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A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnökségének 
tájékoztatása az egyesület esedékes tisztújításáról 

 
 
A Kollégiumi Baráti Kör Elnöksége – tekintettel arra, hogy az egyesület tisztségviselőinek 
megbízatása idén lejár – a tisztújítást a 2023. május 13-án tartandó évi rendes közgyűlésre 
kitűzte.   
 
Az alapszabály III. 5. pontja alapján az egyesület elnöksége 7 tagból áll: elnök, általános 
alelnök, gazdasági alelnök, és négy elnökségi tag.  
Az új elnökség megválasztása során figyelembe kell venni, hogy az Alapszabály III. 5. pontja 
szerint a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának mindenkori elnökét (jelenleg 
dr. Baráth Béla Levente) és a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának mindenkori 
igazgatóját (jelenleg Nagy Erzsébet Bernadett) az elnökség két tagjává megválasztja a 
közgyűlés.  
Amennyiben az Elnökség javaslata szerint a választás előtt a közgyűlés elfogadja az 
alapszabály módosítását, akkor az elnökség létszáma 8 főre bővül és a Debreceni Református 
Kollégium Dóczy Gimnáziumának mindenkori igazgatóját (jelenleg Czapp Katalin) is az 
elnökség tagjává választja. 
 
A fent megnevezett három tag mellett az elnökség további öt tagját is a Baráti Kör következő 
közgyűlésének kell majd megválasztania. 
 
A Baráti Kör valamennyi tagja az előbbi tisztségekre írásban további jelöléseket tehet. Ezeket 
kérjük legkésőbb 2023. március 25-ig a Kollégiumi Titkárság címére (4026 Debrecen, Kálvin 
tér 16.) az alábbi iratok szerint postára adni: 

• a jelölő tag és a jelölt adatait és annak a tisztségnek a megjelölését melyre a személyt 
jelölni kívánja, 

• a jelölt írásbeli elfogadó nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról, 
• a jelölt rövid, 6-8 mondatos bemutatkozását. 

Tisztségre a Baráti Körben érvényes rendes tagsággal rendelkező személyek jelölhetnek és 
jelölhetők. 
A jelölés megkönnyítéshez mellékeljük a jelölő lap és a jelölt elfogadó nyilatkozatának 
mintáját is. Ezek a dokumentumok a baráti Kör honlapján is megtalálhatók. 
 
Debrecen, 2023. február 21. 

 
  Dr. Győri János   
    elnök  

        

http://www.drkbar%C3%A1tikor.hu/


JELÖLŐ LAP
a DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRE 

2023. május 13-ai tisztújító közgyűlésére

1./ A jelölő  tag 
neve : ………………………………………………. …………………………………..

címe: …………………………………………………………………………………….

telefonszáma: ………………………………………..

2./ A jelölni kívánt tag 
neve : ………………………………………………. ………………………………….

címe: …………………………………………………………………………………….

telefonszáma: ………………………………………..

3./ A jelölés: ……………………………………………………… tisztségre történik
/Az alapszabály szerint a következő tisztségekre lehet jelölni: elnök, általános alelnök, 
gazdasági alelnök, 2 fő elnökségi tag, 3 fő számvizsgáló bizottsági tag/ 

Kelt,  ……………………… 2023. ……………..

________________________
           a jelölő tag aláírása



ELNÖKSÉGI TAG  
JELÖLÉST ELFOGADÓ NYILATKOZATA 

a DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRE  
2023. május 13-ai tisztújító közgyűlésére 

 
 A jelölt 
 
neve : ……………………………………………….  
 
címe: ……………………………………………………………………………………. 
 
anyja neve: ……………………………………………….  
 
Kijelentem, hogy a DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRE 2023. 
május 13-i tisztújító közgyűlésén  
 
a …………………………………………………tisztséget 2027.  május 31-ig elfogadom. 
 
Kijelentem, hogy a Baráti Körnek rendes tagja vagyok és a törvényben, valamint a Baráti Kör 
alapszabályában megjelölt feltételeknek megfelelek. 

 

Kijelentem azt is, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában 
megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és 
összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn, mert 

• cselekvőképességemben semmilyen módon nem korlátozott, nagykorú személy vagyok, 
• bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek, 
• foglalkozástól jogerős bírói ítélettel nem tiltottak el, 
• vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen nem tiltottak el, 
• vezető tisztségviselői tevékenységtől nem tiltottak el. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) 
bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt. 
 
Jelen nyilatkozathoz csatolom a rövid írásbeli bemutatkozásomat és hozzájárulok ahhoz, hogy 
azt a Baráti Kör valamennyi tagja megismerje. 

 
Kelt,  ……………………………     2023. …………. 

____________________________ 
           a  jelölt aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
név: ………………….………… lakcím: ……………….…………………………………….. 
 
aláírás: ………………………… 
 
név: ………………….………… lakcím: ………………….………………………………….. 
 
aláírás: ………………………… 


