JEGYZŐKÖNYV
2008. május 29-én megtartott KTE Küldöttközgyűléséről
Helyszín: MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) I. em. 135. sz.
konferenciaterem
Heinczinger István elnök üdvözölte a Küldöttközgyűlésen megjelent küldötteket a KTE jogi
tagvállalatainak megjelent képviselőit és a meghívott vendégeket. Bejelentette, hogy a meghívóban
megjelölt időponthoz képest 30 perccel később megkezdett Küldöttközgyűlés a szabályok szerint a
megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A jegyzőkönyv számára bejelentette, hogy a 170 fő megválasztott küldöttből 25 küldött
halaszthatatlan elfoglaltságára való tekintettel kimentette magát, a megjelent küldöttek száma 68 fő
(40 %) és javasolta, hogy a Küldöttközgyűlés kezdje meg munkáját.
Bejelentette, hogy a Küldöttközgyűlésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, egyben javasolta,
hogy a jegyzőkönyv hitelesítőnek a Küldöttközgyűlés válassza meg: Kecskés Zoltánnét a Nógrád
Megyei Területi Szervezet titkárát és Vörös Józsefet a Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozata
elnökét.
A Küldöttközgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
Az Elnök ezt követően javasolta, hogy a Küldöttközgyűlés a kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontokat tárgyalja meg, egyben megkérdezte, hogy a küldöttek közül kíván-e valaki új
napirendi pontra javaslatot tenni. Ilyen javaslat hiányában kérte a Küldöttközgyűlést, hogy
szavazással erősítse meg a napirendi pontok szerinti tárgyalást.
A Küldöttközgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta, és megerősítette az alábbi
napirendi pontokat.
Elnöki bevezető.
Előadó: Heinczinger István elnök.
1./
Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról.
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
2./ Az Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése, és a közhasznú éves beszámolójának
eredmény kimutatása és mérlege.
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
3./
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Előadó: Szűcsné Posztovics Ilona EB elnök
4./
Tájékoztató a KTE 2008. évi költségvetési tervjavaslatáról
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
5./
Az új stratégia tervezetének megvitatása
Előadó: Dr. Ruppert László társelnök
6./
Egyebek
Elnöki bevezető.
Heinczinger Elnök úr rövid bevezetőjében köszönetét fejezte ki azon küldötteknek, akik
megjelentek, megjegyezte, hogy a pillanatnyi gazdasági és társadalmi körülmények sok nehézséget
támasztanak a társadalmi munka végzéséhez, kifejezte azon meggyőződését, hogy a megjelentek
viszonylag alacsony létszáma nem a KTE iránti kritikát fejezi ki.

Ezt követően röviden vázolta a KTE pillanatnyi helyzetét, pozitívan értékelte, hogy az egyesület a
nehézségek ellenére megőrizte presztizsét és anyagi stabilitását, ugyanakkor kiemelt fontosságú
kérdésnek tartotta az új egyesületi jövőkép és stratégia, és az ahhoz kapcsolódó cselekvési program
megalkotását.
Tekintettel arra, hogy e kérdésekkel az 5.sz. napirendi pontban szereplő stratégiai tervezet is
foglalkozik, a részletek ismertetése nélkül arra kérte a küldötteket, hogy aktív véleménynyilvánításukkal segítsék az optimális döntés meghozatalát.
Bevezetőjét követően javasolta, hogy a tényleges munkát a Közgyűlés kezdje meg. Javasolta, hogy
az 1. és 2. sz. napirendi pontról a Közgyűlés együtt határozzon, mivel a két napirendi pont
tartalmában és témájában is összetartozik és felkérte az egyesület Főtitkárát, hogy ismertesse
szóbeli beszámolóját.
1-2.sz. napirendi pont és az Ellenőrző Bizottság jelentésének megtárgyalása
Dr. Katona András főtitkár tájékoztatta a küldötteket, hogy az anyagot több testület (OIB,
Elnökség) megtárgyalta, és elfogadta. Pozitívumként értékelte, hogy 2007. évben az egyesület
szigorú költséggazdálkodással tovább növelte stabilitását, és taglétszámát megtartotta. Kiemelte,
hogy az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokból származó bevételek növekedtek. A
rendezvények szintén komoly szerepet játszottak az egyesületi gazdálkodás alakulásában.
