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KNOÉ  EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
2017. február 24. 

 

A Korkedvezményes Nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok 
Országos Érdekvédelmi Egyesülete, rövidített nevén KNOÉ Egyesület 2017. február 24.-én 
közgyűlést tartott. 
 
A közgyűlés helye:  1039 Budapest, Attila u. 20. 
A közgyűlés meghirdetett időpontja: 2017. február 24.-én 10.00 óra  
 
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen nem jelent meg a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
számú tag, ezért megismételt közgyűlés megtartására került sor 2017. február 24.-én 11.00 
órakor. Az erre vonatkozó információt a meghívó is tartalmazta! A közgyűlés így 
egyértelműen határozatképes. A jelenléti ív csatolva! 
 
A közgyűlést a KNOÉ elnöke Kuti László nyitotta meg, majd javaslatot tett arra, hogy a 
levezető elnök Ő maga, a jegyzőkönyvvezető Ónodi János és javasolta, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítő két személy Kriston József és Balog Gábor legyen. 
 
Kuti László megállapította, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes és a javasolt 
személyek vonatkozásában kérte a közgyűlés nyílt szavazatát. A közgyűlés egybehangzóan, 
ellenszavazat nélkül 100%-os arányban megszavazta a javaslatot, így a döntés értelmében a 
közgyűlésen a 
 
 
Levezető elnök:  Kuti László KNOE-3N13-DV/2011 
Jegyzőkönyvvezető:  Ónodi János KNOE-7j17-kd/2011 
Jegyzőkönyv hitelesítő1  Kriston József KNOE-4D54-Dh/2012 
Jegyzőkönyv hitelesítő2  Balog Gábor KNOE-3V63-VW/2011 

 
 

Levezető elnök közölte, hogy javaslatot tesz a napirendi pontokra, de mielőtt ezt megtenné, 
közli, hogy személyét, illetve az elnökség két további tagját, valamint az egyesület működését 
támadó Tóth Tamás taggal összefüggő ügyet nem Ő, hanem a Felügyelő Bizottság elnöke 
Kriston József terjeszti elő! Szeretné az elfogultság legkisebb látszatát is elkerülni! Ezzel 
összefüggésben a közgyűlés döntsön a konkrét adatok, információk és közreadott 
jegyzőkönyv alapján. Ezt követően tett konkrét javaslatot a napirendi pontokra:  
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1. Tóth Tamás tag, egyesülettel összefüggő észrevételeinek, kritikájának megtárgyalása. 
és a Közgyűlés döntése. 
Előterjesztő: Kriston József 
 

2. Felügyelő Bizottság 2017. január 20. közgyűlésen történt megválasztása utáni 
értekezletéről, szavazásáról tájékoztatás, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendjének 
és  működési szabályzatának ismertetése és a közgyűlés általi elfogadása. 
Előterjesztő: Kriston József 
 

3. A jogszabályi változások következtében szükséges változásokról tájékoztatás, az 
alapszabály formai változásainak elfogadása. 
Előterjesztő: Kuti László   

 
Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat! 
 
Szavazás időpontja: 2017.02.24 11:10 óra 
Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: Megszavazva 
Mellette szavazott: 100% 
Ellenszavazat: 0 
Elfogadási arány: 100%  

 
Levezető elnök az első napirendi pont előterjesztésére átadta a szót Kriston Józsefnek.  
 

1. napirendi pont 
 

Kriston József tájékoztatást adott arról, hogy 2017. február hónapban a felügyelő 
bizottság 2 tagja jelenlétében, kigyűjtésre került a KNOÉ levelezőszerverén található 
üzenetek közül Tóth Tamás tagunk, nyilvántartási száma: KNOE-6W86-mF/2011 által 
2014. június 19. óta írt olyan levelei, melyek folyamatosan a KNOÉ jogszerű 
működését támadták, továbbá az egyesület vezetőségének az alkalmatlanságát 
hangsúlyozta. Kuti László elnök, Csurgai Ágota elnökségi tag, valamint Varanka 
Zoltán elnökségi tag vonatkozásában. A 26 oldalas kigyűjtést aláírt kinyomtatott 
formában olvashatta a közgyűlés. 
 
