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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a MVGYOSZ Országos Választó Küldöttgyűlésének 2010. április 24-én, a
MVGYOSZ székházában (Budapest, Hermina út 47.) 10:00 órai kezdettel megtartott
ülésén.
Az országos küldöttek száma összesen: 121 fő
A jelenlét ellenőrzését kétféle módszerrel biztosítják: érkezéskor minden küldött személyi
igazolvánnyal igazolja magát, és aláírja a jelenléti ívet, valamint számozott, lepecsételt
szavazócédulát kap (egy minta mellékelve), továbbá az ülés hivatalos megnyitását
megelőzően helyszíni névsorolvasás történik.
Dr. Szőke László elnök köszönti a küldötteket, kísérőiket, az országos hivatal munkatársait, a
Felügyelő Bizottság tagjait, a Vakok Világa főszerkesztőjét, valamint mindazokat, akik
figyelemmel kísérik az ülést, majd hivatalosan megnyitja a közgyűlést.
A megjelent küldöttek száma 101 fő, a Küldöttgyűlés határozatképes. Dr. Szőke László
tájékoztatja a küldötteket, hogy a szövetség alapszabálya értelmében a küldöttgyűlés akkor
határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van.
Az elnök tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül, a
jegyzőkönyv ez alapján lesz elkészítve, a jegyzőkönyvvezetésére felkéri Bognárné Baráth
Barbarát, az országos hivatal munkatársát.
A jegyzőkönyv hitelesítésére pedig javasolja Gyöngy Sándorné Heves megyei küldöttet,
valamint Ádász István Békés megyei küldöttet.
Az elnök megkérdezi, hogy elvállalják-e a jegyzőkönyv hitelesítését?
Mind a ketten igent mondtak a felkérésre.
Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a jegyzőkönyvvezető, illetve a
hitelesítők személyével kapcsolatosan. Akinek bármiféle kifogása van, az szavazólapjának
felemelésével jelezze azt.
Nem érkezett kifogás.
Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja a jegyzőkönyvvezetőt és a
hitelesítőket, az emelje fel a szavazólapját.
Nevezetteket az OKGY látható többséggel elfogadta.
Dr. Szőke László bemutatja a nyílt szavazások javasolt szavazatszámlálóit (mindhárman a
Vakok Állami Intézetétől érkeztek):
- Szűcs Judit
- Koszorúsné Belányi Márta
- Lőrincz Jenőné
Dr. Szőke László egyenként megkérdezi a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e a
felkérést?
- Szűcs Judit: igen
- Koszorúsné Belányi Márta: igen
- Lőrincz Jenőné: igen
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Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a nyílt szavazatszámlálók
személyével kapcsolatosan. Akinek bármiféle kifogása van, az szavazólapjának felemelésével
jelezze azt.
Szórádi Bálint elmondja, hogy a számlálószemélyekkel kapcsolatban nincs kifogása viszont
javasolja, hogy független ember számolja össze a szavazatokat. Ne legyen az, mint a
legutóbbi küldöttgyűlésen, mikor az elnök úr kijelentette, hogy 55 szavazattal a küldöttek
elfogadták a Közhasznúsági jelentést, visszaellenőrzés pedig nem volt. Nem kérdezte meg ki
szavazott ellene vagy ki tartózkodott. Ezért kéri, hogy ezek a szavazatszámlálók hangosan a
mikrofonba mondják be, hány embert számoltak össze a saját sorukban. Ez azért lenne
lényeges, hogy a tagok is figyelemmel tudják kísérni a részeredményeket.
Dr. Szőke László válaszul elmondja, hogy a szavazatszámlálók konkrét szavazásoknál
mikrofonba fogják bemondani a részeredményt. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy
jelenleg a Szavazatszámláló Bizottság megválasztásánál tartanak és az volt a kérdés, hogy a
szavazatszámláló bizottság tagjaival kapcsolatosan van-e bárkinek kifogása. Ezzel
kapcsolatosan tehát ismét megkérdezi, hogy van e valakinek valamilyen kifogása a bizottság
összetételével kapcsolatosan.
Nem érkezett kifogás.
Dr. Szőke László javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy a nyílt szavazás Szavazatszámláló
Bizottságába válassza meg:
- Szűcs Juditot,
- Koszorúsné Belányi Mártát és
- Lőrincz Jenőnét
Miután kifogás velük szemben nem érkezett az elnök úr egyben teszi fel szavazásra, hogy aki
a fent megnevezett összetételű Szavazatszámláló Bizottság megválasztásával egyetért, az
szavazólapja felemelésével jelezze.
Nevezetteket az OKGY látható többséggel elfogadta.
Dr. Szőke László a Szavazatszámláló bizottság munkájához sok sikert kíván.
Dr. Szőke László javaslatot tesz a Választó küldöttgyűlés napirendjére, amely javaslat
megegyezik a meghívóban előzetesen kiküldött napirendi indítvánnyal és egyben tárgyalási
sorrendet is jelent, mely a következő:
1. A Szövetség elnökének megválasztása
2. Az Országos Elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása
3. Az Etikai Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása
Dr. Szőke László megkérdezi a küldötteket, hogy van-e bárkinek kifogása, javaslata az
előterjesztett napirendet illetően?
Nem érkezett kifogás, észrevétel.
Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki el tudja fogadni az előterjesztett napirendi
indítványt, az szavazólapja felemelésével jelezze azt.
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Dr. Szőke László megállapítja, hogy a napirendi indítványt a küldöttgyűlés látható többséggel
elfogadta.
9/2010. (IV. 24) OKGY HATÁROZAT
A küldöttgyűlés a választógyűlés napirendjét – látható többséggel az alábbiakban fogadta el:
1. A Szövetség elnökének megválasztása
2. Az Országos Elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása
3. Az Etikai Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása
Dr. Szőke László elmondja, hogy a Választógyűlésen nem csak nyílt, hanem titkos
szavazásokra is sor kerül. A titkos szavazás lebonyolításához öttagú Szavazatszámláló
Bizottságot kell választani, melynek két síkírást olvasó, két pontírást olvasó tagja van.
Továbbá még egy személy, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke, aki a titkos szavazásról
készíti el a jegyzőkönyvet. E személyek vonatkozásában a Választási Szabályzat azt a
rendelkezést tartalmazza, hogy szavazatszámlálók nem lehetnek a Szövetség dolgozói illetve
országos küldöttek.
Dr. Szőke László javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság személyi összetételére:
A titkos szavazás szavazatszámláló bizottságának sík írást olvasó tagjának – mindketten a
Vakok Állami Intézetéből érkeztek - javasolja megválasztani:
Lőrincz Józsefnét,
Csörögi Tímeát
A titkos szavazás szavazatszámláló bizottságának pontírást olvasó tagjának javasolja
megválasztani:
Kovács Évát,
Mayer Mónikát
A Szavazatszámláló bizottság elnökévé Jankó-Brezovay Pálnét javasolja az elnök úr.
Dr. Szőke László egyenként megkérdezi a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e a
felkérést?
Lőrincz Józsefné: igen
Csörögi Tímea: igen
Kovács Éva: igen
Mayer Mónika: igen
Jankó-Brezovay Pálné: igen
Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a titkos szavazás
szavazatszámláló bizottságának személyi összetételével kapcsolatosan. Akinek bármiféle
kifogása van, az szavazólapjának felemelésével jelezze azt.
Nem érkezett kifogás.
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Dr. Szőke László egyben teszi fel szavazásra az öt tagból álló Szavazatszámláló Bizottság
megválasztását. Megkéri a küldötteket, aki egyetért azzal, hogy Lőrincz Józsefné, Csörögi
Tímea, Kovács Éva, Mayer Mónika és Jankó-Brezovay Pálné, mint a Szavazatszámláló
bizottság elnöke kerüljön megválasztásra, az szavazólapja felemelésével jelezze.
A küldöttgyűlés elsöprő többséggel elfogadta a Szavazatszámláló bizottság öt tagjának
összetételét.
Dr. Szőke László a választógyűlés levezető elnöke személyére Dr. Simon Gergelyt javasolja.
Az elnök úr megkérdezi a jelöltet, hogy megválasztása esetén elvállalja-e a tisztséget.
Dr. Simon Gergely megköszöni a felkérést és elvállalja a tisztséget.
Dr. Szőke László megkéri a küldöttgyűlést, hogy akinek bármilyen kifogása van Dr. Simon
Gergely személyét illetően a levezető elnöki poszttal kapcsolatosan, az szavazólapjának
felemelésével jelezze azt.
Nem érkezett kifogás.
Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy akinek más javaslata van a levezető elnök
személyét illetően, szavazólapja felemelésével jelezze azt.
Nem érkezett jelzés, javaslat.
Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyetért azzal, hogy a Választó
küldöttgyűlés levezető elnökeként Dr. Simon Gergely kerüljön megválasztásra, az
szavazólapja felemelésével jelezze azt.
Dr. Szőke László megállapítja, hogy a küldöttgyűlés Dr. Simon Gergelyt látható többséggel a
választógyűlés levezető elnökévé megválasztotta.
Dr. Szőke László sok sikert kívánva Dr. Simon Gergely munkájához és átadja a szót a
választásokat levezető elnök úrnak.
Dr. Simon Gergely megkezdi a választó küldöttgyűlést az első napirendi pont értelmében, a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökének megválasztásával.
Első napirendi pont: A Szövetség elnökének megválasztása
Dr. Simon Gergely felkéri Nagy Tündét a jelölőbizottság elnökét, hogy készüljön fel
beszámolójára, ez idő alatt ismerteti a szavazás menetét.
A jelölőbizottság beszámolója
A jelölőbizottság ismerteti az elnökjelöltek névsorát
Az elnökjelöltek megnyilatkoztatása arról, hogy vállalják-e a tisztséget
Helyszíni jelölésre kerül sor, melyhez a küldöttek 1/3-nak szavazatára lesz szükség.
Amennyiben a jelölési eljárás eredményeképpen újabb személyek megválasztására is
lehetőség nyílik, abban az esetben ők is felkerülnek a jelöltlistára.
5. A végleges sorrend kialakulását követően fogják lebonyolítani a titkos szavazást,
amely a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és az elnök illetve az elnökség
1.
2.
3.
4.
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tagjainak megválasztása egyszerű szótöbbséggel történik az alapszabály legutóbbi
módosítása alapján. A jelenlévő küldöttek egyszerű szavazattöbbségéről még
elmondja, ahhoz hogy határozatképes legyen a küldöttgyűlés 121 küldöttből legalább
61 küldöttnek jelen kell lennie. A továbbiakban is az úgynevezett elsőajtós módszert
fogják választani, tehát egy ajtón lehet ki és bemenni. Távozásnál a szavazólapokat
Bognárné Baráth Barbaránál kell leadni, aki a távozó személyéről értesíti a
levezetőelnököt, így mindig megállapítható lesz a küldöttgyűlés határozatképessége.
Az első napirendi ponthoz egyelőre ennyi ismertetést tart szükségesnek elmondani.
Dr. Simon Gergely felkéri Nagy Tündét a jelölőbizottság elnökét, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Nagy Tünde mielőtt ismerteti a jelöltek listáját röviden tájékoztatja a küldötteket a
jelölőbizottság eddigi munkájáról. Elmondja, hogy a jelölőbizottság 2009. május 9-én
alakult és első munkaértekezletüket 2009. augusztusában tartották meg. Kialakították a
munkarendet, elosztották a feladatokat. Szeptember és november között személyesen
keresték fel a tagegyesületeket és az egyéni tagokat. A legtöbbet German Sándorné
bizottsági tag utazott. Decemberben kialakításra került a jelöltek listája. A 22 tagegyesület
közül a Tolna megyei egyesület döntött úgy, hogy a helyszínen teszik meg személyi
javaslataikat. Minden egyesületben és az egyéni tagoknál is szívesen fogadták őket. Egy
egyesület volt, ahol a jelölőbizottság elnökét nem fogadták, de mivel a látogatásra két
bizottsági tag utazott el, így meg tudták oldani a jelölést. Két tagegyesületnél az Országos
Elnök személyére nem érkezett javaslat. Összesen négy Országos Elnök jelölt volt, ezek
közül hárman mondtak igent a jelölőbizottságnak. Országos Elnökségi tagságra 35
személyi javaslat érkezett. Közülük akkor 20 fő vállalta a megmérettetést. Azóta a
jelölőbizottsághoz ketten juttattak el visszalépő e-mailt: Hegyes Jánosné SzabolcsSzatmár Bereg megye országos küldötte és Hegedűs István Csongrád megyéből. Országos
Elnökségi tagságra a MVGYOSZ szabálya értelmében azok a személyek jelölhetőek, akik
országos küldöttei valamely egyesületnek vagy az egyéni tagoknak. Mégis több egyesület
javasolt olyan embereket, akik ennek a kritériumnak nem felelnek meg. Így kapott jelölést
Dr. Szabó Miklós, Farkas Péter, Rózsa Dezső, Bereczkné Bihari Erzsébet és Szuhaj
Mihály. Végezetül Nagy Tünde a jelölőbizottság tagjai nevében szeretné megköszönni az
Országos Elnökségnek, hogy határozatuk értelmében utazásaik költségeit minden esetben
az Országos Hivatal térítette meg. Nagy Tünde a jelölőbizottság nevében a megválasztásra
kerülő Országos elnöknek és elnökségének eredményes munkát kíván.
Nagy Tünde ismerteti a jelöltlistát a következők szerint.
Az MVGYOSZ tisztújításához
a tagegyesületek által jelölt személyek listája
Országos elnökjelöltek:
Jelölt neve