Összhangban az Ellenőrző Bizottság által a 2007. évi Közgyűlésen tett megállapításokkal az
Egyesület a korábbiakhoz képest átgondoltabb és konkrétabb ajánlási gyakorlatot folytatott. Az
ajánlásokra a különböző kormányszervektől és politikai pártoktól alapvetően kedvező
visszajelzések érkeztek. A korábbiakhoz képest 2007-ben korszerűbbé tette az Egyesület a
honlapját. Nőtt az un. megbízásos munkák száma is. A jogi tagvállalatok száma továbbra is stabil.
171 gazdasági társaság segíti partnerként a KTE céljainak megvalósítását.
Kérte, hogy a Küldöttközgyűlés a beszámolót és a közhasznúsági jelentést fogadja el.
A Főtitkári beszámolót követően az Elnök felkérte Szűcsné Posztovics Ilonát, hogy ismertesse az
Ellenőrző Bizottság jelentését.
Szűcsné Posztovics Ilona, EB elnök köszöntötte a Küldöttközgyűlés résztvevőit, ismertette, hogy
az Ellenőrző Bizottság egyik legalapvetőbb értékelési szempontjának az Egyesület Alapszabály
szerinti működését, és az egyesületi vagyonnal történő gazdálkodást tekintette. Az EB
megállapította, hogy az egyesületi vagyon 2007. évben mintegy 18 MFt-tal növekedett. Az EB
véleménye szerint a beszámoló, a mérleg és a közhasznúsági jelentés annak mellékleteivel együtt
megfelel a törvényes előírásoknak, a beszámolót alátámasztó adatok hitelesek. Az EB két területen
tett észrevételt, ill. javaslatot. Az egyik ilyen terület a tagdíjak beszedése és gyakorlati elszámolása,
a tagdíj dokumentálásának kezelése. A másik a területi szervezetek pénzkezelésének a
szabályozása. Az EB javasolja, hogy ezek a szabályzások 2008-ban kerüljenek áttekintésre és
átdolgozásra.
Az EB az előterjesztett dokumentumokat elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Heinczinger István elnök bejelentette, hogy az 1. és 2. napirendi ponthoz négy küldött írásban
jelezte hozzászólását. Elsőként megadta a szót Pohubi Ágnesnek a KTE BAZ Megyei Területi
Szervezete szervezőtitkárának, aki a tagtoborzással kapcsolatban fejtette ki véleményét. Egyformán
fontosnak tartotta a meglévő tagság megtartását, és az új tagok toborzását, amelyhez
elengedhetetlen a szakcsoportok tényleges tevékenységének megismertetése és népszerűsítése. A
szervezők kiemelt felelősséggel bírnak az új ismeretek terjesztésében, amihez elengedhetetlen a
munkahelyi támogatás. Mindezeket a módszereket megfontolásra ajánlja a KTE többi területi
szervezete részére.
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Garadnai András, a KTE állandó képviselője a MTESZ Szövetségi Tanácsában. Ő ismertette a
MTESZ Szövetségi Tanácsának működését és beszámolt a legutóbbi ülésén elhangzottakról.
Jelezte, hogy a MTESZ gazdálkodása 2007-ben pozitív eredménnyel zárult. Ugyanakkor komoly
problémának tartja, hogy a kedvező eredmény mögött alapvetően a különböző MTESZ ingatlanok
értékesítéséből származó bevételek állnak. Ismertette a két budapesti MTESZ ingatlan értékesítéssel
kapcsolatos helyzetet. A MTESZ 2008. évi tervével kapcsolatban fontosnak tartotta, hogy a
korábban hozott határozatok teljesítése maradéktalanul megtörténjen. Fontos kritérium, hogy a
veszteségesen gazdálkodó szervezetek ne kapjanak jogi önállóságot. A KTE természeten mindent el
fog követni a MTESZ helyzetének javítása érdekében, de valamennyi kérdésben a legszabályosabb
eljárást tartja szükségesnek.
Dr. Tóth János a Hírlevél Bizottság elnöke tájékoztatást adott a KTE hírlevél tekintetében
bekövetkezett változásokról. Helyesnek tartotta azt az irányt, hogy a hírlevél költséghatékonysági
szempontokra figyelemmel elektronikus formában kerüljön továbbításra. A Hírlevél Bizottság várja
a terjesztéssel és a hírlevél tartalmával kapcsolatos visszajelzéseket, javaslatokat. A kor
szellemének megfelelően elektronikus úton kiküldött hírlevél igénye a stratégiai anyagban is
szerepel.
