
 
 
A határozat nyilvánosságra nem hozható, annak tartalma kizárólag  az egyesületi  
tagsága  számára megismerhető! 
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Közgyűlési határozat 
kizárásról 

 
 
 

A Bíróság által bejegyzett, 2011. május 23. napja óta hivatalosan működő Korkedvezményes 
nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok és más jogsérelmek 
Országos Érdekvédelmi Egyesülete alapszabályának III. IV. és V. fejezetében foglaltak 
alapján, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 3:70 paragrafusára 
2017. február 24.-én megtartott közgyűlése 
 

Tóth Tamás (Debrecen, 1965. november 29.) 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 25 4/1. 
szám alatti lakost, egyesületi tagot, (KNOE-6W86-mF/2011) 

 
k i zá r j a  

 
tagjai sorából, mivel az egyesület vezetésével, továbbá közösségi oldalakon kívül állókkal, az 
egyesülettel, az egyesület vezetésével összefüggésben valótlan, negatív hangulatkeltésre 
alkalmas véleményt, téves ismereteken, jogértelmezésen alapuló állításokat fogalmazott meg, 
mely alkalmas volt arra, hogy az Egyesület vezetésével összefüggően hangulatot keltsen és 
ez veszélyeztette a kitűzött célok megvalósítását, és alkalmas volt továbbá arra, hogy 
befolyásolja a tagság és az egyesület tevékenységét figyelemmel kísérő kívülálló személyek 
véleményét. 
 
Tóth Tamás a Közgyűlés határozatával szemben a Bírósághoz fordulhat! 
 

I n d o k o l á s :  
 

A 2017. február 24.-én megtartott közgyűlésen Kriston József a KNOÉ Egyesület Felügyelő 
Bizottságának az elnöke tájékoztatást adott arról, hogy 2017. február hónapban a felügyelő 
bizottság 2 tagja jelenlétében, kigyűjtésre került a KNOÉ levelezőszerverén található üzenetek 
közül Tóth Tamás tag, nyilvántartási száma: KNOE-6W86-mF/2011 által 2014. június 19. óta 
írt olyan levelek, melyek folyamatosan a KNOÉ jogszerű működését támadták, továbbá az 
egyesület vezetőségének az alkalmatlanságát hangsúlyozták. Ez Kuti László elnök, Csurgai 
Ágota elnökségi tag, valamint Varanka Zoltán elnökségi tag vonatkozásában történt. A 26 
oldalas kigyűjtés a közgyűlés elé került. 

 
A Közgyűlés megállapította, hogy Tóth Tamás részére határidőben szabályszerűen, 
elektronikusan kiküldésre került a meghívó, melyet meg is kapott, de nem jelent meg. Az 
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erről szóló dokumentumokat is megismerte a Közgyűlés. 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. Számon kérte, hogy a KNOÉ miért egyszerűsített beszámolót tesz közzé, amiben 

nincsenek apró részletek. Tájékoztatása ellenére, mely szerint a vonatkozó 
jogszabályok szerint egy Egyesületnek egyszerűsített beszámolót kell készítenie, 
hiszen nem végez gazdasági tevékenységet, nem reagált, más kifogásokat keresett. 

3. Tóth Tamás az újabb kifogásában arra hivatkozik, hogy több tagnak 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 tagot hozza el az egyik rendezvényre, és mondják el ezen 
aggályaikat és nevezzék meg információs forrásaikat. (Sajnos erre egyetlen 
alkalommal sem került sor viszont, Tóth Tamás meglehetősen arrogáns választ 
küldött, melynek a lényege, hogy az Egyesületnek mi köze ehhez? A tagi vélemény 
szent és sérthetetlen) 

4. Tóth Tamás arra hivatkozott, hogy a Budapesti Civil Információs Centrum véleménye 
szerint 2014. óta Felügyelő Bizottságot kellett volna létrehozni, melyet a KNOÉ 
elmulasztott és ez felháborító. A KNOÉ vezetősége tájékoztatta Tóth Tamást, hogy a 
2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. a 2013. évi V. törvény az 
egyesületekre vonatkozó jogi szabályozást 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. Tóth Tamás erre sem reagált, új kifogást keresett. 

5. Tóth Tamást a KNOÉ vezetése többször kérte, személyre szóló levélben is, hogy 
jöjjön el bármelyik rendezvényre, de ezt egy alkalommal sem tette meg. 

6. Soha semmilyen rendezvényen, közgyűlésen nem vette részt. Reklamálta szintén 
számon kérő hangon, hogy milyen alapon változott meg a KNOÉ neve. Tájékoztatása 
ellenére, hogy így döntött a közgyűlés, nem reagált újabb kifogásokat keresett. 

7. Tóth Tamás ezt követően 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. 

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

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

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

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

mely ellen e-mailben panaszt jelentett be. 
13. 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.  
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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 a tagja, nincs 
összefüggésben az egyesületi tevékenységével. Hogy Tóth Tamás miért folytatott adatgyűjtést 
az elnökségi tagok vonatkozásában érthetetlennek és indokolatlannak ítélték. 
  
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 a 2011. évi 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 a 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  
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. A Közgyűlés Tóth Tamás magatartását 
negatívnak és belső bomlasztásra alkalmas, szándékos tevékenységnek fogalmazták meg, és 
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.  
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A Közgyűlés 100%-os szavazati arányban, Tóth Tamás kizárásáról döntött. 
 
Tóth Tamás ez alapján kizárásra került az Egyesületből, továbbá ezzel párhuzamosan a 
KNOÉ Egyesület által kezdeményezett nemzetközi eljárásokból a neve törlésre kerül. 
 
Ezen határozat, mind e-mail formájában, mind postai úton Tóth Tamás részére megküldésre 
kerül.  
 
Tóth Tamás bármilyen további, a KNOÉ Egyesület tevékenységét, vezetőségi tagjait támadó 
magatartása esetén a jogászok által javasolt büntető- és sérelemdíjat követelő polgári peres 
eljárás megindításának kezdeményezésére kerül sor, a Közgyűlés döntésének megfelelően! 

 
 
Budapest, 2014. február 24. 

 
 
 
KNOÉ Egyesület vezetése: 

 
 

…………………………………….. 
Kuti László elnök 

 …………………………………….. 
Ónodi János elnökségi tag 

 
 

  

…………………………………….. 
Varanka Zoltán elnökségi tag 

 …………………………………….. 
Csurgai Ágota elnökségi tag 

 
 
 
 
Felügyelő Bizottság: 
 
 

…………………………………….. 
Kriston József elnök 

 …………………………………….. 
Sier István tag 

 
 

  

…………………………………….. 
Balog Gábor tag 

 

 

 

 

 

  

 

 