Jelölt szervezete

Jelölés száma

Dr. Földi János:

Természetes

5

Dr. Nagy Sándor

LEARE

9

Dr. Szőke László

Veszprém

14

6

Országos elnökségi tagságra jelöltek:
Jelölt neve
Ádász István
Barnószky Gábor
Dr. Földi János
Dr. Orliczky János
Dr. Ozváry Ádám
Dr. Szőke László
Dr. Tóka László
Dr. Varga Szabolcs
Györgyné Kiss Adrienn
Hegedüs István
Hegyes Jánosné
Jakab Sándorné
Kopasz Attila
Kovács Béla
Laczi Tamásné
Majoros Kálmánné
Németh Orsolya
Pál Szilvia
Schuck Antal
Sztakó Krisztina

Jelölt szervezete
Békés
Borsod
Természetes
VGYKE
VGYKE
Veszprém
Baranya
LARKE
Csongrád
Csongrád
Szabolcs
Nyírségi
Természetes
Zala
Győr
Heves
VGYKE
VGYKE
Hermina
Bács

Jelölés száma
2
1
8
5
8
2
7
2
3
2
1
5
2
8
13
1
13
1
1
7

Nagy Tünde megköszöni a figyelmet.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az elnökválasztásnak nem merült fel akadálya, ezért
abc sorrendben felkéri az elnökjelölt urakat, hogy nyilatkozzanak a következőkről:
elvállalják-e az elnöki tisztséget, egy rövid bemutatkozást kér és nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy más közhasznú szervezetnek pl. alapítványnak, egyesületnek vezető
tisztségviselője. Egyesület tisztségviselőjének minősül egyesületnél betöltött vezetőségi
tagsága illetőleg elnökség, illetve ha a jelölt alapítvány kuratóriumi tagja illetve elnöke,
esetleg más közhasznú nonprofit társaságnál való vezetői tisztségviselet. Dr. Simon Gergely
felhívja az elnökjelölt urak figyelmét, hogy ez a körülmény bejelentés köteles. A
nyilatkozatok nélkül aggályos lenne megválasztásuk.
Dr. Simon Gergely elsőként Dr. Földi János elnökjelölt urat kéri fel, hogy röviden
mutatkozzon be és tegye meg nyilatkozatát.
Dr. Földi János köszöni a felkérést, de az elnöki posztra jelöléstől visszalép.
Dr. Simon Gergely felkéri Dr. Nagy Sándor elnökjelölt urat, tegye meg nyilatkozatát
elvállalja-e a tisztséget és röviden mutatkozzon be a küldötteknek.

7
Dr. Nagy Sándor elvállalja a jelölést. Elmondja, hogy sokat vívódott és nehéz volt igent
mondani a jelölésre. Főleg azért is, mert Dr. Földi János visszalépett. Nem lehet tudni, hogy a
küldöttgyűlés javasol-e más elnökjelöltet, de ha Ő maga is visszalép és a küldöttek sem
javasolnak senkit az elnöki posztra úgy csorbulna a demokrácia, legalábbis nem lenne olyan
szép. Gondok vannak és a gondokat meg kell oldani. A küldöttek érzékelhették a kéthéttel
ezelőtti küldöttgyűlésen, hogy nem minden tökéletes és nem minden jó a szervezeten belül.
Tehát átalakításokra lenne szükség, melynek megvalósítása rendkívül nehéz feladat. Dr. Nagy
Sándor döntését nagyban nehezítette az is, hogy nem tudja, milyen elnökség fog mögötte
felsorakozni. Tudniillik ha az elnökség részéről nem kapna kellő támogatást és segítséget
hiába vezetné jól a szervezetet, akkor gyakorlatilag eredménytelen lenne a munkája. Úgy
gondolja, ilyen esetben le kell mondania sajnos. Kijelenti, hogy a székházzal semmilyen terve
nincs. Ellentétben azzal, ami közszájon forog. Viszont be kell látnia a küldötteknek, hogy a
székház fenntartása egy nonprofit szervezet részéről bődületes pénzkidobás. Eszméletlen
sokba kerül ezt a régi épületet úgy üzemeltetni, hogy az gazdaságos legyen a szövetség
működésére nézve. Azon kívül nem tudja, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, mert
tudja, hogy az emberek érzelmileg mennyire kötődnek ehhez az épülethez, viszont a
parlament és a kormányzat részéről szűkülni fognak a források, ezért gondolja úgy, hogy
önjáróvá kell tenni a szervezetet. Borzasztóan nehéz egy önjáró szervezetnek fenntartani
olyan infrastruktúrát, amely pénzt fal. Másik problémája, hogy nem tudja elviselni a
koldulást. Borzasztó dolognak tartja, hogy adománygyűjtő levéllel bombázzák az embereket
és nem szakmai területen érnek el eredményeket. Azzal próbálnak pénzt szerezni, hogy
leveleket küldenek ki és adományokat gyűjtenek a szövetségnek és nem normális
érdekképviselettel, szakmai tevékenységgel, szolgáltatásokkal teszik ezt. Problémának tartja,
hogy az adományok nem kerülnek mindig jó helyre. Hozzáteszi, hogy ezt a kijelentést nem
úgy gondolja, hogy a szövetségnél kerül rossz helyre, hanem azt hallotta több elnöktársától,
hogy azt hiszik az emberek, akik megkapják a levelet, hogy azt az egyesületet támogatják,
akihez tartoznak. Amikor pedig a támogatni kívánt egyesületnél rákérdeznek, hogy mire
fogják használni nagyot csalódnak, mert kiderül, hogy nem azt az egyesületet támogatta, akit
szeretett volna. Ezt a módszert nem látja jó megoldásnak. A pénzt pályázat útján, komoly
munkával, szakmai tevékenységgel kell előteremteni. Amennyiben elképzeléseit meg tudja
valósítani, az jó volna. Azért is fontos, hogy megfelelő elnökség és egy jó operatív szervezet
álljon mögötte – itt gondol a hivatalvezetőre és munkatársaira – mert nem pesti lakos.
Nyilvánvalóan tudatában van annak, hogy sokat kellene Pesten tartózkodnia és a
munkajogviszonyát Debrecenben meg kellene szüntetnie, kivéve azt az egyet egyelőre,
melyhez erősen kötődik érzelmileg, mert jól érzi magát és szeretik a tagtársak. A
Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületénél betöltött elnöki tisztséget
párhuzamosan az országos elnökség mellett megtartaná, mivel a Szövetség mellett el tudná
végezni az LÉARE-i munkát a már megszokott munkatársakkal. Azon kívül a Média az
Emberekért Alapítványnál lemond a Felügyelőbizottsági tagságáról. Ezt már korábban is
szerette volna megtenni, de a kuratórium elnöke nincs Magyarországon. Elmondja, hogy
mindenféleképpen nem akarna semmilyen tisztséget sem halmozni. Mindenről hajlandó lenne
lemondani kivéve a LÉARE elnöki posztjáról. Elmondja, hogy ezek után szeretné látni, mire
lennének képesek, de előre jelzi, ha céljait nem tudja megvalósítani, ne csalódjanak benne a
küldöttek, ha lemond.
Dr. Simon Gergely megköszöni az elnökjelölt úr bemutatkozását és a kimerítő nyilatkozatot.
Tájékoztatja a tisztelt Választó küldöttgyűlést, hogy időközben megérkezett Somogy
megyéből Tóth Ilona küldött, így 102 főre emelkedett a küldöttek létszáma. Időközben
megérkeztek a Nyírségi Látássérültek Egyesületétől Nagy György, Csordás János és
Markóczi Mária, így 105-re emelkedett a létszám. Majd elhagyta a termet Baros Viktor, aki
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vissza is jött, így 104-ről újra 105 főre emelkedett a küldöttek létszáma. Dr. Simon Gergely
ezek után felkéri Dr. Szőke László elnökjelölt urat, hogy a fentiek szellemében tartsa meg
rövid bemutatkozó beszédét és tegye meg nyilatkozatát.
Dr. Szőke László előzetesen elmondja, hogy vállalja a megmérettetést és a jelölést. Szeretné
bejelenteni azt is, hogy tagja Várpalota város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi
Közalapítvány kuratóriumának. Ez az alapítvány az elmúlt öt év során nem fejtett ki
működést, a kuratórium elnöke össze sem hívta egyetlen alkalommal sem a közalapítvány
kuratóriumi ülését.
Mint hivatalban volt elnök úgy gondolja, az első szó a köszönet kell, hogy legyen. Szeretné
megköszönni kollégáinak, az Országos Elnökség tagjainak, valamennyi küldött társának, a
tagegyesületek vezetőinek, és az országos hivatal valamennyi munkatársának, hogy együtt
dolgozhattak. Büszke a közösen elért eredményekre, sikerekre.
Dr. Szőke László elmondja magáról, hogy 20 éves korában első éves joghallgatóként
veszítette el a látását és a Szövetségtől nagyon sok segítséget kapott az egyetemi tanulmányok
végzése során. Úgy érezte az egyetem elvégzését követően ezt a segítséget illik viszonozni.
Úgy gondolta, kamatoztatni kell a megszerzett tudást a sorstársak érdekében is. Ezért
kapcsolódott be a Szövetség munkájába. Előbb a Várpalotai Körzeti Csoport elnöke volt. Ezt
követően a Veszprém megyei szervezet titkárává majd később az Országos Elnökség tagjává
választották. Az Országos Elnökségben különböző bizottsági posztokat töltött be, majd azt
követően a Szövetség alelnökeként működött. 2002 óta pedig a Szövetség elnöki tisztségét
látta el. Büszke arra, hogy neki jutott az a feladat, hogy kezdeményezze a Szövetség
szervezeti átalakítását. Úgy gondolja ez egy rendkívül sikeres tevékenységnek, sőt az egyedüli
járható útnak bizonyult a Szövetség mostani illetve jövőbeni működése szempontjából.
Létrejöttek a tagegyesületek, amelyek önálló jogi személyként működnek és jelentősen
megerősödtek. Az országos hivatal tevékenységét pedig igyekeztek az új szervezeti
struktúrához igazítani. Megvalósultak tehát a szervezeti konszolidáció feltételei. A
konszolidáció tehát, melynek a továbbvitele feltétlenül szükséges. Ennek mottója az lehet:
Erős hivatal, erős egyesületek. A kettő csak együtt képzelhető el. Bármelyik pillér, ha
meggyengül, az egész Szövetség gyengül. Az egész Szövetség ellehetetlenülését
eredményezheti ez. A konszolidáció jegyében feltétlen fontosnak tartja és javasol egy olyan
pénzügyi alap létrehozását, amelyből kamatmentes kölcsönnel vagy vissza nem térítendő
támogatással támogatni tudják az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
tagegyesületeket. Az elkövetkező évek során fontosnak tartja az egyéni tagok problémáinak
megoldását tisztességes, korrekt és törvényes keretek között. Arra kell törekedni, hogy az
egyéni tagok, a természetes személy tagok is minél szorosabban beintegrálódjanak a
Szövetség szervezeti rendszerébe oly módon, hogy a Szövetség valóban egyesületek
szövetségeként működhessen. Továbbá valóban fontosnak tartja a Szövetség érdekvédelmi,
érdekképviseleti tevékenységének megerősítését. Ennek érdekében javasolja a jogi és
ügyrendi bizottság felállítását, újragondolását, amely bizottság nem csupán arra lenne
hivatott, hogy a Szövetség alapszabályszerű működését véleményezze illetve, hogy a
Szövetség vezető szerveinek határozatai összhangban vannak-e az alapszabállyal, hanem
abban is komoly szerepe lenne ennek a bizottságnak, hogy véleményezze a Szövetségre
vonatkozó jogszabályokat. E tekintetben javaslatokkal éljen és konkrét önálló jogszabályi
javaslatokat is dolgozzon ki. Javaslatot tehetne e bizottság pl. az akkreditáció, illetve a
bértámogatás korábbi rendszerének visszaállítására, amely mindenképpen lehetőséget
teremtene a látássérült emberek szélesebb körű foglalkoztatására. Ez csak egy a sok közül,
számos olyan jogszabályi kérdés van, amelyet ez a bizottság sokkal hatékonyabban tudna a
szövetség érdekében, a látássérült emberek érdekében véleményezni. Szükségesnek tartja,
hogy tovább haladjanak azon az úton, amelyet az akadálymentesítés érdekében már
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megtettek. Fontosnak tartja továbbá az egyéni pályázatok szakszerű véleményezését. Komoly
sikernek tartja, hogy a Veszprém megyei földhivatal az év akadálymentes közintézménye,
középülete lett és ebben komoly szerepe volt a Dr. Szőke László által irányított Veszprém
megyei egyesületnek is. Hiszen kezdettől fogva együttműködtek és mindenben kikérték a
véleményüket, sőt módosították az elképzelésüket az egyesületük javaslata alapján. Az
általános érvényű akadálymentesítés terén pedig jelentősnek tartja azt a munkát, amelyet az
akadálymentesítési csoport végzett. Ennek feltétlen továbbvitelét javasolja konkrét országos
javaslatok, szabványok kidolgozása felé, melynek rendkívüli jelentősége van a látássérült
emberek jövője szempontjából. Mindezen célok megvalósítása érdekében lényegesnek tartja a
társadalom széles rétegeivel folytatott párbeszédet, az együttműködést, a konszenzuskeresést.
Csak ez az út az egyedüli járható, ez az út, amely elvezethet a látássérültekkel kapcsolatosan
ma még meglévő előítéletek oldásához. A látássérültek társadalmi integrációjához,
esélyegyenlőségük minél teljesebb körű biztosításához. Ezen célok eléréséhez kéri Dr. Szőke
László a küldöttek bizalmát és támogatását.
Dr. Simon Gergely megköszöni az elnökjelölt úr bemutatkozását. Felhívja a tisztelt
küldöttgyűlés figyelmét, hogy ezt követően lehetőség nyílik –mivel a jelölőbizottság által
további elnökjelöltek listára vétele nem történt meg – a küldöttgyűlésen további személyeket
elnökjelöltnek indítványozni. Megkéri a küldötteket, hogy akinek további javaslata van az
elnök személyét illetően, az szavazólapja felemelésével jelezze azt.
Dr. Földi János személyi javaslata: Jakab Sándorné.
Meghallgatva a két elnökjelöltet, úgy gondolja, az egyiknek vannak tervei, a másiknak még
több terve van, de eddig nem csinálta meg. Elmondása szerint azért javasolja Jakab Sándornét
- annak ellenére, hogy nem tetszik neki az agilis, erőszakos stílusa - mert a mostani világban
ilyen emberre van szükség. Ha harmadszorra sem válaszolnak az ő kérő levelére, akkor nem ír
egy negyediket, hanem oda megy és rácsap az asztalra. Úgy gondolja, hogy Jakab Sándorné
alkalmas lenne erre a feladatra.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Földi János küldött Jakab Sándorné listára vételét
indítványozta. Megkérdezi Jakab Sándorné küldöttúrhölgyet, hogy megválasztása esetén
vállalja-e a tisztséget.
Jakab Sándorné köszöni a lehetőséget, de úgy gondolja, hogy nála sokkal alkalmasabb
embereket jelöltek erre a posztra, ezért a jelölést nem vállalja. Más területen szeretne inkább
dolgozni.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Jakab Sándorné a jelölést nem vállalta. Megkéri a
tisztelt küldöttgyűlést, hogy akinek újabb személyi javaslata van, az szavazólapja
felemelésével jelezze azt.
Egyelőre nem érkezett újabb javaslat.
Dr. Simon Gergely tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy 15 percig a vitát megnyitja. Aki a listán
illetve az eddig tisztséget vállalók mellett illetve ellene fel kíván szólalni, negyed óra
keretében megtehetik. Amennyiben valaki szólni kíván, szavazólapja felemelésével kéri, hogy
jelezzen.
Nem kíván senki felszólalni.
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Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a vitát lezártnak lehet tekinteni. Felkéri a tisztelt
küldöttgyűlést, hogy szavazzanak a jelölőlistára való felvételről. A küldöttek szavazatának
1/3-a szükséges ahhoz, hogy a jelölőlistára a tisztségviselők illetve jelöltek felvételre
kerüljenek. Megkéri a küldötteket, hogy aki támogatni tudja Dr. Nagy Sándor jelölőlistára
való felvételét, szavazólapja felemelésével jelezze azt.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Nagy Sándor elnökjelölt úr jelölőlistára való
felvételét 86 támogató szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta.
Dr. Simon Gergely ezt követően felkéri a küldötteket, hogy aki Dr. Szőke László elnökjelölt
úr jelölőlistára való felvételét támogatni tudja, szavazólapja felemelésével jelezze azt.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Szőke László elnökjelölt urat a választó
küldöttgyűlés 80 támogatószavazattal a jelölőlistára felvette.
Dr. Simon Gergely ismét megkérdezi a tisztelt küldöttgyűlést, hogy van-e valakinek további
személyi javaslata az elnök személyével kapcsolatosan?
Nem érkezett újabb javaslat.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az elnökjelöltek listáján Dr. Nagy Sándor és Dr. Szőke
László elnökjelölt urak szerepelnek. Megkéri a titkos szavazás lebonyolítására a nyomda
munkatársait, hogy készítsék el a szavazólapokat. Ennek érdekében 10 perc technikai szünetet
rendel el.
A 10 perc technikai szünet elteltével Dr. Simon Gergely megkéri Dr. Micserics József
hivatalvezetőt, hogy mutassa fel a szavazatgyűjtő urnát annak megállapítása érdekében, hogy
az nem tartalmaz semmit. A Szavazatszámláló bizottság ellenőrzése után megállapítja, hogy a
szavazatgyűjtő urna üres. Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy megérkeztek az
elnökjelölteket tartalmazó borítékok, ezennel megkezdődhet a titkos szavazás. Kéri a
küldötteket, hogy aktív figyelemmel kísérjék a munkát. Közben bejelenti, hogy 107-re
változott a küldöttlétszám, megérkezett ugyanis Kopasz Attila a Természetes személyek
részéről. Kiosztják a borítékokat a következő szisztéma szerint: az egyesületek szerinti abc
sorrendben történik a névsor olvasása. Az a küldött, aki a nevét hallja, hangosan jelzi ittlétét
szavazólapja felemelésével, majd a segítők átadják a borítékot, mely a két elnökjelölt nevét
tartalmazza. Ezzel a módszerrel minden küldöttnek egyesével kerül kiosztásra a
szavazócédulákat tartalmazó boríték.
A névsorolvasást követően Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a jelenlévő 107 küldött
közül mindenki megkapta a zárt szavazáshoz szükséges az elnökjelöltek nevét tartalmazó
borítékot. Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy a választási szabályzat szerint a kézhez kapott
nagy boríték az elnökjelöltek nevét - sík és pont írásban - tartalmazó cédulákat tartalmazza.
Megkéri a küldötteket, hogy szavazólapja felemelésével jelezze, aki segítséget szeretne kérni
a Szavazatszámláló bizottság két tagjától, mert sem a sík írást, sem a pont írást nem ismeri.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a szavazással kapcsolatosan a küldöttek közül senki
nem igényel segítséget.
Dr. Simon Gergely elrendeli a titkos szavazást.
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Tájékoztatja a küldötteket a titkos szavazás rendjéről, mely a következő: a nagy borítékban
található elnökjelölteket tartalmazó cédulák közül egyet - értelemszerűen arra, akire szavazni
szeretnének - kell a kisborítékba behelyezni és leragasztva kell bedobni a szavazatszámláló
bizottság által körbevitt urnába. Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a szavazat akkor
érvénytelen, ha egynél több cédula kerül a borítékba vagy a boríték üresen kerül bele az
urnába. Megkérdezi a küldötteket, hogy van e valakinek kérdése észrevétele a titkos
szavazással kapcsolatosan.
Nem érkezett kérdés, észrevétel.
Dr. Simon Gergely elrendeli a szavazást, melyre két percet ad, azután folytatják tovább a
küldöttgyűlést. Tájékoztatja a küldötteket, hogy a szavazó urna baloldalról hátrafelé indul, így
az ellenkező oldalon ülőktől szíves türelmet kér.
Miután a Szavazatszámláló bizottság a szavazóurnával körbejárt a küldöttek között JankóBrezovay Pálné a Szavazatszámláló bizottság elnöke megkérdezi a küldötteket, hogy akad e
köztük olyan, aki nem dobta még be a szavazóurnába a borítékját.
Nem érkezett jelzés.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy mindenki leadta a szavazatát, tehát az elnökjelöltekre
történt szavazást ezennel lezárja. Egyúttal felkéri a Szavazatszámláló bizottságot, hogy kezdje
meg a szavazatszámlálást. Tájékoztatja a küldötteket, hogy amíg a szavazatszámlálók
számolják a szavazatokat, addig rátérnek a második napirendi pontra.
Második napirendi
megválasztása

