
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a 2011. május  26-án tartott Országos Tisztújító Küldöttközgyűlésről 

 
 
Heinczinger István  elnök 
 
Köszöntötte a Tisztújító Küldöttközgyűlésen, illetve az összevont Elnökségi ülésen 
megjelenteket. 
Külön köszöntötte Dr. Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkárt, aki  Völner 
Pál miniszter úr megbízásából vett részt az ülésen,  és Dr. Gagyi Pálffy Andrást a MTESZ 
főigazgatóját. 
 
Az Elnök értékelte az Egyesület elmúlt négy évét, és néhány előremutató javaslatot tett a 
KTE  következő négy éves időszakára vonatkozóan.  
 
Hangsúlyozta, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület fő feladata, célja hogy segítse a 
közlekedéstudomány fejlődését, segítse elő a megfelelő utánpótlás nevelését, járuljon hozzá 
ahhoz hogy, a közlekedési szakma hosszú távon segítse a gazdaság és a társadalom 
fejlődését.   
 
A KTE-nek van elegendő szellemi tőkéje és ereje ahhoz, hogy bebizonyítsa, hogy az előbbi 
célokat a megváltozott  gazdasági, társadalmi, politikai környezetben is képes érvényesíteni.  
 
Az előző időszak kezdetén,  2007-ben a választások után az Egyesület egy a XXI. 
századnak megfelelő stratégia és ahhoz kapcsolódó cselekvési program elkészítését 
határozta el.  
Az új stratégia 2008-ban került kidolgozásra, a cselekvési program elfogadása 2009-ben 
történt meg. 
A cselekvési program új célként tűzte ki a szervezet átalakítását, az Alapszabály 
módosítását, és új tagdíjfizetési rendszer bevezetését. 
 
A közgyűlés 2009. májusában fogadta el a KTE Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 
új kereteket adott az Egyesület működésének. 
Fontos volt az Egyesület számára az elmúlt időszakban, hogy a XXI. század elvárásainak 
megfelelően a nyomtatott formában készített tájékoztatók helyett elektronikus úton előállított 
hírlevelet adjon ki. Sajnos még nem mindenki rendelkezik internetes hozzáféréssel, ezért az 
elektronikus, és az írott tájékoztatás párhuzamosan működik.  Az Elnök felhívta az új vezetés 
figyelmét, hogy ezeket a lehetőségeket a jövőben még jobban ki lehetne használni. A KTE 
gazdasági  bevételi oldalát nagyon komolyan érintette a 2008. évi gazdasági válság. Negatív 
jelenségként kellett megélni, hogy a tagság létszáma 6500 főről 4800 főre csökkent. Ez a 
folyamat az elmúlt évben 2009-hez képest már alig változott. 2010. évben mindösszesen 2 
fővel csökkent az Egyesület tagjainak a száma. 
A Közlekedéstudományi Egyesület a 2010-es évet megközelítően 3 millió forintos negatív 
eredménnyel zárta. 
A 2011-es tervvel összefüggésben előzetesen felhívta a figyelmet arra, hogy mindent el kell 
követni a kedvezőtlen folyamatok megváltoztatása érdekében.  
 
Az új vezetőségre, az új elnökségre vár annak megvizsgálása, hogy a hagyományos alapon 
szervezett konferenciarendszert hogyan lehet  fenntartani az elkövetkező időszakban, mert 
az látható, hogy a konferenciák száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. 
Megjelentek a piacon a hasonló egyesületek, akik a közlekedés területén hasonló, vagy 
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ugyanolyan témájú rendezvényeket szerveztek, ugyanazt a célközönséget próbálták 
megnyerni.  
 
A létszám a konferenciákon ennek ellenére lényegesen nem csökkent, ugyanakkor a 
rendezvények számának csökkenése azt jelentette, hogy az azokból származó  bevételek is 
jelentősen csökkentek. 
 
Végezetül az Elnök köszönetet mondott az Elnökség tagjainak az elmúlt négy évben végzett 
munkájukért. Ugyancsak köszönetét fejezte ki a KTE  Titkárság dolgozóinak a 4 éves 
segítőkész támogatásáért. 
 
Kérte az Elnökség tagjait, hogy néma felállással emlékezzenek meg az elmúl négy évben 
elhunyt KTE tagokról. 
 