Heinczinger Elnök úr hangsúlyozta, hogy ez a gyakorlat nemcsak korszerű, hanem környezetbarát
is, amit nagy eredménynek tart.
Célszerű végiggondolni azt is, hogy esetleges EU-s vagy központi forrásokból lehetne-e segíteni az
Egyesület tagjainak internethez jutását.
Dr. Kádár András a Rendezvény Koordináló Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a
KTE-ben 2007-ben bekövetkezett tisztújításhoz kapcsolódóan az RKB is újjá alakult, megerősödött.
A Küldöttközgyűlés az Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentését és a közhasznú éves
beszámolójának eredmény kimutatását és mérlegét elfogadásra ajánlja. A tavalyi bevételekből a
rendezvényekből származó bevétel több, mint 60%-ot tett ki, tehát a rendezvények jelentős
mértékben hozzájárultak a KTE eredményes gazdálkodásához. Az eredetileg tervezett 21
rendezvényből 19-et sikerült megtartani. Az átlagos létszám: 122 fő volt. Kiemelkedő munkát
végzett a Közlekedésépítési Tagozat, a Vasúti Tagozat, az Általános Közlekedési Tagozat, a Városi
Közlekedési Tagozat, a Fuvarozók és Szállítmányozók Tagozat, Gépjárműközlekedési Tagozat, ill.
Baranya, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas Megyei Területi
Szervezet. Az RKB 2008. június 10-én tartja következő ülését, amelyen áttekintik a 2008. I. félévi
rendezvények tapasztalatait ill. a II. félévi rendezvényeket. Kérte a küldöttek és a testületek
támogatását a sikeres működéshez.
Polányi Péter Fejér Megyei Területi Szervezettől úgy vélte, hogy jelentősen emelkedtek a
konferencia részvételi díjak, emiatt sok önkormányzati és állami szervezettől nem tudnak részt
venni a programokon. Javasolta e kérdés átgondolását.
Vándor Pál a Szenior Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a legidősebb korcsoportot az
Egyesület megfelelően kezeli, véleményüket minden esetben kikérik, állásfoglalásaik közül sok
beépül az anyagokba, ajánlásokba. Javasolta, hogy kerüljön megszervezésre a nyugdíjas
közlekedési igazgatók klubja.
A hozzászólásokat követően Dr. Katona András röviden reagált az elhangzottakra.
Heinczinger Elnök úr hozzászólásában indokoltnak tartotta a részvételi díjakkal kapcsolatos
könnyítési lehetőségek megvizsgálását. Kérte, hogy a Küldöttközgyűlés szavazzon az első két
napirendi pontról.
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A Küldöttközgyűlés a 1. és 2. napirendi pontot és az Ellenőrző Bizottság jelentését
egyhangúlag elfogadta.
4.sz. napirendi pont megtárgyalása
Dr. Katona András jelezte, a tagdíjak tekintetében a tervjavaslat nem számolt a stratégiai
anyagban tett javaslatokkal és visszafogottan tartalmazza a megbízásos munkák eredményét. Az
egyesületi ráfordítások ugyancsak visszafogottak. Tekintettel arra, hogy a 2008. évi tervjavaslat
elfogadása elnökségi hatáskör, ezért kérte, hogy a Küldöttközgyűlés vegye tudomásul a
tájékoztatást.
A Küldöttközgyűlés a 4. sz. napirendi pontot egyhangúlag tudomásul vette.
5.sz. napirendi pont
Heinczinger István Elnök a napirendi pont bevezetéseként ismertette az anyag előkészítésének a
lépéseit és felkérte a hivatalos elfoglaltsága miatt távollévő előadót, Dr.Ruppert László társelnököt
helyettesítő Tóthné Temesi Kinga főtitkárhelyettest, hogy ismertesse a stratégiai anyag súlyponti
kérdéseit.
Tóthné Temesi Kinga ismertette az ad-hoc bizottság megalakulásának feltételeit és az elvégzett
munkát. A Bizottságnak a KTE Alapszabályára és az Egyesület hagyományira épülő korszerű
stratégiai program kidolgozása volt a feladata.
A célok között kiemelte a komplex tudásbázis fontosságát, a közlekedés minőségének javítását,
nyitást a társadalom, a szakma és politikai döntéshozók felé.
