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Tisztelt Tagjaink! 
 
Tóth Tamás tagunk, az Interaktív szavazás keretében hosszas véleményt írt, nem az egyesületi 
tevékenységről, hanem a szervezetről, a felépítésről, a jogszabályok betartásáról. 
 
„Nem vagyok megelégedve az Egyesület tevékenységével, tekintve, hogy többször is 
igyekeztem felhívni az egyesület vezetésének figyelmét, hogy a jogszabályoknak megfelelően 
működtessük az egyesületet, 2014 márciusa helyett mégis csak 2017 januárjában került sor 
felügyelő bizottság megválasztásra. Örülök, hogy kitartásommal elértem, hogy ezt a 
hiányosságot is pótoltuk. Az új bizottságnak részrehajlás mentes, jó munkát kívánok! Az 
egyesület Alapszabályának VII. F) 2. pontja szerint a Közgyűlés az elnökség tagjait (így 
leírva, elfogadva, bíróságra beadva) 3 évre választja meg. A saját magunk által elfogadott 
szabályaink semmibevétele az elnökségre minden évben szavaztatni. Ráadásul azoknak a 
demokratikus alapelveknek sem felel meg, amelyeket a jelen kormányon, és az 
intézkedéseiken számon kérünk. A folyamatos 3 évre megválasztott vezetőség leválthatatlan. 
És ha nem is akarja leváltani senki, akkor is be kellene tartani a saját magunk által 
megszavazott szabályt, miszerint a mandátum 3 év, és annak lejárta után kell választást kiírni, 
lefolytatni, megszavaztatni. Ráadásul nem lejárt mandátumú tisztségviselőkről szavazni a 
leváltásuk nélkül nonszensz. Mintha a legfőbb ügyészt minden évben újra 9 évre nevezné ki a 
köztársasági elnök. Javaslom tehát, hogy az egyesület fejezze be ezt az évenkénti „KNOÉ 
vezetőségére” történő szavaztatást, és az Alapszabálynak megfelelően 3 évenként válasszon 4 
fős elnökséget, vagy módosítsa a Közgyűlés az elnökség mandátumát 1 évre, és maradjon az 
évenkénti választás. Hisz ez az utóbbi jogszabályba nem ütközik. Esetleg törölheti a 
Közgyűlés a megbízás időtartamát. Igaz, akkor a törvény betűje szerint 2 évre szólna a 
megbízás. Mindenesetre a jelen megoldás legalábbis vitatható, akár visszamenőleg is. Ezt 
elkerülendő, kérem tehát az egyesületi tagságot, hogy orvosolja hasonlóképpen, mint a 
Felügyelő Bizottság létrehozása esetében!” 
 
Álláspontunk szerint, nem leválthatatlan a KNOÉ vezetősége, sőt bárki szavazhat nemmel. 
Arról nem beszélve, hogy amit a jogszabályok nem tiltanak, azt meg lehet tenni. Semmilyen 
jogszabály, így az Alapszabályunk sem tiltja az Interaktív közgyűlést és szavazást! Arról nem 
is beszélve, hogy ki a közgyűlésre nem tud elutazni, így eltudja mondani a véleményét, 
meglátásait és szavazhat.  
 
A további kérdésekben a KNOÉ vezetője egyeztetett a január 20.-án megválasztott felügyelő 
bizottsággal, továbbá jogásszal is konzultált. A jogászi felhívta a figyelmet arra, hogy 
egyértelműen úgy kell értelmezni a jogszabályt, ahogy a weben is le van írva. Ezek szerint 
2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. a 2013. évi V. törvény az egyesületekre 
vonatkozó jogi szabályozást is jelentősen átírta. 2014. március 15. napját követően egyesület 
már csak az új szabályok szerint jöhet létre, a korábbi szabályok szerint létrejött 
egyesületeknek pedig legkésőbb 2017. március 15. napjáig az új szabályokra át kell térniük. 
http://www.nonprofit.hu/tudastar/Egyesuletek-alapszabalya-az-uj-Ptk-hatalya-alatt  
 
Mind ezek figyelembevételével az alábbi döntés született: 
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Tóth Tamás szóbeli figyelmeztetésben részesült, melyről e-mailben tájékoztattuk és 
felszólítottuk, hogy a jövőben a sértegető, arrogáns, jogilag megalapozatlan állításait mellőzze 
és nem forduljon harmadik személyhez. Amennyiben újra hasonló lépést tesz, rendkívüli 
közgyűlés elé visszük az ügyet. Kérjük a tagság döntését. 
 
Budapest, 2017. január 31. 
 
KNOÉ elnöksége és Felügyelő Bizottsága 