Ezt követően Heinczinger István elnök felkérte Dr. Gagyi Pálffy Andrást a MTESZ 
főigazgatóját, hogy néhány szóban ismertesse a MTESZ ülésén elhangzottakat. 
 
 
Dr. Gagyi Pálffy András MTESZ főigazgató  
 
Köszöntötte a KTE-t, mint a MTESZ egyik legnagyobb egyesületét.  
Ismertette a MTESZ jelenlegi súlyos anyagi helyzetét, az Egyesületnek további sikeres 
munkát kívánt.  
 
Heinczinger István elnök 
 
Bejelentette, hogy a 
    Küldöttek száma:    141 fő 
    Jelen van:     80 fő 
          57 % 
 
    Elnökségi tagok száma:   66 fő 
    Jelen van:     42 fő 
          64 % 
 
Megállapította, hogy mind a Küldöttközgyűlés, mind az Elnökség határozatképes 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőinek Bősze Sándort és Tóthné Temesi Kingát javasolta. 
A Küldöttközgyűlés a javasolt személyeket két tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőnek 
elfogadta. 
 
Az Elnök a napirendi pontok ismertetése előtt bejelentette, hogy az eredeti napirendi 
pontoktól eltérően a Közlekedésbiztonsági Tagozat megalakulásával kapcsolatos – az 
Alapszabályt módosító – előterjesztés nem kerül tárgyalásra.  
Kérte a Küldöttgyűlést és az Elnökséget, hogy a napirendben bekövetkezett változást 
szavazza meg.  
  
A javaslatot napirendben történt változást az elnökség és a küldöttközgyűlés egyhangúlag 
megszavazta. 
 
Ezt követően az Elnök ismertette a napirendi pontokat  
 
 

NAPIREND 
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I. 
I/1. Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról, az Egyesület 2010. évi  

közhasznúsági jelentése és a közhasznúsági beszámolójának eredmény 
kimutatása, mérlege. 
Dr. Katona András főtitkár 

I/2. Az Ellenőrző Bizottság és Gazdasági Bizottság 2010. évi gazdálkodással 
és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója 
Előterjesztő:  Szűcsné Posztovics Ilona Ellenőrző Bizottság elnöke  
  Garadnai András Gazdasági Bizottság elnöke 

I/3. Összefoglaló az Egyesület 2007. – 2011. közötti időszakban végzett 
munkájáról.  
Dr. Katona András főtitkár 

I/4. A KTE Alapszabályának módosítása 
a. A Közlekedésbiztonsági Tagozat megalakítása 
b. A KTE Alapszabály 3.§ 2.11 pontjának módosítása  

I/5. 2011. évi költségvetési tervjavaslat 
Dr. Hinfner Miklós ügyvezető 
 

II. 
 Tisztújítás 
 Előterjesztő: Dr. Ruppert László Jelölő Bizottság elnöke 
 
 

Heinczinger István elnök felkérte Dr. Katona András urat, hogy az I/1 napirendi 
ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg. 

  
 
Ad. I/1 Dr. Katona András főtitkár: 
 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a KTE a MTESZ legnagyobb létszámú 
tagegyesülete. 
Tagdíj emelést hajtott végre az Egyesület, de csak kismértékben. A tagdíjbevétel 
80%-a maradt a Tagozatok és Területi Szervezetnél.  
2010-ben 14 rendezvény volt, ami igen komoly dolog. A jogi tagvállalatokat meg 
tudta tartani az Egyesület támogatóként. A közúti szektor kivonult, de bízunk benne, 
hogy visszatérnek. 
 
A három tudományos folyóirat 2010-ben is kiválóan működött. 
Külön köszönet Dr. Nagy Ervinnek és Kovács Zoltánnak, akik lemondtak a Városi 
Közlekedés folyóirat elnöki, illetve főszerkesztői posztjáról. 15 éven keresztül töltötték 
be ezt a pozíciót.   
Az új elnök Dr. Monigl János, az új főszerkesztő Dr. Denke Zsolt. 
 