Ezzel egyenértékű a tagság megtartása, a KTE gazdasági stabilitásának megőrzése, az egyesület
„örökségének” a megőrzése, a közérdekűség, a transzparencia és a folyamatos fejlődés, valamint a
nemzetközi kapcsolatok ápolása, az integráció, az együttműködés más szakmai szervezetekkel.
Mindezen stratégiai célok elérését a későbbiekben megalkotásra kerülő akcióterveknek kell
pontosan megfogalmazott feladatok kitűzésével elősegítenie.
Ilyen feladat lehet az un. „Közlekedési Nap” megvalósítása, angol nyelvű szakmai kiadvány
előállítása.
Külön szólt az egyéni és a jogi tagdíjak javasolt változásáról, szükségesnek tartotta, hogy a jogi
tagok rendelkezzenek szavazati joggal, de aláhúzta, hogy az anyagban szereplő javaslatok jelenleg
kizárólag az ad-hoc bizottság véleményét tartalmazzák.
Heinczinger István elnök
Hozzászólásában ismertette a stratégia készítés elvi és gyakorlati kérdéseit. Megállapítható, hogy a
KTE kellő időben kezdte meg a stratégia kidolgozását. Úgy vélte, hogy gördülő stratégiát kell
alkotni, amelyet időszakonként át kell tekinteni, felül kell vizsgálni. Kérte, hogy a küldöttek a
stratégiát ne csak fiskális szemlélettel értékeljék, hanem elsősorban annak tartalmi elemei alapján.
Véleményének ismertetése után megnyitotta a vitát az anyag felett.
Nagy Attila a KTE Hajdú Bihar Megyei szervezetének elnökeként ismertette, hogy az anyagot a
területi szervezet elnökségében megvitatták és támogatták. Kételyek merültek fel viszont az egyéni
tagdíjak tervezett növelése tekintetében, ami esetleg kedvezőtlenül hatna a taglétszámra. Tagjai
nevében az emelés két, esetleg három lépcsőben történő emelését javasolta, természetesen úgy,
hogy az felülről ne legyen korlátozva.
Javaslata szerint a két lépcsős emelésnél az első évben a tagdíjak 600.-Ft-ra emelkednének, az
1.000.-Ft-ra történő emelésre 2010-ben kerülne sor. A három lépcsős tagdíjemelés esetében a tagdíj
2009-ben 500.-, 2010-ben 800.-, végül 2011-ben 1.000.-Ft lenne. Hozzászólása végén ismertette
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egyéni álláspontját, amely szerint az 1.000.-Ft-ra történő emelés nem okozna rendkívüli
megterhelést, de hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az Őt megválasztók véleményét.
Csorna László hozzászólásában jelezte, hogy a fölösleges idegen kifejezéseket magyar
megfelelőjükkel is lehetne helyettesíteni, hangsúlyozta, hogy a tervezett 1.000.-Ft-os színt nem
magas, álláspontja szerint mind azok, akik valóban elkötelezettek az Egyesület iránt, azoknak ezt
vállalniuk kell, akik nem így gondolkodnak, azokra nincs szüksége az Egyesületnek. A jogi tagdíjak
tekintetében a szintek elhúzott emelését javasolta.
Balogh Imre a Vasúti Tagozat képviseletében fontosnak tartotta, hogy a társadalmi és gazdasági
változások teremtette kihívás mellett a régiós berendezkedésre való felkészüléssel is foglalkozni
kell. Helyesnek tartotta a stratégiai anyagban megfogalmazott jövőképet, amihez számba kell venni
a rendelkezésre álló forrásokat is. Támogatta, hogy a stratégiai célok megvalósítására konkrét
feladatokat tartalmazó akcióprogram készüljön az egyes feladatokért felelősséggel tartozó
személyek és/vagy testület megjelölésével és a teljesítésre rendelkezésre álló határidő
feltüntetésével.
Dr. Tóth János hozzászólásában Bíró József főtitkárhelyettes kérésére ismertette a Gazdasági és
Pályázati Bizottság véleményét. A Bizottság véleménye szerint a jogi tagdíjak javasolt változtatása
sérülékennyé tenné a tagdíjfizetést. A jogi tagdíjakat inkább egyfajta adományként kellene kezelni,
mellyel a jogi tagvállalatok segítik az Egyesület működését. Nem értenek egyet a tagdíjaknak a
mérleg főösszeghez történő kötésével, viszont javasolják, hogy az Egyesület vizsgálja meg a fizetett
tagdíjak gyémánt, arany, ezüst, bronz fokozattal történő elismerését. Támogatják ugyan, hogy a jogi
tagvállalatok szavazati joggal rendelkezzenek, de nem értenek egyet a szavazati jognak a befizetett
tagdíjak mértékéhez történő rendeléséhez. Felajánlotta, hogy ezeket a kérdéseket a Gazdasági és
Pályázati bizottság ismételten megvizsgálja és konkrét javaslatokat dolgozzon ki. Javasolta, hogy a
kifogásolt részek kerüljenek ki az anyagból, a stratégiát a küldöttközgyűlés azok nélkül fogadja el.
