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Elmélyült szakmai tudás, sokoldalú általános műveltség, higgadt, tárgyilagos érvelés, 
meggyőző szónoki fellépés sorolhatók azon tulajdonságok közé, amelyekkel dr. Szőke 
László urat jellemezhetjük. 1987 óta titkár volt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének jogelődjénél, s nyolc esztendőn át 
volt az elnöke az MVGYOSZ-nek és öt esztendeje a Veszprém megyei egyesületnek is.  

 
Hatalmas munkabírásának és a vakügy iránti elkötelezettségének köszönhetően mind-
két választott tisztségét közmegbecsülést kiváltóan látta el.  

 
Dr. Szőke László számtalan alkalommal megmutatta, hogy méltóképpen tudja képviselni 
Szövetségünket az ország vezetőivel és a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon 
egyaránt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium Fogyatékosságügyi főosztályának vezetőjévé nevezték ki. 

 
1960. november 17-én született Veszprémben. Általános iskolai tanulmányait Várpalo-
tán, majd Debrecenben végezte. 1979-ben érettségizett, s még ebben az évben felvételt 
nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára.  

 
Az idők során látása fokozatosan romlott, szemműtétek sorozatán esett át. Egy sikerte-
len szemműtét következtében, előbb 1969-ben a jobb szemére, majd 1980-ban a bal 
szemére is elveszítette a látását. 1979 óta tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetségének.  
 
1984-ben jogi diplomát szerzett, és még ebben az évben munkába állt a Veszprémi 
Szénbányák Várpalotai Üzeménél, mint jogi előadó. 1987-ben jogtanácsosi szakvizsgát 
tett.  

 
1985-től 1989-ig a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Várpalotai Körzeti 
Csoportjának elnöki teendőit látta el. 1987-ben a szövetség Veszprém Megyei Szerve-
zetének titkárává, egy évvel később pedig az Országos Elnökség tagjává választották. 

 
A szénbányászat fokozatos leépítésének következményeként, 1991-ben a Várpalotai 
Bányaüzemnél betöltött jogtanácsosi munkaköre megszűnt. 1992. június 1-e óta egyéni 
ügyvédként tevékenykedik. Ennek keretében 1999 óta hetenkénti rendszerességgel 
jogsegély-szolgálati megbízást teljesített a várpalotai Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. 2004 szeptemberétől pedig ez a tevékenysége havonkénti rendszeres-
séggel, a kistérséghez tartozó, környékbeli településekre is kiterjed.  

 
1998-tól 2002-ig a szövetség egyik alelnökeként dolgozott. 2002 áprilisában pedig a 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökévé választották, mely 
tisztséget 2010-ig töltötte be. 2010-től a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Fogyaté-
kosságügyi főosztályvezetője. 

 



 

A szövetség elnökeként, kezdeményezte a szövetség szervezeti átalakítását, és jelen-
tős részt vállalt abban, hogy a korábbi centralizált szervezeti struktúra helyén, önálló jogi 
személyiségű megyei egyesületek alakuljanak. E szervezeti átrendeződés keretében, 
2004 szeptemberében a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének el-
nökévé is megválasztották.  
 

Budapest, 2012. október 14. 