pont:

Az

Országos

Elnökség

tagjainak

és

póttagjainak

Dr. Simon Gergely felkéri a jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse az elnökségi tagságra
jelölt személyek névsorát.
Nagy Tünde ismerteti az országos elnökségi tagságra jelöltek névsorát, mely abc sorrendben a
következő:
Ádász István
Barnószky Gábor
Dr. Földi János
Dr. Orliczky János
Dr. Ozváry Ádám
Dr. Szőke László
Dr. Tóka László
Dr. Varga Szabolcs
Györgyné Kiss Adrienn
Jakab Sándorné
Kopasz Attila
Kovács Béla
Laczi Tamásné
Majoros Kálmánné
Németh Orsolya
Pál Szilvia
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Schuck Antal
Sztakó Krisztina
Dr. Simon Gergely ezek után tájékoztatja a küldötteket, hogy a jelöltlista kialakítása
következik, amely az elnökjelöltekhez hasonló szabályok szerint történik. Tehát a küldöttek
1/3-nak szavazatával lehet felkerülni a jelöltlistára. Először a jelölőbizottság által
meghatározott sorrendben, ezt követően lehet további személyi javaslatokat tenni.
Dr. Simon Gergely felkéri Ádász Istvánt, aki abc sorrendben a jelöltlistán szereplő első jelölt,
hogy nyilatkozzon röviden arról, elvállalja-e az elnökségi tagságot, más közhasznú
szervezetnél vezető tisztségviselő-e, egyesületnek elnökségi tagja-e, alapítványnak
kuratóriumi tagja-e. Illetve nagyon rövid, két perces bemutatkozással mutatkozzon be a
küldötteknek.
Miután a küldöttek közül többen nem tetszésüket fejezték ki a teremben, mert sokallták a
bemutatkozásra szánt időt, ezért Dr. Simon Gergely megkéri a küldötteket, hogy szavazólapja
felemelésével jelezzék, aki egyet ért azzal, hogy az elnökségi tagságra jelöltek bemutatkozási
ideje egy perc legyen.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy látható többséggel a küldöttgyűlés elfogadta, hogy az
elnökségi tagságra jelöltek bemutatkozási ideje egy perc legyen. Ezek után átadja a szót
Ádász Istvánnak.
Ádász István nyilatkozatában elvállalja az elnökségi tagságra jelölést. Elmondja, hogy
jelenleg a Békés megyei egyesület alelnöke, több mint 10 éve országos küldött. 47 éves, a
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán tanult, de iskoláit sajnos abba kellett hagynia,
mert látása elromlott. 2003-2005-ig a Békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola Intézményi
Kommunikátor szakát végezte el. Jelenleg kulturális vonalon dolgozik az egyesületnél.
Dr. Simon Gergely megkérdezi Ádász Istvánt, hogy jelenleg kíván-e Etikai Bizottsági
tagságot vállalni? Azért kérdezi, mert az előző Etikai Bizottság elnöke volt. Elnökségi
tagságra jelölésével nyilván nem lehet a szövetség más bizottságának - Etikai és
Felügyelőbizottságának – tagja.
Ádász István válaszul elmondja, hogy ha megválasztják elnökségi tagnak, akkor nem vállalja
az Etikai Bizottság tagságát, mivel összeférhetetlen lenne.
Dr. Simon Gergely összefoglalva az eddig hallottakat elmondja, hogy amennyiben
megválasztják Ádász Istvánt elnökségi tagnak összeférhetetlenség miatt nem vállalhat
tisztséget az Etikai Bizottságban.
Ezek után megkéri a küldötteket, hogy aki egyet ért azzal, hogy Ádász István az elnökségi
tagságra jelöltek listájára felkerüljön, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy 64 támogató szavazattal Ádász István felkerült a
jelöltlistára. Majd felkéri Barnóczki Gábort, hogy tartsa meg rövid bemutatkozását egy perc
erejéig.
Barnóczki Gábor elmondja magáról, hogy 32 éves és a Debreceni Egyetem Bölcsész
Tudományi Karán végzett történelem tanári szakon. 2008. óta Miskolcon a Borsod-Abaúj-
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Zemplén megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületénél dolgozik, mint kulturális szervező.
2009 májusától egyesületük elnökségi tagja és onnantól kezdve országos küldött is. A jelölést
köszönettel elfogadja. Azért tartja fontosnak, hogy az elnökségbe bekerüljön, hogy egyrészt a
borsodi látássérülteket képviselje, ugyanakkor minden látássérült érdekét megpróbálja
képviselni. Nyugodt, felelősségteljes, acsarkodástól mentes, a többi küldött társ és elnökségi
tag megbecsülése mellett végezné munkáját az elnökségben.
Dr. Simon Gergely megkéri a küldötteket, hogy szavazólapjuk felemelésével jelezzék, ha
támogatni kívánják, hogy Barnóczki Gábor az elnökségi tagságra jelöltek listájára felkerüljön.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy 95 szavazattal Barnóczki Gábor küldött úr felkerült a
jelöltlistára. Majd felkéri Dr. Földi Jánost, hogy röviden mutatkozzon be.
Dr. Földi János elmondja magáról, hogy 50 éves és a ’80-as évek végétől igyekszik valamit
csinálni a Szövetségben, sokat volt országos küldött. Egyszer volt a Felügyelőbizottság
Elnöke, elnökségi tag is volt. A jelölést elvállalja.
Dr. Simon Gergely megkérdezi Dr. Földi Jánostól, hogy tagja-e valamilyen közhasznú
szervezetnek?
Dr. Földi János elmondja, hogy most kérték fel egy szervezetnél Felügyelő Bizottsági tagnak,
amit elvállalt, de papír még nincs róla. Folyamatban van.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki Dr. Földi János jelöltlistára való
felkerülését támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Földi János 60 támogató szavazattal felkerült a
jelöltlistára.
Ezt követően Dr. Orliczky Jánost szólította volna a levezető elnök úr, aki a jelölőbizottság
listáján még szerepelt, de időközben egyesülete nem választotta meg küldöttnek, így
elnökségi tagságra sem jelölhető.
Dr. Simon Gergely felkéri a listán szereplő következő jelöltet, - Dr. Ozvári Lukács Ádámot hogy röviden mutatkozzon be.
Dr. Ozvári Lukács Ádám köszönettel elfogadja a jelölést. Előzetesként elmondja, hogy a
MVGYOSZ honlapján viszonylag részletes bemutatkozás olvasható róla. Röviden
bemutatkozva elmondja magáról, hogy jogász. 2004 óta a Motiváció Alapítványnál dolgozik
főállásban illetve más fogyatékosokat segítő szervezeteket is igyekezett segíteni. 2007
decembere óta a MVGYOSZ jogi tanácsadójaként igyekszik sorstársain segíteni. 2009 óta az
Országos Elnökség póttagja. Itt megragadja az alkalmat, hogy nyilatkozatot tegyen arról,
hogy a Zöldvakond Egyesületnél elnökségi tag. Elmondja erről a közhasznú szervezetről,
hogy egy környezetvédő egyesület, melyben elnökségi tagsága különösebb érdemi munkával
nem jár.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Dr. Ozvári Lukács Ádám jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.