Dr. Koren Csaba főszerkesztette a Közlekedés és Mélyépítéstudományi Szemlét. 
A Közlekedéstudományi Szemle Kövesné Dr. Gilicze Éva elnök és Dr. Katona 
András főszerkesztése mellett az egyetlen lektorált szaklap. 
A tudományos fokozatot megszerző hallgatók sorban állnak azért, hogy a lapban 
publikációs lehetőséget kapjanak. 
Az ifjúság kérdése még mindig rendezésre vár. 
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A nemzetközi tevékenység sem volt kiemelkedő 2010-ben. Ennek pénzügyi okai 
voltak. Gazdasági helyzetünk stabil. 
Kiegyenlítetlen számlája a Közlekedéstudományi Egyesületnek nincs. 
Az Útügyi Napok konferencia elmaradása (nem a mi hibánkból) megrendítette a 
költségvetést. Ezért sok év után először mínuszba fordult az egyesület eredménye 
Az Alapszabályunkat korábban módosítottuk. 
A napirendek között szerepel a vállalkozási tevékenységgel való kiegészítése az 
Alapszabálynak. 2011-ben eddig ezért nem tudtunk ilyen tevékenységet folytatni. 
Az Ellenőrző Bizottság most is mindent rendben talált. 
A feladatokat, amelyet adott megoldottuk és végrehajtottuk. 
 
Dr. Katona András főtitkár megköszönte mindenkinek a segítséget, akik a 2010-es 
munkát lehetővé tették. 
 
Hozzászólás nem lévén Heincziner István elnök szavazásra tette fel a Főtitkári 
beszámolót és annak szóbeli kiegészítését.    
 
Az Elnökség és a Küldöttközgyűlés a beszámolót és a szóbeli kiegészítést 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Heinczinger István elnök ezt követően felkérte Szűcsné Posztovics Ilonát az 
Ellenőrzési Bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját a 2. napirendi ponttal 
kapcsolatban 
 
Ad. I/2  Szűcsné Posztovics Ilona   
 
Az Ellenőrző Bizottság átvizsgálta az Egyesület könyveit, vagyonnal való 
gazdálkodását, a 2010. évben bekövetkezett változásokat. 
2010-ben három konferencia elmaradt, amelyek jelentős jövedelem-kiesést 
jelentettek. Növekedett a megbízásos munkák bevétele, ugyanakkor az Egyesület  
5 mFt-os költségmegtakarítást ért el.   
December 31-én jelentős kintlévősége volt a Egyesületnek, de  április közepére a 
kintlévőség szinte teljes mértékben befolyt. Az Egyesület kintlévőségekkel 
kapcsolatos behajtási tevékenységét megfelelőnek értékelte. 
 
Az Ellenőrző Bizottság elnöke három kérdésre külön is felhívta a figyelmet. Elsőként 
javasolta, hogy a befektetésekre tett javaslatot szükséges újra értékelni, mivel a 
körülmények és a pénzügyi helyzet jelentősen megváltozott. Célszerű lenne egy új 
pénzügyi terv elkészítése, amely pontosan meghatározza, hogy milyen összegre van 
szükség az Egyesület biztonságos működéséhez, illetve hogy a fennmaradó részből 
milyen rövid-közép és hosszú távú befektetéseket célszerű megvalósítani. 
 
A 2011. évi tervvel kapcsolatban jelezte, hogy az Országos Intéző Bizottság által 
2011. május 3-án megtárgyalt változat igen negatív gazdálkodási körülményeket 
mutat, véleménye szerint az Elnökségnek és az Ügyvezetésnek van lehetősége 
kedvezőbb körülmények elérésére. 
 
Végezetül a hatékonyabb működés érdekében, továbbá abból a célból, bizonyos 
döntések meghozatalára ne kelljen hosszú ideig várni, szükségesnek tartotta az 
SZMSZ az Ügyrend és a hatáskörök áttekintését és újbóli szabályozását.   
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Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a 2010. évi közhasznúsági tevékenységet. A 
vizsgálat alapján az Ellenőrző Bizottság  a közhasznúsági jelentést  és az éves 
beszámolót elfogadásra javasolta az Elnökségnek és az országos 
Küldöttközgyűlésnek . 
 