Polányi Péter javasolta, hogy az Egyesület a jövőben gondolja át, hogy kell-e változtatni az
országos szervezet jelenlegi felépítésében. Véleménye szerint a regionalitásra történő felkészülés
első lépéseként a Megyei Szervezeteknek Városi Szervezetekké kellene válni, az országos
szervezetet városi szervezetek egysége alakítaná.
Kecskés Zoltánné kritikusan szólt az anyagról, amely álláspontja szerint inkább minősíthető KTI,
mint KTE anyagnak. Megjegyezte, hogy a KTE nem folytat kimondottan tudományos munkát, a
szakmai tevékenységet mindenki saját fő tevékenysége mellett végzi, a KTE a közlekedésmérnökök
és más szakemberek összefogó szervezete. Amennyiben a stratégia elfogadásra kerül, úgy az
Alapszabályt rendkívül sok területen módosítani kell. Nem értett egyet azzal a megközelítéssel,
hogy a KTE „ne dicsérjen, és ne kritizáljon, hanem elemezzen”. Álláspontja szerint pontosan ez
lenne az Egyesület feladata. A KTE-nek nem feladata a konszenzusteremtés, hanem véleményének
kifejtése útján a döntéshozók megismertetése a valós problémákkal. Saját helyi példára hivatkozva
nem javasolja a jogi tagdíjak változtatását tartalmazó táblázat bevezetését, mert területükön
lényeges kisebb árbevételű cégek is vannak, akik a táblázatban szereplő összegeknél többet
fizetnek. A KTE ne szabjon feltételt a jogi tagok felé, hanem kérje és köszönje meg a támogatást.
Heinczinger István elnök reagált az elhangzott véleményekre. Külön is fontosnak tartotta a Vasúti
Tagozat aktív véleménynyilvánítását, melyet saját cégénél is igényelne. Hangsúlyozta, hogy nem
csak az ad-hoc bizottság, hanem az anyagot megtárgyaló egyéb testületek (Elnökség, Vezetői
Tanács, OIB) megfelelően felmérte az egyesület előtt álló kihívásokat és a rendelkezésre álló
erőforrásokat, valamint a stratégiai célok megvalósítását szolgáló eszközrendszert. Fontosnak
tartotta a regionalitásra történő felkészítést, de e kérdésben is alapos helyzetelemzésre van szükség.
Véleménye szerint a stratégia nem a KTI, hanem a KTE stratégiája, ezen az sem változtat, hogy
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annak kidolgozásában számos KTI–nél dolgozó szakértő is részt vett. A jogi tagdíjak tekintetében
további elemzést tartott szükségesnek, amely elvégzésére külön munkacsoport létrehozását
javasolta, a területi szervezetek képviselőinek bevonásával. Egyetértett ugyanakkor azzal, hogy akik
támogatják az Egyesületet, azoknak a támogatás fejében valamilyen konkrét ellenértéket kell
kapniuk, amelyre az előbbi bizottságnak kell javaslatokat kidolgoznia, de ezzel egyidejűleg a
támogatóknak is azonosulniuk kell az Egyesület céljaival és szellemiségével.
Véleménynyilvánítását követően szavazásra bocsátotta az egyéni tagdíjak tervezett emelésével
kapcsolatos három beérkezett javaslatot.
A jelenlévő küldöttek 10 ellenszavazat mellett úgy döntöttek, hogy az egyéni tagdíjak 2009.
évtől 1.000.-Ft összegben kerüljön megállapításra.
A küldöttek 10 támogató szavazat és 1 fő tartózkodás mellett elvetették a javasolt két lépcsős
emelést, és egyhangú szavazással nem támogatták a javasolt a három lépcsőben történő
emelést.
A Küldöttközgyűlés 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a diák és
nyugdíjas tagdíjak 2009-től 500.-Ft-ra emelkedjenek.