14
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Ozvári Lukács Ádám 71 támogató szavazattal a
jelöltlistára felkerült. Majd Dr. Szőke László jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Dr. Szőke László elmondja, hogy a bemutatkozáson túl van, az elnökségi tagságra való
jelölést elvállalja, mert úgy gondolja a látássérültekért nem csak elnökként, de elnökségi
tagként is sokat lehet tenni.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Dr. Szőke László jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Szőke László 85 támogató szavazattal a
jelölőlistára felkerült. Majd Dr. Tóka László jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Dr. Tóka László elmondja, hogy megalakulása óta a Baranya megyei egyesület elnöke. Az
elmúlt négy évben az Országos Elnökség tagja volt. Azt gondolja, lehet, hogy sokak
szemében nem túl népszerű, mert a véleményét kendőzetlenül, talán túl nyersen fogalmazza
akár az Országos Elnökségben vagy a Küldöttgyűléseken, de elmondása szerint ilyen a
személyisége. A jelölést köszönettel elvállalja. Továbbá elmondja, hogy a Baranya megyei
egyesületen kívül más közhasznú szervezetben nincs vezető tisztsége. Az egyéb tisztségekről
két hete mondott le.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Dr. Tóka László jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Tóka László 70 támogató szavazattal a jelölőlistára
felkerült. Majd Dr. Varga Szabolcs jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Dr. Varga Szabolcs tisztelettel fogadta a jelölést és vállalja a megmérettetést. Jelenleg a
Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének alelnöke. Jogászként dolgozik, Győrben
végezte el az egyetemet, az ELTE kihelyezett jogi karán. Egyelőre nincsenek nagy céljai. Azt
is kisebb fajta sikernek könyveli el, hogy az elnökségi tagok közé jelölést kapott. Fontosnak
tartja megszűntetni a főváros és vidék közötti megosztottságot, mely sajnálatos módon létezik.
Fontos szempontnak tartja, hogy elsősorban emberek és másodsorban látássérültek.
Elsősorban szeretné képviselni a látássérült embereket függetlenül attól, hogy fővárosiak vagy
vidékiek.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Dr. Varga Szabolcs jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Varga Szabolcs 77 támogató szavazattal a
jelölőlistára felkerült. Majd Györgyné Kiss Adrienn jelöltnek adja meg a szót rövid
bemutatkozásra.
Györgyné Kiss Adrienn köszöni a jelölést, melyet tisztelettel elfogad. Elmondja magáról,
hogy 30 éves, Szegeden született, ott is él. Egy éve a Csongrád megyei egyesület elnöke. 13
éves kora óta látássérült, gyengénlátó. Iskoláit látók között végezte el egy szegedi
gimnáziumban, utána a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai karán, utána
pedig Gödöllőn a Szent István Egyetemen szerezte meg a második diplomáját. Amennyiben
bizalmat kap teljesen objektív és pártatlan munkát ígérhet. Illetve, fiatalságot és lendületet
szeretne az elnökség munkájába vinni.
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Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Györgyné Kiss Adrienn jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Györgyné Kiss Adrienn 92 támogató szavazattal a
jelölőlistára felkerült.
A Szavazatszámláló Bizottság eközben bevonult a terembe kezükben az Országos Elnökre
leadott titkos szavazás eredményével.
Dr. Simon Gergely megszakítja a jelöltek elnökségi tagságra való felvételét, mert időközben a
szavazatszámláló bizottság összeszámolta az elnökjelöltekre vonatkozó szavazatokat. Felkéri
a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a jegyzőkönyvet és az elnökjelöltekre
leadott szavazatok számát.
Jankó-Brezovay Pálné kijelenti, hogy az öttagú Szavazatszámláló Bizottság elvégezte
feladatát. Elmondja, hogy magát a szavazatszámlálást a portával szemben lévő kiselőadó
teremben tartották. Először megszámolták az összes beérkezett és lezárt borítékot, ami 107 db
volt. Ezt követően kibontották a borítékokat, mindegyikből kivették a szavazócédulákat.
Minden borítékban egy szavazócédula volt, ami azt jelenti, hogy minden szavazat érvényes.
Ezt követően összeszámolták a szavazatokat úgy, hogy egymásnak átadva név szerint
háromszor számolták át. A részeredményeket és az összesítést még egyszer leellenőrizték.
Ennek eredményeként az Országos Elnök jelöltjeként:
Dr. Nagy Sándor 40 szavazatot kapott
Dr. Szőke László 67 szavazatot kapott
Jankó-Brezovay Pálné elsőként köszöntötte Dr. Szőke László elnök urat és gratulált a
választáson elért eredményhez. Továbbá köszöntötte Dr. Nagy Sándor urat is, aki vállalta a
megmérettetést és nagyon szép eredményt ért el még akkor is, ha nem Ő nyerte el a több
szavazatot. Munkájához továbbiakban is sok sikert kíván.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a szavazás érvényes és eredményes. A jelenlévő 107 fő
országos küldött közül, a titkos szavazás eredményeként egyszerű többséggel 67 támogató
szavazattal Dr. Szőke Lászlót választották meg az MVGYOSZ Országos Elnökévé. Majd
megadja a szót Dr. Szőke László elnök úrnak.
10/2010. (IV. 24) OKGY HATÁROZAT
Az Országos Küldöttgyűlés a MVGYOSZ országos elnökévé Dr. Szőke Lászlót
választotta meg.
Mellette: 67
Ellene: 40
Tartózkodott: Dr. Szőke László szeretné megköszönni azoknak a bizalmát, akik rá szavaztak, de szeretné
azoknak is megköszönni az együttműködést, akik nem. A demokrácia mindannyijuk sikerét
hozta. A demokrácia akkor is - ha a többség szavazata alapján alakul az eredmény mindannyijuk sikere. Az elnök úr elmondja, hogy továbbra is szolgálatnak tekinti a
vakügyben végzett tevékenységet. Minden látássérült szolgálatának. Azoknak is, akik rá
szavaztak és azoknak is, akik nem rá szavaztak. Megköszöni a választógyűlés bizalmát. Úgy
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gondolja, hogy tovább kell haladni a megtett úton az Egyesületekkel, az Országos hivatallal és
mindazokkal, akik a látássérültek érdekében dolgozni akarnak, dolgozni kívánnak. Ehhez kéri
mindenki együttműködését, támogatását és sok sikert kíván az elnökség megválasztásához és
a választógyűlés további lebonyolításához. Köszöni szépen valamennyijük támogatását,
együttműködését és köszöni a bizalmat.
Dr. Nagy Sándor köszöni a bizalmat és nagyon jól esett neki, hogy ennyi támogató ember
van, aki szerette volna megreformálni a Szövetség további működését. Gratulál Dr. Szőke
László elnök úrnak és munkájához további sok sikert kíván.
Dr. Simon Gergely folytatva a választógyűlést felkéri Jakab Sándorné jelöltet, hogy röviden
mutatkozzon be a küldöttgyűlés előtt.
Jakab Sándorné elmondja, hogy a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke, ahol öt éve
dolgozik az egyesület céljainak megvalósításáért. Úgy gondolja, amennyiben megkapja a
bizalmat arra, hogy az elnökségbe kerül, akkor azt a munkát tudná folytatni, amit
egyesületükben a nulláról kiindulva öt év alatt elértek. Magáról annyit szeretne elmondani,
hogy határozott egyéniség, és szereti megvalósítani azokat a dolgokat, amiket elképzel. Úgy
gondolja, hogy munkájával csak előrébb tudná vinni az elnökség tevékenységét. Köszöni a
bizalmat, a jelölést elvállalja.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Jakab Sándorné jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Jakab Sándorné 33 támogató szavazattal a jelölőlistára
nem került fel. Ezt követően Kopasz Attila jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Kopasz Attila elmondja magáról, hogy jelenleg gyógymasszőrként dolgozik a Budakörnyéki
Látássérültek Közhasznú Szervezeténél. Természetes személy tagoknál Országos küldött és a
gyógymasszőr szakcsoport elnöke. A jelölést elvállalja. Nem tagja egy közhasznú
szervezetnek sem.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Kopasz Attila jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Kopasz Attila 37 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Kovács Béla jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Kovács Béla elmondja, hogy a Zala megyei egyesület elnöke. 8 éve országos küldött valamint
a 2009. március 21-én tartott küldöttgyűlésen a küldöttek bizalmából fakadóan bekerült az
Országos Elnökség tagjainak sorába. A jelölést vállalja és amennyiben a küldöttek bizalmát
továbbra is élvezheti, tisztességgel igyekszik ellátni a feladatokat. Közhasznú szervezetnek
nem tagja.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Kovács Béla jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Kovács Béla 60 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Laczi Tamásné jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
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Laczi Tamásné köszönettel elfogadja a jelölést és elmondja, hogy 2007 óta Győr-MosonSopron Megyének az elnöke. 2008-ban hozták létre a rehabilitációs központjukat, azóta lett
küldött. 2009-től pedig az Országos Elnökség póttagja. Dolgozik még a Gondviselés
közhasznú alapítványban, amelynek kuratóriumi elnöke. Az alapítvány a látássérült emberek
segítésével foglalkozik. Tapasztalatokkal rendelkezik mind eseti, mind foglalkozási
rehabilitációban, jelenlegi tanulmányait is ezen a területen végzi. Szeretné, ha a Szövetség
tagszervezeteivel együttműködve, egymás mellett, összefogva tudna működni a
tagegyesületekért és nem egymás ellen.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Laczi Tamásné jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Laczi Tamásné 72 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Majoros Kálmánné jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Majoros Kálmánné elmondja, hogy Heves megye egyesületének elnöke. A jelölést elfogadja.
Munkájával megpróbálja segíteni az Országos Elnökség munkáját ugyanolyan erővel helyre
állítani a dolgokat és irányítani, mint saját egyesületében. 1980 óta került látássérült
emberekkel kapcsolatban, azóta segíti a debreceni iskola munkáját. Jelenleg nem tölt be más
szervezetnél egyéb tisztséget, csak az egyesületénél, ahol dolgozik. Amennyiben
megválasztják elnökségi tagnak, megpróbál úgy tevékenykedni, hogy az mindenkinek
megfeleljen.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Majoros Kálmánné jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Majoros Kálmánné 44 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Németh Orsolya jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Németh Orsolya elmondja magáról, hogy 27 éves az ELTE-n végzett pszichológia szakon.
Jelenleg pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen foglalkozás-rehabilitációs műszaki és humán
szaktanácsadó szakirányban tanul. 2010 januárja óta a Vakok és Gyengénlátók KözépMagyarországi Regionális Egyesületének alelnöke, illetve az Individuum Látássérültek
Pályaorientációs
és
Képzési
Központja
Alapítvány
kuratóriumi tagja. Elmondja, hogy ez egy kis alapítvány, amit Dr. Szabó Miklós alapított, ami
jelen pillanatban sajnos nem igazán működik, pedig szeretnék ezzel is segíteni a látássérült
fiatalokat. 2009 januárja óta az Országos Elnökségben tevékenykedett rendes tagként, előtte
pedig három évig póttagként. Megválasztása esetén nem szeretne könnyelmű ígéreteket tenni.
Azt a fajta szakmaiságon alapuló tevékenységet képviselné, amit eddig, illetve amit a
VGYKE keretein belül is képviselt. Elsősorban az akadálymentesítéssel és
szemléletformálásra helyezve a hangsúlyt az érdekvédelmi tevékenységgel.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Németh Orsolya jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Németh Orsolya 67 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Páll Szilvia jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Páll Szilvia elmondja magáról, hogy többen Csapó Szilvia néven ismerhetik. 31 éves és
jelenleg a volt Államigazgatási Főiskolán - ami mai néven Corvinus Egyetem - végzi második
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diplomáját, most utolsó éves hallgató. A Foglalkoztató és Szociális Hivatalban dolgozik, mint
köztisztviselő a Humánpolitikai főosztályon, de dolgozott már az Akkreditációs főosztályon
is. Elfogadja a jelölést. Nem tagja semmilyen alapítványnak, kuratóriumban nem vesz részt.
Fiatalos, friss szellemiségével szeretne hozzájárulni az elnökség eredményes működéséhez. A
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének tagja és küldöttje.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Páll Szilvia jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Páll Szilvia 55 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Schuck Antal jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Schuck Antal elmondja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének küldötte,
illetve az egyesület megalakulása óta elnökségi tagja. Egyéb közhasznú szervezetben nincs
tevékenysége. Szeretné feloldani azt az ellentétet, mely Budapest és vidék között kialakult és
melyet maga is megtapasztalt. Fontosnak tartja ezt, hiszen egymásra vannak utalva,
egymással kell dolgozniuk. Amennyiben úgy döntenek a küldöttek, hogy rá voksolnak az
Országos Elnökség tagjaként az akadálymentesítéssel kapcsolatban fejtené ki tevékenységet,
amennyiben ezt a feladatot neki adják. Természetesen igyekszik képviselni minden olyan
sorstársat, aki támogatja őt és azt is, aki nem.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Schuck Antal jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Schuck Antal 44 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Sztakó Krisztina jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Sztakó Krisztina elmondja, hogy a megfelelő szervekhez eljuttatta nyilatkozatát, hogy a
jelölést nem tudja vállalni egészségügyi okok miatt.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Sztakó Krisztina az elnökségi tagságot nem vállalja,
így szavazni nem kell felőle.
Dr. Simon Gergely megkérdezi a küldöttgyűlést van e további személyi javaslat elnökségi
tagságra.
Dr. Tóka László elnökségi tagnak szeretné javasolni Dr. Nagy Sándort.
Dr. Simon Gergely megkérdezi Dr. Nagy Sándor küldöttet, hogy elvállalja-e az elnökségi