Kriston József megkérdezte, hogy jelen van-e Tóth Tamás, de sajnálatosan a 
határidőben számára elküldött meghívó ellenére, ezen a rendezvényen sem jelent meg! 
Ezt követően Kriston József ismertette röviden Tóth Tamás e-mailben megírt 
kifogásait:  

  
1. A KNOÉ párttá óhajt alakulni (A KNOÉ-nak ilyen szándéka soha nem volt) 
2. Tóth Tamás arra hivatkozik, hogy több tagunknak is hasonló a véleménye, de nem 

nevezett meg senkit. Az egyesülethez soha hasonló észrevétel nem érkezett. A KNOÉ 
vezetése kérte Tóth Tamást, hogy nevezze meg a forrását és az általa említett több 
tagunkat hozza el az egyik rendezvényünkre, és mondják el ezen aggályaikat és 
nevezzék meg információs forrásaikat. (Sajnos erre a mai napig nem került sor 
viszont, Tóth Tamás meglehetősen arrogáns választ küldött, melynek a lényege, hogy 
az Egyesületnek mi köze ehhez? A tagi vélemény szent és sérthetetlen) 

3. Tóth Tamást a KNOÉ vezetése többször kérte, személyre szóló levélben is, hogy 
jöjjön el a rendezvényünkre, de eddig egy alkalommal sem tette. 
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4. Tóth Tamás kifogásolta, hogy a KNOÉ egyik alapító tagja, Kuti László elnök felesége, 
miért úgy használja a nevét, hogy Csurgai Ágota, miért nem úgy hogy Kutiné Csurgai 
Ágota. 

5. Kifogásolta, hogy miért az Euro Detection Consulting Kft. végzi a KNOÉ egyesület 
működésének biztosítását, amikor ez Kuti László elnök cége. 

6. Meglehetősen durva hangvételű levélben kifogásolta, hogy Varanka Zoltán, aki a 
KNOÉ elnökségi tagja egy pártnak is a tagja.    

7. Tóth Tamás közösségi oldalakon kritizálta a KNOÉ munkáját, vezetőit. 
8. Több  tagunk észrevételezte, hogy Tóth Tamás befolyásolni igyekezett őket a KNOÉ-

val kapcsolatos vélemények, megelégedésük vonatkozásában. 
9. Tóth Tamás e magatartása miatt a KNOÉ vezetősége figyelmeztetésben részesítette, 

mely ellen e-mailben panaszt jelentett be. 
10. Tóth Tamás e-mailben azt írta, hogy vele szemben „felségsértés” miatt fog eljárást 

lefolytatni a közgyűlés. 
 

Kriston József arról is beszélt, hogy nem összeférhetetlen, ha Csurgai Ágota elnökségi tag, 
hiszen a vonatkozó jogszabályok ezt nem tiltják. Nevét pedig úgy használja, ahogy akarja. 
Csurgai Ágota okleveles közgazda, nyugdíj szakértő, a KNOÉ-ban végzett tevékenységére 
szükség van.  
 
Tóth Tamás megszerezte a PSZÁF néhány évvel ezelőtti határozatát, melyben Csurgai Ágotát 
elmarasztalták és ezt több személynek is megküldte. Azt azonban elhallgatta, hogy a bíróság 
elutasította a PSZÁF határozatát és Csurgai Ágotának adott igazat. Ezen iratokat is 
megtekinthette a közgyűlés.  
 
Az pedig, hogy Varanka Zoltán a szabadidejében mit tesz, milyen pártnak tagja, nincs 
összefüggésben az egyesületi tevékenységével. Hogy Tóth Tamás miért folytatott adatgyűjtést 
az elnökségi tagok vonatkozásában érthetetlen és indokolatlan. 
  
Kriston József kérte a közgyűlést, hogy nézzék meg, tanulmányozzák át  a közreadott Tóth 
Tamás által írt e-mailekről készített hiteles jegyzőkönyvet, és ez alapján alakítsák ki 
véleményüket!  
 