Heinczinger István  elnök ezt követően felkérte Dr. Katona András főtitkárt a 4 éves 
beszámoló szóbeli kiegészítésére 
 
Ad. I/3 Dr. Katona András 
 
Sikeres négy évet tudhat maga mögött az Egyesület. 
 A regisztrációnál kapott könyvből mindenki megtudhatja milyen munkát végzett az 
Egyesület és azon belül a Tagozatok és Területi Szervezetek. 
Többek között megtudhatjuk belőle:  
63 konferenciát tartott az Egyesület 4 év alatt közel 10 000 résztvevővel 
Ajánlásokat készítettünk, amelyeket eljuttattunk az illetékes helyekre. 
A bizottsági munka nagyon jól működött, különösen kiemelkedő munkát végzett a 
Közlekedési Állandó Bizottság, a Hírlevél Bizottság, valamint a Senior Bizottság. 
Minden évben megrendeztük a kerekévfordulós tagok megünneplését, melyet 
javasolt a következő vezetésnek is megtartani. 
A MTESZ-ben sokáig nem képviselte senki a Közlekedéstudományi Egyesületet. 
Most Garadnai András látja el a MTESZ alelnöki tisztét. Három helyszínen évente 
bálokat rendeztek, amelyek már hagyománnyá váltak. Ezek: Hajós bál, Miskolc és 
Debrecen. 
Hagyományteremtő rendezvény Székesfehérváron is évente megrendezésre kerül. 
Nemzetközi kapcsolat: 
Europai Platform: jó a kapcsolat 
Friedrich Liszt Díj: a zsűrinek magyar tagja is van, valamint magyar díjazottja is van. 
FEANI-nak tagjai vagyunk. 
Az Egyesület 4 éve alatt több száz kitüntetést adott ki. 
Megünnepeltük a KTE 60 éves fennállásának évfordulóját, amelyen 10 élő miniszter 
volt jelen. 
Évente 9 irodalmi díjat osztottunk ki. 
Több mint 100 diploma pályamű érkezett az Egyesülethez 4 év alatt, amelyből 40 
pályamunkát díjaztunk. 
 
Heinczinger István elnök úr az Elnökség és a saját nevében köszönetét fejezte ki a 
főtitkárhelyetteseknek és a társelnököknek, hogy segítették az Egyesület munkáját. 
Köszönetét fejezte ki Dr. Gyurkovics Sándor tb. elnöknek és Dr. Zahumenszky 
József tb. főtitkárnak, hogy segítették és támogatták az Egyesület munkáját. 
  
Az Elnökség és az országos Küldöttközgyűlés  a közhasznúsági jelentést és a 
mérleg és eredménykimutatást, valamint a szóbeli kiegészítést egyhangúlag 
elfogadta. 
. 
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Ad.I/4  Heinczinger István: 
 
Az  Elnök úr megemlítette, hogy a 3.§ 2.11 pontjának módosítása az Egyesület 
életét, munkáját meghatározó ügy, közgyűlési hatáskör, ezért a kiosztott írásos 
anyag alapján el kellene fogadni az Alapszabály módosítását. 
 
Az elnökség és az országos Küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítását 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Ad. 1/5. 2011. évi költségvetési tervjavaslat 
Dr. Hinfner Miklós 
 
Szóban kiegészítette a korábban kiküldött írásos anyagot. Jelezte, hogy az 
tartalmazza az Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság javaslatait, 
észrevételeit. 
A lényeges adatokat és összefüggéseket, valamint az eredményes végrehajtás 
érdekében javasolt intézkedéseket vetítettképes formában is összefoglalta. 
 
 
 
 
Hozzászólás: 
 
Garadnai András 
 
Az újabb költségvetési terv az előzőekben elkészített tervnek megfelel. 
A Gazdasági Bizottság a költségvetés ügyében folyamatosan egyeztetett az Ellenőrző 
Bizottsággal. 
A Gazdasági Bizottság megállapította, hogy a statikus tervezés helyett kezd kialakulni egy új 
dinamikus tervezési kultúra, amely az analitikus elemzésekre, helyzetelemzésekre alaposan 
alakítja ki és alapozza meg a tervcélokat és tervszámokat. A Bizottság szükségesnek tartja, 
hogy a jövőben a tervkészítés folyamatában az a terv készítői a variációk és lehetőségek 
meghatározását, a kockázatok számbavételét és elemzését is figyelembe vevő tervezési 
metódust alakítsanak ki. 
A 2011. évi tervjavaslat kapcsán a Gazdasági Bizottság kötelességének érzi felhívni a 
figyelmet az alábbiakra: 
A kialakult gazdálkodási és működési helyzet igen nehéz és kritikus. 
A megvizsgált terv mind a bevételi, mind a kiadási oldalon jelentős kockázatokat hordoz. 
A terv bevételi célkitűzéseinek realizálása csak folyamatos odafigyeléssel, hatékony 
szervezési munkával a korábbi években nem gyakorolt minden területre kiterjedő aktivitással 
biztosítható.  
A folyamatos tervfigyelés mellett elengedhetetlen és szükséges operatív döntések  időbeni 
meghozatala. 
Mindezeket figyelembe véve a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta KTE 2011. évi 
költségvetési tervjavaslatát. 
 