tagságot.
Dr. Nagy Sándor elvállalja az elnökségi tagságot.
Dr. Simon Gergely közben megállapítja, hogy egy küldött elhagyta a helységet, így 106 fő
küldöttel a küldöttgyűlés határozatképes maradt.
Schuck Antal elnökségi tagnak Kuminka Györgynét szeretné javasolni, aki kitartó,
megbízható munkájával erősítené az Országos Elnökség tagjainak sorát és méltóképpen
képviselné a látássérült embereket.
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Dr. Simon Gergely megkérdezi Kuminka Györgyné küldöttet, hogy elvállalja-e az elnökségi
tagságot.
Kuminka Györgyné elvállalja az elnökségi tagságot.
Nagy Tünde elnökségi tagnak Herczeg Lajost szeretné javasolni, aki az Informatika a
Látássérültekért Alapítvány munkatársa. Sokat hallott arról, hogy a szövetségben nem jól
működik az informatikai rendszer. Azt gondolja, ha egy szakember bekerülne az Országos
Elnökségbe, akkor az ilyen irányú problémákat orvosolni lehetne.
Dr. Simon Gergely megkérdezi Herczeg Lajos küldöttet, hogy vállalja-e az elnökségi tagságra
jelölést.
Herczeg Lajos elvállalja az elnökségi tagságra jelölést.
Jakab Sándorné szeretné Nagy Györgyöt javasolni a Nyírségi Látássérültek Egyesületének
munkatársát elnökségi tagnak. Elmondja Nagy Györgyről, hogy egy nagyon jó szellemű,
nagyon jó képességű pályázatíró, nagyon sokat köszönhet az egyesület neki abban, amit eddig
elértek. Úgy gondolja, hogy az ő tudását az Országos Elnökségben is lehetne kamatoztatni.
Dr. Simon Gergely megkérdezi Nagy György küldöttet, hogy elvállalja-e az elnökségi
tagságra jelölést.
Nagy György elvállalja az elnökségi tagságra jelölést.
Dr. Simon Gergely megkérdezi a küldötteket, hogy van e valakinek további személyi
javaslata az elnökségi tagságra.
Berke Mónika elnökségi tagságra Nagy Tündét javasolja.
Dr. Simon Gergely megkérdezi Nagy Tünde küldöttet, hogy elvállalja-e az elnökségi tagságra
jelölést.
Nagy Tünde elvállalja az elnökségi tagságra jelölést.
Dr. Simon Gergely megkérdezi a küldötteket, hogy van e valakinek további személyi
javaslata az elnökségi tagságra.
Nem érkezett további személyi javaslat.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a következő személyek kerültek fel a helyszíni
szavazás eredményeként az Országos Elnökség jelölt listájára:
Dr. Nagy Sándor
Herczeg Lajos
Kuminka Györgyné
Nagy György
Nagy Tünde
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Dr. Simon Gergely megkérdezi Dr. Nagy Sándort, hogy kíván-e az elnökségi tagságra
jelölésével kapcsolatosan szólni.
Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy régóta részt vesz a látássérültek érdekképviseletében helyi
szinten és országos szinten is. Más szervezetnél Felügyelőbizottsági tag és Országos
Elnökségi tag is és mai napig is az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban képviseli a
Szövetséget.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Dr. Nagy Sándor OE jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Nagy Sándor 76 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Herczeg Lajos jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Herczeg Lajos 35 éves, Hódmezővásárhelyen született. A Csongrád megyei Egyesület tagja
volt 2008-ig. Költözésük után a Közép-Magyarországi Regionális Egyesület tagja, elnökségi
tagja illetve küldötte. Informatikus mérnök végzettsége van. Két szakiránya is volt:
Informatikus menedzser és informatikus biztonságszervezői szak. Több területhez ért,
informatika, gazdasági, egyebek. Az Informatika a látássérültekért Alapítványnál dolgozik,
több termék is kötődik a nevéhez, a JAWS for Windows, képernyőolvasók honosítása,
tanfolyamok tartása. 2003. óta oktat informatikát látássérülteknek. Több száz embert tanított
már, szeret segíteni. Tavalyi évben végzett gyógymasszőri képzésen. Házas, kisgyermekes
apuka. Problémának látja, hogy kevés szerepet kap az informatika az egyesületeknél. Az
elnökségben nem igen volt még informatikus, ebből adódóan ezt a területet kicsit
elhanyagoltnak gondolja. Elmondása szerint ez a terület akár szeretik az emberek, akár nem
az informatika, számítástechnika manapság elkerülhetetlen. Az Individuum Látássérültek
Pályaorientációs és Képzési Központja Alapítvány kuratóriumi tagja.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Herczeg Lajos OE jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Herczeg Lajos 64 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Kuminka Györgyné jelöltnek adja meg a szót rövid
bemutatkozásra.
Kuminka Györgyné elmondja magáról, hogy nyugdíjas gyógypedagógus tanár. Jelenleg a
Hermina Egyesület alelnöke. 34 évet dolgozott a Vakok Általános Iskolájában, mint tanár,
emellett 16 évig az iskola igazgatóhelyettese volt. Akkor is elvi kérdésnek tekintette a fiatalok
oktatása, nevelése mellett a látássérült emberek foglalkoztatásának kérdését. Ahol lehetett,
ami alkalmas álláshely volt igyekezett igazgatójával együtt látássérültekkel betölteni. Azóta is
az oktatás a szívügye. Évtizedeken keresztül dolgozott az oktatási bizottságban és most is azt
gondolja, hogy elsősorban a Braille kultúra fejlesztése, terjesztése lenne a fő célja. Azt
gondolja, újra kellene éleszteni az országos Braille-bizottság működését. Szükségesnek
találja, mert láthatja mindenki, hogy nem csak egy-két intézményben történik Braille
nyomtatás, hanem az ország különböző pontjain, tehát szükségesnek tartja a nemzetközi
trendek figyelembevételével a Magyarországi Braille egységesítését. A foglalkoztatás
akadálymentesítésében is tevékenykedik, hiszen az FSZK-n belül, mint a vak-siket egyesület
szakértőjeként vett részt az elmúlt években. Természetesen bármi, ami az előrelépést jelenti
az érdekvédelemben vagy bárminemű szolgáltatás fejlesztése terén szeretné tapasztalataival
elősegíteni.
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Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Kuminka Györgyné OE jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Kuminka Györgyné 58 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően Nagy György jelöltnek adja meg a szót rövid bemutatkozásra.
Nagy György elmondja, hogy a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnökségi tagja,
pályázatíró nonprofit menedzsere. Három éve dolgozik az egyesületnél, azelőtt mint
Felügyelőbizottsági elnök dolgozott. Ezzel egy időben pedig a Szövetségnél végezte a
nonprofit menedzseri képesítést. Amellett járt még egy mérlegképes könyvelői tanfolyamra,
amelyet befejezett, de az OKJ-s vizsgája nem sikerült. Jelenleg egy zöld szociális
munkacsoport tagja, amelynek röviden az a lényege, hogy a klímavédelmi törvényeket kell a
szociális szférával összehangolni. Tevékenységei közé tartozik, hogy minden pályázatíró
rendezvényen, konferencián minél több pályázati lehetősége legyen az egyesületnek és minél
több pályázatot nyerjenek. Erre szeretné fektetni a hangsúlyt a szövetségben is és az
egyesületeknél is.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Nagy György OE jelölőlistára való
felvételét támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Nagy György 37 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára. Ezt követően felkéri Nagy Tünde jelöltet, tartsa meg rövid bemutatkozását.
Nagy Tünde elmondja, hogy Nyíregyházáról érkezett a Vakok és Gyengénlátók SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke. Egyéb más közhasznú szervezetben nem
dolgozik. Vakok Általános Iskolájában járt és abban a szerencsés helyzetben volt, hogy
Kuminka Györgyné tanította neki is a történelmet. Amennyiben bekerül az országos
elnökségbe, akkor a Braille kultúrára szeretné a hangsúlyt fektetni munkája során, illetve az
akadálymentesítésre és a szemléletformálásra. 39 éves, tervei között szerepel, hogy elvégezze
a Nyíregyházi Főiskolát.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Nagy Tünde OE jelölőlistára való felvételét
támogatja, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Nagy Tünde 55 támogató szavazattal felkerült a
jelölőlistára.
Ezt követően a választásokat levezető elnök úr megállapítja, hogy további személyi javaslat
nem érkezett. Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy összesen 20 jelölt van. 15 jelölt volt a
jelölőbizottság által elkészített listán, további 5 jelöltre tett személyi javaslatot a küldöttgyűlés
a helyszínen. Az 5 jelöltre tekintettel 1 óra technikai szünetet rendel el. A folytatást 14.00
órára állapítja meg. Előrebocsátja, hogy a szünet után a második napirendi pontot tárgyalják
majd, az Etikai Bizottság megválasztásával.
A technikai szünet előtt Dr. Simon Gergely megadja a szót Dr. Kiss László Borsod megyei
küldöttnek, aki a jelöltekkel összefüggésben ügyrendi kérdést vet föl Dr. Szőke László elnök
úr elnökségi tagságára vonatkozóan. Ugyanis Dr. Szőke László Országos Elnökként már eleve
az elnökség tagja. A technikai kérdése tehát az, hogy a küldöttgyűlésnek szavaznia kell-e Dr.
Szőke László elnök elnökségi tagságáról.
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Dr. Simon Gergely felkéri Dr. Szőke László elnök urat, nyilatkozzon az elnökségi tagságra
vonatkozó kérdésben, tekintettel arra hogy ő az országos elnök.
Dr. Szőke László természetesen nem kívánja fent tartani elnökségi tagságra vonatkozó
jelölését.
Dr. Simon Gergely tájékoztatja a küldötteket, hogy a szünetben ne adják le a szavazólapjukat,
mert adminisztrációs nehézségeket okoz. Csak akkor adják le a szavazólapokat, mikor a
küldöttgyűlés alatt távoznak.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az Országos Elnökségi tagságra jelöltek száma
összesen 19 fő. A nyomtatási munkálatokra egy óra technikai szünetet rendel el. Amennyiben
a nyomda munkatársai hamarabb végeznek a szavazólapok elkészítésével, csengőszóval jelzik
a folytatást.
Dr. Simon Gergely a technikai szünetet követően tájékoztatja a küldötteket, hogy a jelenlegi
titkos szavazás keretében az Országos Elnökségbe 6 rendes és 2 póttag választására kerül sor,
ami azt jelenti, hogy összesen 8 cédulát kell tartalmaznia az urnába bedobott kisborítéknak.
Az ennél több szavazat érvénytelen, az ennél kevesebb érvényes. Ezt követően kiosztják a
borítékokat a következő szisztéma szerint: a névsorolvasás az egyesületek szerinti abc
sorrendben történik. A küldött, aki a nevét hallja, hangosan jelzi ittlétét szavazólapja
felemelésével, majd a segítők átadják a borítékot, mely az elnökségi tagságra jelöltek nevét
tartalmazza.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az első névsorolvasás során a 121 küldöttből 107
küldöttet számoltak. A jelenlegi névsorolvasásnál pedig 97 küldött jelezte az ittlétet, akik
közül mindenki megkapta a titkos szavazáshoz szükséges az országos elnökségi tagságra
vonatkozó 19 nevet tartalmazó borítékot. Tájékoztatja a küldötteket, hogy az urnát a
szavazatszámláló bizottság fogja ismét körbevinni. A szavazatokat 8 vagy annál kevesebb
személyre lehet leadni. Érvénytelennek számít a szavazat, ha 8-nál több név kerül bele a
borítékba.
Dr. Simon Gergely felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy mutassa meg a küldötteknek,
hogy üres-e az urna.
A küldöttek igazolták, hogy az urna szabályszerűen üres.
Ezt követően a választást levezető elnök úr megkéri a küldötteket, hogy szavazólapja
felemelésével jelezze, aki segítséget szeretne kérni a Szavazatszámláló bizottság két tagjától,
a sík illetve pont írás tekintetében.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy egy fő kéri a Szavazatszámláló bizottság segítségét,
ezért felkéri a Szavazatszámláló bizottság tetszőleges 2 tagját, hogy nyújtsanak segítséget a
szavazás leadásánál az illetőnek.
Dr. Simon Gergely elrendeli a titkos szavazást.
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Mikor a küldöttek többsége láthatóan belehelyezte jelöltjeik nevét a kisborítékba Dr. Simon
Gergely elindítja a szavazóurnát a küldöttgyűlés sorai között a Szavazatszámláló bizottság
segítségével.
Dr. Simon Gergely megkéri a küldötteket, hogy szavazólapja felemelésével jelezze, aki még
nem adta le szavazatát.
Nem érkezett jelzés.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a szavazatok leadásra kerültek, majd felkéri a
Szavazatszámláló Bizottságot, hogy kezdje meg munkáját és számolják össze a leadott
szavazatokat. Továbbá elmondja, hogy amíg a Szavazatszámláló Bizottság munkáját végzi,
addig a küldöttgyűlés korlátozottan működik, de továbbfolytatódik.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldöttgyűlést, hogy tegyenek személyi javaslatokat az Etikai
Bizottsági tagságra. Az Etikai Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel kerül megválasztásra
nyílt szavazással.
Dr. Tóka László problematikusnak találja a választást, mert még nem tudják az elnökségi
tagokra leadott szavazás eredményét. Aki kimarad az elnökségből, az még lehetne az Etikai
Bizottság tagja.
Dr. Simon Gergely úgy gondolja, hogy személyi javaslatokat az elnökségre jelöltek
kivételével lehet tenni. Felkéri Bognárné Baráth Barbarát, hogy jelezze, ha valaki olyan
személyi javaslatot tesz Etikai Bizottsági tagnak, aki az elnökségi tagságra jelöltek listáján
már szerepel.
Dr. Simon Gergely javaslata, hogy az elnökség javadalmazására vonatkozó kérdéskört
tárgyalják korábban, tekintettel arra, hogy addigra valószínűleg az Etikai Bizottsági és az
elnökségi tagsági kérdések is eldőlnek. Kéri a küldötteket, hogy aki el tudja fogadni a
javaslatot, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 85 támogató szavazattal úgy
határozott, hogy az elnök illetve az elnökség javadalmazásának a kérdéskörét az Etikai
Bizottság tagjainak megválasztása előtt tárgyalják.
Tájékoztatja a küldötteket, hogy a küldöttgyűlés közben 95 főre csökkent, de még
szavazatképes.
Dr. Simon Gergely felkéri Bognárné Baráth Barbarát, hogy ismertesse a küldöttgyűlés előtt az
elnök illetve az elnökség javadalmazásának a korábbi határozatát a következők szerint:
II. Az Országos Elnökség – figyelemmel az Alapszabály 10. § (2) bekezdés i) pontjában
foglaltakra – javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy 2006. június 1. napjával:
-

