021. évi MÉT vándorgyűlés 2022-re történő halasztását javasolja. 
 
A társasági alapszabályzat szerint ebben a kérdésben a Közgyűlés a döntéshozó testület, 
határozathozatalára ülés tartása nélkül is sor kerülhet. 
 
Ennek megfelelően arra kérném a Tagságot, hogy az alábbi linken elérhető táblázatban adja le 
szavazatát az alábbi kérdésben: 
 
A MÉT Elnökség által előterjesztett, a 2021. évi MÉT Vándorgyűlés 2022-re történő elhalasztását: 

 TÁMOGATOM  

 NEM TÁMOGATOM  

 TARTÓZKODOK 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbHn9t7zA3IbIEuWHm-
ouIBQdlKDpMGLraXgeEKjCXI/edit?usp=sharing 
 
A táblázatban Név és szervezeti egység megadása is szükséges a szavazat érvényességéhez.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbHn9t7zA3IbIEuWHm-ouIBQdlKDpMGLraXgeEKjCXI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbHn9t7zA3IbIEuWHm-ouIBQdlKDpMGLraXgeEKjCXI/edit?usp=sharing


 
Szavazási határidő 1. (1. közgyűlés): 2021. május 14. 12:00 óra. 

 
Amennyiben a szavazatok száma nem elegendő a döntéshozatalhoz, a szavazás meghosszabbításra 
kerül.  

Szavazási határidő 2. (2. közgyűlés): 2021. május 25. 12:00 óra. 
 
 
Köszönettel, 
Bari Ferenc 
a MÉT elnöke 

 

A MÉT Hírlevél terjesztése a Szegedi Tudományegyetem szerveréről történik. 
A szerkesztőség e-mail címe: met@med.u-szeged.hu 

Kérjük, hogy megjelentetni szánt információikat a fenti címre küldjék. 
Ugyanide várjuk bármilyen természetű megjegyzésüket, észrevételüket, javaslatukat. 

 
A Szerkesztőség. 