Heinczinger István elnök 
 
A most leköszönő Elnökség nem tartja etikusnak ezt a költségvetést jóváhagyatni. 
Az elnökséggel egy ajánlást fogadtatna el, a 2011. évi költségvetési tervet az új elnökségnek 
kellene elfogadnia. 
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Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 
 
 
Heinczinger István elnök bejelentette, hogy az Elnökség és saját nevében lemond, és felkéri 
Dr. Gyurkovics Sándor tiszteletbeli elnököt, hogy tisztújítás levezető elnöki tisztét lássa el. 
Megköszönte az elnökség támogató, segítőkész munkáját. Az új elnökségnek jó munkát 
kívánt. 
 
Dr. Gyurkovics Sándor 
 
Köszöntötte a Küldöttközgyűlés valamennyi tagját, helyettes Államtitkár urat. 
Az alapszabály 8§. 8. pontja szerint a Tisztújító Küldöttközgyűlés az elnököt és a főtitkárt 
négy évenként titkos szavazással külön-külön választja meg. 
Ugyanennek a §-nak a 9. pontja szerint az elnökség választott tagjait, az Ellenőrző Bizottság 
elnökét és tagjait, a Senior felelőst, valamint az Ifjúsági felelőst a küldött közgyűlés titkos 
szavazással választja meg. 
Az Elnökségnek hivatalból tagjai: az elnök, a főtitkár, az Elnökség tagjai sorából választott 
társelnökök, főtitkárhelyettesek, valamint a tagozatok, területi szervezetek által választott 
elnökök, senior felelős, valamint ifjúsági felelős. Az Elnökség tagjai az elnökség sorából 
elnökség által megválasztott folyóiratok főszerkesztői is. Az elnökség további tagjait a 
Küldöttközgyűlés választja meg. 
 
A Tagozatok és Területi Szervezetek elnökei már tagjai az egyesületnek. A választások két 
hely kivételével már megtörténtek. (Zala és Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
A választásra 25 fős Jelölő Bizottság alakult, melynek vezetője Dr. Ruppert László volt. 
Felkérte Dr. Ruppert László urat, ismertesse a Jelölő Bizottság javaslatát. 
 
Dr. Ruppert László 
Ismertette a választások lebonyolítását 
A Jelölő Bizottság négy alkalommal ülésezett. 
Megköszönte valamennyi jelöltnek, hogy vállalták a megmérettetést. 
Az elnökre hat javaslat érkezett a Bizottsághoz 
Főtitkár választás: öt fő jelölt volt – két fő maradt a listán jelöltként 
Ellenőrző Bizottság: egy fő kivétellel marad a régi felállásban 
Ifjúsági felelősnek Dr. Török Ádámot javasolja a Bizottság 
Senior Bizottság elnökének Vándor Pált javasolja a Bizottság  
 
Javaslat: 
Dr. Katona András 4 cikluson vezette a KTE-t, tiszteletbeli főtitkárnak jelöljük, a 
küldöttközgyűlésnek kellene megválasztani 
 
A Jelölő Bizottság négy fő társelnökre és négy főtitkárhelyettesre tett javaslatot  
 
Társelnöknek javasolja a Bizottság: 
Dávid Ilonát 
Dr. Schváb Zoltánt 
Kazatsay Zoltánt 
Urbán Györgyöt 
 
 
Főtitkárhelyetteseknek javasolja a Bizottság: 
Dr. Tóth Jánost 
Tóthné Temesi Kingát 
Bíró Józsefet 
Bősze Sándort 
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Dr. Gyurkovics Sándor levezető elnök: 
Megköszönte Dr. Ruppert úr által elmondottakat. 
 
 
A lemondott  elnökség egyhangúlag elfogadta Dr. Katona Andrást tiszteletbeli főtitkárnak 
történő választását. 
Dr. Katona Andrást a küldöttközgyűlés egyhangúlag tiszteletbeli főtitkárnak megválasztotta. 
 