a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját a mindenkori köztisztviselői illetményalap
(jelenleg: 36800 Ft) kétszeresében,
a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap
másfélszeresében,
a szövetség elnökének tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap hatszorosában,
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-

-

az Országos Elnökség tagjainak díjazását pedig évente egyszeri alkalommal, az elnök
egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összegben állapítsa meg. Ez utóbbi díjazást első
alkalommal az Országos Elnökség tagjai részére a 2007. május 31. napjáig megtartandó
küldöttközgyűlést követő 30 napon belül kell kifizetni.
Az említett juttatások kifizetésére a központi szerv költségvetési előirányzata terhére
kerülhet sor.

6/2006 (V.13.) OKGY. HATÁROZAT
A Küldöttközgyűlés az elnöki tiszteletdíjra vonatkozó előterjesztést 72 támogató szavazattal
elfogadta
Tartózkodott: 13
Ellene:10
7/2006 (V.13.) OKGY. HATÁROZAT
A Küldöttközgyűlés az elnökségi tagok díjazására vonatkozó előterjesztést 68 támogató
szavazattal elfogadta
Tartózkodott: 12
Ellene:12
Dr. Simon Gergely tájékoztatja a küldöttgyűlést a határozatban szereplő köztisztviselői
illetményalap megemelkedett. Jelenleg 38. 650,- Ft. Tulajdonképpen érdemben nem, de
korrekcióként elmondja, hiszen az adat hozzátartozik a mostani döntéshozatalhoz. A
határozatismertetését követően megkérdezi a küldötteket, van- e valakinek módosító
indítványa a határozattal kapcsolatosan.
Dr. Nagy Sándor szeretné megkérdezni, hogy az elnökségi munkával járó költségek
megtérülnek-e? Elsősorban az utazási költségre gondol, de más költség is keletkezhet egy
elnökségi tagnak. Illetve véleménye szerint el kell azon gondolkodni, hogy ha az elnökségi
tag a meghatározott kereteken belül nem vesz részt időmennyiségben az üléseken, akkor nem
kell, hogy kifizetésre kerüljön ez az összeg. Véleménye szerint az elnökségi tagoknak az
elnökségi ülések háromnegyed részén részt kell venni
Véleménye szerint a határozattal kapcsolatosan felül kéne vizsgálni, hogy a költségtérítés
szabályozva van-e illetve figyelembe kéne venni, milyen aktivitással vesz részt az elnökségi
tag az elnökség munkájában.
Dr. Simon Gergely felkéri Dr. Szőke László régi-új elnök urat illetve Dr. Micserics József
hivatalvezető urat, hogy válaszoljon az előbbi kérdésre.
Dr. Szőke László elmondja, hogy a díjazásokon felül külön költségtérítés megállapítására nem
került sor. Mind az elnökségi tagok, mind a szövetség elnöke kizárólag a 6/2006 (V.13) és
7/2006 (V.13) -os OKGY határozatban megállapított díjazásban részesültek.
Szórádi Bálint túlzottan magasnak tartja azt az összeget, melyet a megszorítások mellett az
elnök kap. A köztisztviselői illetményalap hatszorosa helyett - a heti egyszeri szerdai
pizzázásért – csak a háromszorosát javasolja.
Takács Péter is nagyon magasnak tartja az elnök díjazását, tekintettel arra, hogy milyen
sanyarú helyzetben van a szövetség. Tekintettel arra is, hogy az elnökségi tagoknak nem jár
külön költségtérítés. Az elnök tiszteletdíját levinné 100.000 Ft-ra azzal, hogy ez az összeg a
KSH által beszerezhető éves inflációs rátával évente emelkedjen.
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Dr. Simon Gergely felkéri Takács Péter küldött urat, hogy szövegszerűen fogalmazza meg
módosító indítványát.
Takács Péter megfogalmazza javaslatát a következők szerint:
Az elnök díjazása tekintetében javasolja a havi bruttó 100.000 Ft díjazást azzal, hogy ez az
összeg évente felülvizsgálásra kerül és a KSH-nál elérhető éves inflációs rátával évente
emelkedjen.
Dr. Földi Jánosnak semmilyen módosító javaslata nincs. Azt gondolja, hagyja úgy a
küldöttgyűlés a régi határozatot abban a formában, ahogy van. Elmondja, hogy a
köztisztviselői illetményalap hatszoros szorzója azt jelenti, hogy nettó 120-130.000 Ft-ot kap
kézhez az elnök. Tehát nem arról van szó, hogy ebből valaki nagyon meg fog gazdagodni. Az
egy dolog, hogy a Szövetség most rossz helyzetben van, de nem ez a pénz viszi el a Szövetség
pénzét.
Fehérvízi István egyetért Dr. Földi János hozzászólásával, annyi kiegészítő javaslattal, hogy
az elnöki tiszteletdíjnál a szorzószám legyen hét. Mert valóban nettó értékben nem túl sok
marad az elnök úr zsebében. A másik, hogy az elnök úr sem számolhat el semmilyen
költségtérítést, pedig költsége bőven adódik. A többi határozatot változatlanul hagyná.
Dr. Simon Gergely megkérdezi a küldötteket, hogy van e még valakinek módosító javaslata.
Nem érkezett több javaslat.
Dr. Simon Gergely felteszi egyenként a határozati javaslatokat szavazásra. Megkérdezi Dr.
Nagy Sándortól, hogy van-e szövegszerű javaslata az elnök illetve elnökségi tagok díjazásával
kapcsolatban.
Dr. Nagy Sándor javaslata: az elnökségi tagot akkor illeti meg a díjazás, ha az egy éves idő
alatt az elnökségi ülések legalább 75 %-án jelen van. Az elnökségi tagok díját a
Közhasznúsági jelentést követő 30 napon belül kell kifizetni.
Azt gondolja szabályozni kellene azt is, hogy mi történjen abban az esetben, ha az elnökségi
tag lemond. Hiszen akkor időarányosan kapja meg a díjazást. Továbbá a kifizetés időpontja
minden esetben a Közhasznúsági jelentés elfogadását követő 30 nap. Amennyiben az egy éves
ciklust nem teljesíti az elnökségi tag, akkor a díjazás időarányosan illeti meg. Illetve az új
elnökségi tag időarányos díjazásban részesülhet.
Dr. Földi János nem tudja elképzelni, hogyan tudják megállapítani, a jelenlétek 75%-át.
Dr. Simon Gergely a határozati javaslat szövegszerű megfogalmazását kéri, tekintettel arra,
hogy Dr. Nagy Sándor módosító indítványa nincsen kellőképpen kidolgozva. Megkéri a
küldöttgyűlést, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Nagy Sándor által felvetett módosító
indítvány a vita része legyen, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 20 támogató szavazattal Dr. Nagy
Sándor által felvetett vitát a napirendről levenni javasolja.
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Közben Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy 88 fő küldött van jelen, a küldöttgyűlés
határozatképes. Majd rövid időn belül 2 fő távozott, így 86 fővel továbbra is határozatképes a
küldöttgyűlés.
Dr. Simon Gergely megkéri a küldöttgyűlést, aki Takács Péter módosító javaslatát el tudja
fogadni, az szavazólapja felemelésével jelezze azt. A javaslat a következő:
Az elnök tiszteletdíja a határozat meghozatalától fogva havi 100.000 Ft mely összeg, évente
felülvizsgálatra és korrekcióra kerül a KSH-nál elérhető éves inflációs rátával.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a módosító javaslat 5 támogató szavazattal elutasításra
került.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki Szórádi Bálint módosító javaslatát el tudja
fogadni, az szavazólapja felemelésével jelezze, mely a következő:
Az elnök díjazása a köztisztviselői illetményalap (38.600 Ft) hatszorosa helyett
háromszorosára csökkenjen.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Szórádi Bálint javaslatát 10 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés elutasította.
Dr. Simon Gergely szavazásra teszi fel Fehérvízi István javaslatát: Az elnök díjazása a
köztisztviselői illetményalap (38.600 Ft) hatszorosa helyett hétszeresére növekedjen. Megkéri
a küldötteket, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Fehérvízi István javaslatát 33 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés elutasította.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak arról, hogy az elnök és elnökségi
tagokra vonatkozó 6/2006 (V.13) és 7/2006 (V.13)-os OKGY határozatok továbbra is
hatályban maradjanak. Tekintettel arra, hogy a határozatokra vonatkozó módosító
indítványokat nem fogadta el a küldöttgyűlés.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy 67 támogató szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta és
hatályban tartja a korábbi határozatokat.
Harmadik napirendi pont: Az Etikai Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása
Dr. Simon Gergely megkéri a küldötteket, hogy tegyenek személyi javaslatokat az Etikai
Bizottság tagjaira. Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy olyan személyre tegyenek
javaslatokat, aki nem volt elnökségi tagnak jelölve.
Takács Péter személyi javaslata: Fodor Ágnes.
Fehérvízi István személyi javaslata: Baros Viktor.
Györgyné Kiss Adrienn személyi javaslata: Hegedűs István Csongrád megyei küldött.
Dr. Szőke László személyi javaslata: Jakab Sándorné.
Nagy Árpád személyi javaslata: Borai Botond.
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Közben Dr. Simon Gergely elmondja, hogy jelenleg 80 fővel a küldöttgyűlés határozatképes.
Majd tájékoztatja a küldötteket, hogy Jakab Sándorné fent van ugyan az elnökségi tagságra
jelöltek listáján, de nem került fel a jelölőlistára, tehát kizáró ok vele szemben nincsen az
Etikai Bizottsági tagság tekintetében. Majd megkérdezi a küldötteket, hogy kíván e még
valaki személyi javaslatot tenni Etikai Bizottsági tagságra.
Nem kíván senki újabb jelölést tenni.
Dr. Simon Gergely megkérdezi a küldötteket arról, hogy megkívánják-e várni, amíg az
elnökségi tagság megállapításra kerül a Szavazatszámláló Bizottság által és utána folytassák e
az Etikai Bizottság tagjainak megválasztását.
Dr. Szőke László azt javasolja, hogy a mai választógyűlés sikere érdekében, - mivel bőven
érkeztek személyi javaslatok - e körből válasszák meg az Etikai Bizottságot. Tehát zárják le a
jelöltállítást, ha nincs más további személyi javaslat és történjen meg a mai választógyűlés
keretében az Etikai Bizottság megválasztása.
Dr. Simon Gergely elmondja a küldöttgyűlésnek, hogy a következőkben megkérdezi a
jelöltektől, hogy vállalják-e az Etikai Bizottsági tisztséget. Ezt követően felkéri Fodor Ágnes
jelöltet, hogy nyilatkozzon arról, hogy megválasztása esetén elvállalja-e a tisztséget.
Fodor Ágnes köszöni szépen a felkérést, de nem vállalja a tisztséget.
Dr. Simon Gergely felkéri Baros Viktort, hogy nyilatkozzon, elvállalja e a tisztséget.
Baros Viktor a jelölést elvállalja. Elmondja, hogy a Tolna megyei egyesület munkatársa.
Legutóbbi küldöttgyűlés óta volt már Etikai Bizottsági tag, így némi tapasztalattal is
rendelkezik. Valamint felhívja a figyelmet, hogy tudomása szerint 5 tagúnak kell lennie az