A KNOÉ működését, veszteségesen biztosítja az Euro Detection Consulting Kft. Bemutatásra 
kerültek árajánlatok, melyek 10 szeresen nagyobb összegeket tartalmaztak, sőt havi több mint 
félmilliós díjakat kértek. Az árajánlatok között havi milliós nagyságrendűek is voltak, mely az 
alábbiakra vonatkoztak a teljesség igénye nélkül: 
   

1. Honlap elkészítése, karbantartása, adatrögzítés, adatkarbantartás, adatfrissítés, 
korszerűsítés  

2. Mysql adatbázis elkészítése, adatrögzítés, adatfrissítés szerverbérlet, tárhely 
biztosítása 

3. Számítógép biztosítása KNOÉ részére  
4. Számítógépes jogtiszta programok (szoftverek) biztosítása, azok bérleti díja: 

   
a. Windows professional 64 bites  
b. Microsoft office (word, excel, outlook, acces, powerpoint stb.)  
c. Adobe stúdió pdf készítéséhez  
d. McAfee víruskereső  
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e. Ladybird levelező program (a nagy mennyiségű e-mailek csak ezzel 
küldhetőek el) 
 

5. Fax és telefonvonal biztosítása  
6. Scaner biztosítása  
7. Nyomtató biztosítása  
8. 3 TB adattároló HDD biztosítása  Ezeket az eszközöket valóban az Euro Detection 

Consulting Kft.  biztosítja, haszon nélkül.  
 
Kizárólag a havonta fizetendő külső költséget kell állni. Ilyenek a szerverbérlet, tárhely, a 
papír, a festékpatronok, a telefonszámla (fax) stb. 
 
Meglehetősen sok hozzászólás volt. Összefoglalva, Tóth Tamás magatartását negatívnak és 
belső bomlasztásra alkalmas, szándékos tevékenységnek fogalmazták meg, a hozzászólók az 
azonnali kizárásra tettek javaslatot.  
 
A KNOÉ vezetősége vonatkozásában összeférhetetlenség és semmilyen vonatkozású 
jogsértő magatartás nem merült fel. Ezt erősítette meg a közgyűlésen jelenlévő, több 
évtizedes tanácsvezető bírói tapasztalattal rendelkező dr. Masszi Katalin és ügyvédi 
tapasztalattal rendelkező dr. Ivanics Éva. Dr. Masszi Katalin kiemelte, hogy 
amennyiben Tóth Tamás tovább folytatja az egyesület ellenes magatartását, mind 
büntető, mind pedig polgári peres eljárás megindítása indokolt.  
 
Ezt követően Kriston József szavazásra bocsátotta Tóth Tamás egyesületből történő 
kizárására vonatkozó javaslatokat! 
 
Szavazás időpontja: 2017.02.24 11:40 óra 
Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: Megszavazva 
Mellette szavazott: 100% 
Ellenszavazat: 0 
Elfogadási arány: 100%  
 
Tóth Tamás ez alapján kizárásra került az Egyesületből, melyről az elkészült 
határozatot Tóth Tamásnak tértivevényes levélben, a közgyűlést követően 8 napon belül  
postázni kell. 
 

2. napirendi pont 
 
Kriston József, mint a Felügyelő Bizottság elnöke, röviden tájékoztatást adott a 2017. január 
20-án megválasztott Felügyelő Bizottság üléséről és döntéséről. Közreadta a Felügyelő 
Bizottság ügyrendjének és  működési szabályzatának írásos példányát, és kérte a Közgyűlés 
állásfoglalását! 
 
Ezt követően szavazásra bocsátotta az FB ügyrendjének és szabályzatának elfogadását! 
 
Szavazás időpontja: 2017.02.24 12:10 óra 
Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: Megszavazva 
Mellette szavazott: 100% 
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Ellenszavazat: 0 
Elfogadási arány: 100%  
 

3. napirendi pont 
 

4. Kuti László a jogszabályi változások következtében szükséges alapján módosított 
alapszabályt adta közzé. 

 
Ezt követően szavazásra bocsátotta a módosított alapszabály tartalmát és kérte a 
közgyűlés döntését! 
 
Szavazás időpontja: 2017.02.24 12:30 óra 
Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: Megszavazva 
Mellette szavazott: 100% 
Ellenszavazat: 0 
Elfogadási arány: 100%  
 
Tekintettel arra, hogy egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el, levezető elnök a közgyűlést 
befejezettnek nyilvánította! 
 
 
Budapest, 2017. február 24. 
 
 
 
 
 
………………………………………. 

Kuti László 
Levezető elnök 

 ………………………………………. 
Ónodi János 

Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 

  

………………………………………. 
Kriston József 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 ……………………………………….. 
Balog Gábor 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
  

 

 

 

 