Hozzászólások: 
 
Jelölő Bizottság részéről két észrevétel hangzott el: 

 A 4-es szavazólapon nincs igen vagy nem 
 33 nevet lehet bejelölni legfeljebb (kevesebb lehet, de több nem) 

 
Szőke Ferenc: 
 
Kisteleki Mihályt javasolta  elnökségi tagnak 
 
Endrődi István: 
Dr. Kazinczy Lászlót javasolta  elnökségi tagnak 
 
Kaposvári Péter: 
Dr. Zsákay Tibort javasolta elnökségi tagnak 
 
 
Bíró József: 
 
Dr. Tóth Jánost javasolta a jelölő listára felvenni főtitkár jelöltként 
 
Dr. Szeberényi Andor: 
A Jelölő Bizottságnak nincs joga eldönteni, hogy főtitkár-ügyvezető egyben legyen. 
Javasolta Dr. Tóth János (főtitkári) listára történő felvételét 
 
Pallay Tibor: 
Javasolta Dr. Tóth János jelölését 
 
Dr. Katona András: 
Dr. Tóth János felvételét javasolta a főtitkári jelölő listára. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Ő 
Molnár László érdekében lépett vissza. 
 
Dr. Gyurkovics Sándor levezető elnök: 
Megkérdezte Dr. Tóth Jánost, vállalja-e a listára való felkerülést. 
 
Tóth János vállalta a jelölést. 
 
Dr. Kazinczy László 
Dr. Hinfner Miklós jelölése mellett állt ki. 
 
Csizmazia Tamás: 
A KTE tagsága 4886 fő, ebből a vidéki tagság 72% 
A vidéki jelölt 9 fő, 69% volt budapesti 
Elégedetlen a Jelölő Bizottság munkájával 
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Dr. Gyurkovics Sándor levezető elnök megszavaztatta a javaslatokat: 
 
Kisteleki Mihály:három tartózkodás mellett felkerült az elnökségi tagjelöltek közé 
 
Dr. Kazinczy László: jelölésével két fő nem ért egyet, hat tartózkodás mellett felkerült az 
elnökségi tagjelöltek közé 
 
Dr. Zsákay Tibor: négy fő tartózkodás mellett felkerült a jelöltek közé 
 
Dr. Tóth János két tartózkodás mellett felkerült a listára 
 
A főtitkári szavazólapok listán húzza ki mindenki az „ügyvezető” kifejezést. 
 
Dr. Hinfner Miklós: 
Reagált Bíró József hozzászólására 
 
Vörös József: 
 A Dr. Hinfner Miklós ellen felhozott felvetés etikátlan 
 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
Elnöke: Szerencsi Gábor 
 
Tagok: Balogh András, Endrődi István, Imre Lászlóné, Kecskés Zoltánné, Merényi Gáborné, 
Moldovány Ildikó, Németh Béla, Szijártó Klarissza. 
 
A küldöttközgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság elnökét egyhangúlag megválasztotta. 
 
A Szavazatszámláló Bizottság tagjait a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta. 
 
Szerencsi Gábor 
 
Ismertette a szavazás menetét 
 
A Levezető elnök a szavazás idejére szünetet rendelt el  
 
Szerencsi Gábor 
Ismertette a szavazás eredményét 
Megköszönte a Bizottság munkáját. 
 
A 93 db érvényes szavazat leadása után a választás a következőképpen alakult: 
Elnök:      Dr. Fónagy János   91 szavazat 
Főtitkár:    Dr. Tóth János   52 szavazat  
Senior felelős:    Vándor Pál    93 szavazat 
Ifjúsági felelős:   Dr. Török Ádám   93 szavazat 
Ellenőrző Bizottság elnök:  Szűcsné Posztovics Ilona   93 szavazat 
Ellenőrző Bizottság tagjai:  Preislerné Dr. Cserhalmi Dóra  92 szavazat 
     Dr. Kisbalázs Péter   91 szavazat 
     Bencsik László   90 szavazat 
     Zörgő Tibor    89 szavazat 
Elnökségi tagok: 
     Kazatsay Zoltán   76 szavazat 
     Kövesné Dr. Gilicze Éva  76 szavazat 
     Tóthné Temesi Kinga   76 szavazat 



 10

 