Etikai Bizottságnak.
Dr. Simon Gergely elmondja, hogy az Etikai Bizottság 5 tagból és 1 póttagból áll, így további
személyi javaslat is szükségessé válhat. Majd Hegedűs István küldöttnek adja meg a szót.
Hegedűs István elmondja, hogy köszönettel elvállalja az Etikai Bizottságba való jelölését.
Dr. Simon Gergely megadja a szót Jakab Sándornénak, hogy nyilatkozzon, elvállalja e a
jelölést.
Jakab Sándorné köszöni a bizalmat és a jelölést elvállalja.
Dr. Simon Gergely megadja a szót Borai Botondnak, hogy nyilatkozzon arról, elvállalja e a
jelölést.
Borai Botond megköszöni a jelölést, és elvállalja.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az Etikai Bizottságra jelöltek listáján a küldöttgyűlés
nyílt szavazata alapján 4 fő szerepel. Ezek után megkérdezi a küldötteket, van e további
személyi javaslat.
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Takács Péter személyi javaslata: Berke Mónika.
Kovács Béla személyi javaslata: Kuti Renáta.
Dr. Simon Gergely felkéri Berke Mónikát, nyilatkozzon arról vállalná-e a tisztséget.
Berke Mónika köszöni a jelölést, de mivel reménykedik abban, hogy Dr. Nagy Sándor
elnökségi tag lesz, ő maga pedig közeli viszonyban van vele, ezért úgy gondolja, nem lenne
etikus, ha az Etikai Bizottság tagjai között lenne. Ezért köszöni a jelölést, de nem vállalja.
Dr. Simon Gergely felkéri Kuti Renátát, nyilatkozzon arról vállalja-e a jelölést.
Kuti Renáta nyilatkozatában elvállalja a jelölést.
Dr. Ozvári Lukács Ádám az Etikai Bizottság tagjai közé Szórádi Bálintot javasolja.
Dr. Simon Gergely felkéri Szórádi Bálintot, nyilatkozzon arról vállalja-e a jelölést.
Szórádi Bálint nyilatkozatában elvállalja a jelölést.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az Etikai Bizottságba a jelölések alapján 5+1 fő
nyilatkozott arról, hogy a jelölést elvállalja:
Baros Viktor
Hegedűs István
Jakab Sándorné
Borai Botond
Kuti Renáta
Szórádi Bálint.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy jelenleg 76 fő küldöttel a küldöttgyűlés határozatképes
Ezt követően megkéri a küldötteket, hogy szavazólapjuk felemelésével jelezzék, amennyiben
úgy gondolják, hogy az Etikai Bizottsági tagságra jelölt 5+1 fő elfogadását egyben tegye fel
szavazásra.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy 54 támogató szavazattal egyben fognak szavazni arról,
hogy az Etikai Bizottsági tagságra jelöltek felkerüljenek-e a jelölőlistára. Elmondja, hogy a
listára való felkerülésre a küldöttgyűlés 1/3-os többségére van szükség.
Dr. Simon Gergely ezt követően felkéri a küldötteket, hogy szavazólapjuk felemelésével
jelezzék, ha a küldöttek által javasolt 5+1 főt az Etikai Bizottsági tagságra jelölt listára fel
kívánják venni.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy az Etikai Bizottságra jelölt tagok 60 támogató
szavazattal a listára felkerültek.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldöttgyűlést, hogy egyenként szavazzanak a jelöltekről. Ezt az
eredményt a Választási Szabályzatban leírtak alapján egyszerű többséggel állapítják meg.
Felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki egyet ért azzal, hogy Baros Viktor az Etikai Bizottság tagja
legyen, szavazólapja felemelésével jelezze azt.
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Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Baros Viktort 67 támogató szavazattal a küldöttgyűlés
megválasztotta az Etikai Bizottság tagjai közé.
Ezt követően felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki egyet ért azzal, hogy Hegedűs István az Etikai
Bizottság tagja legyen, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Hegedűs Istvánt 61 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés megválasztotta az Etikai Bizottság tagjai közé.
Ezt követően felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki egyet ért azzal, hogy Jakab Sándorné az Etikai
Bizottság tagja legyen, szavazólapja felemelésével jelezze azt.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Jakab Sándorné 35 támogató szavazattal nem került be
az Etikai Bizottság tagjai közé.
Ezt követően felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki egyet ért azzal, hogy Borai Botond az Etikai
Bizottság tagja legyen, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Borai Botondot 64 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés megválasztotta az Etikai Bizottság tagjai közé.
Ezt követően felkéri a küldötteket, hogy szavazólapja felemelésével jelezze, aki egyet ért
azzal, hogy Kuti Renáta az Etikai Bizottság tagja legyen.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Kuti Renátát 54 támogató szavazattal a küldöttgyűlés
megválasztotta az Etikai Bizottság tagjai közé.
Ezt követően felkéri a küldötteket, hogy szavazólapja felemelésével jelezze, aki egyet ért
azzal, hogy Szórádi Bálint az Etikai Bizottság tagja legyen.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Szórádi Bálint 35 támogató szavazattal nem került be
az Etikai Bizottság tagjai közé. Mivel a küldöttgyűlés szavazata alapján csak 4 személy került
fel az Etikai Bizottságba, ezért felkéri a küldötteket, hogy tegyenek további személyi
javaslatokat.
Takács Péter személyi javaslata: Dr. Simon Gergely.
Dr. Simon Gergely nem vállalja a jelölést. Ezt követően további személyi javaslatokat kér a
küldöttektől.
Kuminka Györgyné személyi javaslata: Dr. Stefán Sándor.
Dr. Stefán Sándor elvállalja a jelölést.
Dr. Simon Gergely felkéri a küldötteket, hogy aki egyet ért azzal, hogy Dr. Stefán Sándor az
Etikai Bizottság jelölőlistáján szerepeljen, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely a szavazást követően megállapítja, hogy 70 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés elfogadta, hogy Dr. Stefán Sándor az Etikai Bizottság jelölőlistájára felkerüljön.
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Ezt követően felkéri a küldöttgyűlést, hogy aki egyet ért azzal, hogy Dr. Stefán Sándor az
Etikai Bizottság tagja legyen, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy Dr. Stefán Sándort 64 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés megválasztotta az Etikai Bizottság tagjai közé. Ezt követően azt is megállapítja,
hogy az Etikai Bizottsági tagok közé eddig 5 személyt választott meg a küldöttgyűlés, így
még egy személyt kell megválasztani. Ezt követően alakul ki az Etikai Bizottság névsora, a
szavazatok számától függően derül ki, ki lesz a póttag. Újabb személyi javaslatokat vár.
Sztakó Krisztina személyi javaslata: Hencz András.
Hencz András nem vállalja a jelölést.
Szokó Zsolt ügyrendi javaslatként elmondja, hogy célszerű lenne az elnökségi tagok
végeredményét kihirdetni és azok közül is személyi javaslatokat tenni, akik nem kerültek be
az elnökségbe.
Dr. Simon Gergely elmondja, hogy természetesen az eredményhirdetést követően azok is
bekerülhetnek az Etikai Bizottság tagjai közé, akik nem nyerték el az elnökségi tagságot.
Jelenleg személyi javaslatokat vár a küldöttektől.
Takács Péter javaslata, hogy szavazzanak meg 5 embert és a következő küldöttgyűlésen a
póttag megválasztására kerüljön sor.
Dr. Simon Gergely elmondja, hogy megvárhatják a titkos szavazás végeredményét, ezt
követően tudnának még egy Etikai Bizottsági tagról dönteni.
Dr. Ozvári Lukács Ádám személyi javaslata: Szabó Tiborné.
Szabó Tiborné elmondja, hogy ebben a ciklusban nem tud feladatot vállalni.
Mivel nem érkezett újabb személyi javaslat, ezért Dr. Simon Gergely azt javasolja a
küldötteknek, hogy a fennmaradó 1 fő Etikai Bizottsági tag esetében az elnökségi
tagjelöltekre leadott szavazatok eredményét várják meg, mert az Elnökségi Tagságból
kimaradt jelöltek közül is lehetne ebben az esetben személyi javaslatokat tenni. Megkéri a
küldötteket, hogy aki az ügyrendi kérdéssel egyetért, szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Simon Gergely a szavazást követően megállapítja, hogy 51 támogató szavazattal a
küldöttgyűlés úgy határoz, hogy megvárják az Elnökségi tagságra jelöltekre leadott
szavazatok eredményét.
Dr. Simon Gergely ezt követően megkérdezi a küldötteket, hogy van e valakinek észrevétele,
javaslata, hozzászólása, amíg a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a szavazatokat.
Szokó Zsolt elmondja, hogy az Etikai Bizottság hatáskörébe szeretne javasolni egyfajta
munkásságot, ami úgy kapcsolódna össze a két testület révén, hogy az elnökségi ülések
aktivitását, tehát a részvételt és a küldöttgyűlés által elfogadott arányt kellene szabályoznia,
melyet az Etikai Bizottság ellenőrizne. Arra gondol, hogy az elnökségi ülés folyamán, mikor a
tagok javaslattételt tesznek felterjesztésre, esetleg hozzászólásokat intéznek, melyek a
jegyzőkönyv alapján nyomon követhetőek.
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Dr. Simon Gergely elnézést kérve Szokó Zsolttól megvonja a szót, mert időközben
megérkezett a Szavazatszámláló Bizottság az Elnökségi tagok eredményével. Felkéri JankóBrezovay Pálnét a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a jegyzőkönyvet.
Megjegyzi, hogy ezek után vissza fogja adni Szokó Zsolt küldöttnek a szót, mert folytatni
fogják a napirendet.
Jankó-Brezovay Pálné elmondja, hogy a Szavazatszámláló Bizottság a borítékokat
megszámolta és eredményképpen ugyanannyi borítékot kaptak, mint ahány szavazó átvette a
borítékot, tehát összesen 97 darabot. Minden borítékban 8 vagy annál kevesebb szavazócédula
volt, ami azt jelenti, hogy minden boríték érvényes szavazatokat tartalmazott. Miután
számítógép nem volt náluk, ezért az elnök asszony kézzel írta össze az eredményeket.
Elmondja, hogy minden eredményt kétszer számoltak össze. Kivéve azt a nevet, ahol a
második számlálásnál eltérés mutatkozott. Ilyen esetben harmadszor és negyedszer is
átszámolták, hogy biztos eredményt kapjanak. A borítékokban úgy gyűjtötték össze a neveket
- mivel valószínűsíthetően következő szavazásra is szükség lesz - hogy a nevek újra
felhasználhatók legyenek. Az eredmény 97 fő leadott szavazatból a következő:
Páll Szilvia: 19
Dr. Ozvári Lukács Ádám: 47
Herczeg Lajos: 43
Dr. Nagy Sándor: 60
Majoros Kálmánné: 17
Barnóczki Gábor: 54
Dr. Varga Szabolcs: 48
Dr. Földi János: 30
Laczi Tamásné:48
Dr. Tóka László: 38
Kuminka Györgyné: 39
Nagy György: 12
Schukk Antal: 6
Ádász István: 26
Kopasz Attila: 7
Nagy Tünde: 43
Györgyné Kiss Adrienn: 53