Ezt követően az Országos Küldöttközgyűlés az Elnök előterjesztésében a következő határozati
javaslatokat fogadta el:
1. sz. határozat: a KTE Országos Küldöttközgyűlése a KTE 2007. évi gazdálkodásáról készült
beszámolót egyhangúlag elfogadta
2. sz. határozat : a KTE Országos Küldöttközgyűlése a KTE 2007. évi közhasznúsági
jelentését és a közhasznú éves beszámolójának eredmény-kimutatását és mérlegét
egyhangúlag elfogadta.
3. sz. határozat: a KTE Országos Küldöttközgyűlése az Ellenörző Bizottság jelentését
egyhangúlag elfogadta.
4. sz. határozat: a KTE Országos Küldöttközgyűlése a KTE 2008. évi költségvetési
tervjavaslatát egyhangúlag elfogadta.
5. sz. határozat:
1. A Küldöttközgyűlés egyhangú szavazással a KTE Stratégiai Fejlesztési Programjának
tervezetét tartalmazó előterjesztést igen alapos és színvonalas anyagnak minősítette, és
köszönetét fejezte ki a tervezetet készítő „ad-hoc” munkacsoport vezetőjének Dr.
Ruppert László társelnöknek, Tóthné Temesi Kinga főtitkár-helyettesnek és Dr.
Heinczinger Mária elnökségi tagnak valamint az opponenseknek Molnár László
társelnöknek és Szűcsné Posztovics Ilona EB elnöknek munkájukért.
2. A Küldöttközgyűlés az előterjesztett stratégiát egyhangú szavazással elfogadta, egyben
szükségesnek tartotta, hogy a Stratégiai Fejlesztési Programban vázolt célkitűzések
végrehajtásának érdekében az egyesület illetékes bizottságainak és a Területi
Szervezetek képviselőinek bevonásával jöjjön létre egy munkacsoport, amely a
Főtitkár vezetésével dolgozza ki a konkrét Cselekvési Programot
Határidő: 2008. szeptember 30.
3. A Küldöttközgyűlés egy ellenszavazattal és egy tartózkodás mellett felkérte az
Egyesület Elnökségét, hogy az elkészült Cselekvési Programot vitassa meg és hozzon
döntést az egyes feladatok megvalósításának határideje, valamint a végrehajtásért
felelős személy/testület tekintetében.
Határidő:2008. október 20.
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4. A Küldöttközgyűlés 10 fő ellenszavazattal úgy határozott, hogy az egyesületi egyéni
tagdíjak 2009. évtől a munkavállalóknál 1.000 Ft-ra (minimum, felülről nyitott, egyes
esetekben személyi jövedelem alap csökkentő tétel), 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy a tagdíj mértéke diákoknál, és nyugdíjasoknál 500 Ft –ra
emelkedjen, és felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a Területi és Tagozati titkárok
bevonásával határozza meg a realizálás módját és feltételeit. A határozat értelmében a
2008. évi tagdíjak ügyét operatívan rendezni kell.
Határidő: Folyamatos
5/a. A Küldöttközgyűlés a jogi tagdíjak tekintetében további vizsgálatokat tart
szükségesnek és felkérte az Egyesület Elnökségét, hogy határozza meg a szükséges
teendőket és a végleges javaslatokat terjessze a 2009. évi Küldöttközgyűlés elé.
5/b. A Küldöttközgyűlés 1 fő tartózkodása mellett szükségesnek tartotta, hogy az 5/a
pontban foglaltak megalapozása, illetve a jogi tagok véleményének megismerése
céljából történjen előzetes kérdőíves felmérés
Felelős: Ügyvezető, Ad hoc Bizottság kijelölt tagja
Határidő a kérdőívek kiküldésére: 2008. június 20.
5/c. A Küldöttközgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a kérdőívekre adott válaszok
feldolgozását és értékelését követően, a megalapozott vélemény alkotás elősegítése
érdekében kerüljön sor megbeszélésre a jogi tagvállalatok vezetőivel
Felelős: Elnök
Határidő: 2008. október 31.
Heinczinger István elnök úr mivel az egyebek napirendi pont keretében senki nem kívánt szólni,
megköszönte a részvételt és bezárta a Küldöttközgyűlést.
Budapest, 2008. május 29.

Vörös József
jkv. hitelesítő

Kecskés Zoltánné
jkv. hitelesítő
Heinczinger István
levezető elnök
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