Kovács Béla: 35
Németh Orsolya: 50
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy a jelenlegi állás szerint az elnökségi tagok a
következők:
Dr. Nagy Sándor 60 támogató szavazattal,
Barnóczki Gábor 54 támogató szavazattal,
Györgyné Kiss Adrienn 53 támogató szavazattal,
Németh Orsolya 50 támogató szavazattal.
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11/2010. (IV. 24) OKGY HATÁROZAT
Az Országos Küldöttgyűlés a MVGYOSZ Országos Elnökség tagjai közé a következő
személyeket választotta meg:
Dr. Nagy Sándor 60 támogató szavazattal,
Barnóczki Gábor 54 támogató szavazattal,
Györgyné Kiss Adrienn 53 támogató szavazattal,
Németh Orsolya 50 támogató szavazattal.
A többi jelölt ennél kevesebb támogató szavazatot kapott, tehát a választási szabályzat
értelmében második fordulót kell tartani. Még 4 hely betöltése szükséges, ami azt jelenti,
hogy maximum 8 jelölt lehet a listán. Dr. Simon Gergely megkéri a tisztelt küldöttgyűlést,
hogy maradjanak, mert ha szavazatképtelenné válik a küldöttgyűlés és nem tudják
megválasztani az elnökséget, akkor az a közhasznú szervezet törvényes működésének
ellehetetlenítését eredményezi. Megkéri a küldötteket, hogy vegyék komolyan a
választásokat, mert ez nem egy szokványos küldöttgyűlés. Elmondja, hogy a
határozatképesség nagyon fogy, jelenleg 73 küldött van jelen.
Dr. Simon Gergely felhívja a figyelmet, hogy második fordulót fognak tartani.
Dr. Földi János megkérdezi, hogy a 8 legtöbb szavazatot kapott elnökségi tagságra jelöltre
kell-e leadni a szavazatokat a második körben? Arra is kíváncsi, hogy azok is szerepelhetneke a jelöltek között, akik már nincsenek itt? Tehát, aki már nincs jelen arról is szavazzanak-e?
Dr. Simon Gergely elmondja, hogy a második fordulóban az első fordulóban kialakult erős
sorrendet is figyelembe kell venni. Ebből fakadóan az első 8 jelöltet fogják a második
fordulóban a szavazásnál számításba venni. Az első forduló eredményeként kialakult erős
sorrend, azok nevével, akik nem nyertek mandátumot, de a legtöbb szavazattal rendelkeznek a
következő:
Dr. Varga Szabolcs: 48
Laczi Tamásné: 48
Dr. Ozvári Lukács Ádám: 47
Herczeg Lajos: 43
Nagy Tünde: 43
Kuminka Györgyné: 39
Dr. Tóka László: 38
Kovács Béla: 35
A fent nevezett küldöttekkel kapcsolatban tartják meg a második fordulót.
Dr. Simon Gergely tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy 72 fővel még mindig szavazatképesek.
Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy ne távozzanak el, mert ellehetetlenítik a Szövetség
működését.
Dr. Simon Gergely felkéri a hivatal munkatársait, hogy segítsenek összeállítani újfent a
borítékokat az ismertetett 8 jelölttel, akik vonatkozásában újabb titkos szavazást fognak
tartani.
Kopasz Attila elmondja, úgy tűnik az első 8 jelölt között vannak olyanok, akik már nincsenek
jelen és azt gondolja, nem lenne helyes, hogy a második fordulóban olyan vesz részt, aki már
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közben elment. Úgy tudja, benne van a szabályzatban, hogy aki nincs jelen, arra nem lehet
szavazni. Megkéri a levezető elnök urat, hogy szavaztassa meg a jelenlévő küldöttekkel azt,
hogy aki bele esik abba a 8 főbe, de nincs jelen, kaphat e szavazatot vagy nem. Azt gondolja,
mivel ez egy felmerülő probléma, így szavazást igényel.
Takács Péter tudomása szerint nincs ilyen kitétel a szabályzatban. Másrészt, ha a jelölt
egyszer elvállalná a tisztséget felettébb valószínűtlen, hogy meggondolná magát. Teljesen
nyilvánvaló, hogy aki nincs itt, az még ugyanúgy rajta lehet a listán.
Dr. Simon Gergely úgy gondolja, ha Kopasz Attila ügyrendi javaslatát megszavaztatja, akkor
még holnap estére sem sikerülne megválasztani az elnökséget. Nincs benne az a
szabályzatban, hogy annak, aki nincs jelen nem léphet be a helyére az aki őt követi. Azt tudja
mondani, hogy a jövőben ezzel a kérdéssel kapcsolatban a választási szabályzatot lehetne
módosítani. Most ezt nem tudják megtenni, így a jelenlegi szabályzat szerint kell eljárni.
Ebben sem és az alapszabályban sincs olyan rendelkezés, ami megakadályozná azt, hogy az
eltávozott küldötteket meg lehessen választani. Még egyszer kéri a küldöttgyűlést, hogy ne
lehetetlenítsék el az országos Szövetség működését, mert vezető tisztségviselőkre van
szüksége.
Dr. Simon Gergely javasolja megtartani a második fordulót, kéri a hivatalvezető urat, hogy
állítsa össze a borítékokat ugyanazon szabályok szerint, mint eddig. Megkérdezi a
hivatalvezető urat, hogy 20-25 perc elég lesz e borítékok újrarakásához?
Dr. Micserics József elmondja, hogy az első fordulónál is egy órát kértek a borítékolásra és 10
ember dolgozott azon, hogy a 19 cetli elkészüljön. Most nem kell legyártani a szavazólapokat,
de ugye le kell ellenőrizni, újra be kell borítékolni. Tehát egy háromszoros ellenőrzésen megy
keresztül. Időben nem mer ígéretet tenni, de minél gyorsabban szeretnének végezni a
feladattal a hivatal munkatársai is.
Dr. Simon Gergely azt javasolja, hogy vegyék mindenképpen írásban, hogy érvénytelen
szavazat nem került leadásra. Ez azért fontos, mert a lapok újrafelhasználásánál a szavazó
cetliket nem kell újra kinyomtatni. Ezt követően Szokó Zsoltnak adja meg ismét a szót.
Szokó Zsolt elmondja, hogy drámaivá kezd nőni a választógyűlés helyzete, de hogy időhúzás
gyanánt ezzel tölti ki a küldöttgyűlés perceit, ami mindenkinek drága, ezért külön elnézést
kér. Szeretné a jövőbeni elnökség és vele kapcsolatos vezető szervek munkáját
eredményesebbé tenni azzal a javaslattal, amit átgondolásra tart érdemesnek. Az elnökség
működésének hatékonysága érdekében fontosnak találja azt, hogy a mostani vagy a következő
alakalommal megválasztandó etikai bizottság feladatai között szerepeljen az, hogy bizonyos
mérőszámok alapján az elnökségnek dolgozza ki ezt a fajta ellenőrzési rendszerét, ami
egyrészről alapuljon a megjelenés révén. A jelenlét legyen rögzítve, jegyzőkönyvezve. Illetve
az elkészült jegyzőkönyvek alapján mérhetővé váljon az, hogy ki milyen arányban segítette
érdemben a mindenkori elnökség munkáját felszólalásával, javaslatával esetleg határozati,
módosítási, egyéb felterjesztése kapcsán. Ennek szabályrendszerét dolgozza ki az Etikai
Bizottság és ezzel segítse az elnökség munkáját.
Dr. Simon Gergely véleménye szerint ez a javaslat osztott hatást vált ki a Felügyelő Bizottság
és Etikai Bizottság között. Nincsen még egyértelműen elhatárolva. Azt javasolná, hogy Dr.
Nagy Sándorral működjenek együtt, konzultáljanak, mely eredményeként egy olyan
határozati javaslatot lehetne a következő küldöttgyűlésre meghatározni, ami az elnökséget
ilyen értelemben jobb vagy gyorsabb munkára ösztönzi. Jelenleg az említett javaslat olyan
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gondolkodás szintjén álló dolog, ami arra jó, hogy a küldöttek fülében elültesse a bogarat,
hogy gondolkodjanak rajta, mert lehet adott esetben indokolt.
Kopasz Attila azt javasolja, hogy akik kiestek az elnökségi jelöltségből azok között meg
lehetne próbálni megválasztani azt az egy embert, aki az Etikai Bizottságba bekerülne és
legalább ez az egy dolog le lenne tisztázva.
Dr. Hódosi László személyi javaslata az Etikai Bizottsági tagságra: Szokó Zsolt.
Dr. Micserics József visszatérve a borítékolás helyszínéről elmondja a küldöttgyűlésnek, hogy
több időre kell számítani, mivel a 8 embert újból le kell gyártani, mert a küldötteknél vannak
a jelöltlapok.
Dr. Simon Gergely célszerűnek látja a maradék szavazócédulák összeszedését és akkor csak
annyit kellene utólag legyártani, amennyi hiányzik. Megkéri a küldötteket, ha valakinek
kifogása lenne az eljárás ellen, az szavazólapja felemelésével jelezze.
Dr. Micserics József megkéri a küldötteket, abban segítsék munkájukat, hogy azt a nyolc
cetlit adják át a munkatársaknak, akikre a szavazatokat le kell adni, mert több időt vesz az
igénybe mire szétválogatják a maradékokból, mint ha legyártanák. Segítségül elmondja, hogy
a következő neveket várják:
Dr. Varga Szabolcs
Laczi Tamásné
Dr. Ozvári Lukács Ádám
Herczeg Lajos
Nagy Tünde
Kuminka Györgyné
Dr. Tóka László
Kovács Béla
Miután a küldöttek leadták a hivatalvezetőnek a kért szavazócédulákat Dr. Simon Gergely
gyorsszámlálást rendel el a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása végett.
A küldöttek jelezték, hogy többen kint vannak, ezért Dr. Simon Gergely megkéri a hivatal
munkatársait, hogy nyomják meg a csengőt.
Németh Attilának az a véleménye a szavazatszámlálással kapcsolatban, hogy a vidékiekkel
szemben ez nagy kiszúrás az elnökség megválasztása kapcsán, ugyanis ez nem annak a
kérdése, hogy valaki nem akar itt maradni és nem érdekli tovább a választás, hanem annak,
hogy megy a vonata illetve a busza. Ezáltal csorbul a vidékiek lehetősége az elnökségbe
kerülésbe.
Dr. Simon Gergely megjegyzi, hogy két variáció létezik arra, ha a küldöttgyűlés
határozatképtelenné válik. Kénytelenek újabb választó küldöttgyűlést összehívni és emiatt
még egyszer fel kell utazni. Nem véletlenül kért meg mindenkit, hogy maradjanak. Ezzel
kapcsolatos vitát nem szeretne nyitni, azt szeretné, hogy legalább elnöksége legyen a
Szövetségnek.
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Dr. Simon Gergely gyors számlálást rendel el a határozatképesség megállapítása céljából,
ezért kéri a küldötteket, hogy szavazólapjuk felemelésével jelezzék az ittlétet.
Dr. Simon Gergely megállapítja, hogy 51 fővel a küldöttgyűlés nem határozatképes. Ezt
követően felkéri Dr. Szőke László elnökurat, hogy a lehető legközelebbi időpontra - az
alapszabály értelemszerű betartásával - hívja össze a következő választóközgyűlést második
fordulóra. A küldöttek ekkor már csak a be nem töltött mandátumra szavaznak azoknak a
jelölteknek a figyelembevételével, akik ebbe a sorba belekerültek. Tehát csak az a 8 elnökségi
tagságra jelölt méretteti meg magát, plusz az Etikai Bizottság egy hiányzó tagja kerüljön be a
legközelebbi napirendbe.
Dr. Simon Gergely megköszöni a küldötteknek eddigi együttműködésüket, a mai
küldöttgyűlést sajnálattal berekeszti.
Jegyzőkönyv lezárva 16.05 perckor
Kelt, mint fent.

………………………………….
Dr. Szőke László
elnök

…………………………………
Bognárné Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető

………………………………….
Gyöngy Sándorné
jegyzőkönyv hitelesítő

…………………………………
Ádász István
jegyzőkönyv hitelesítő

