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Kedves és tisztelt Kollegáim, Tagtársaim, Mind!   Budapest, 2010. május 20. 

 

Lassan több mint fél év telt el az új vezetőség megválasztása óta és még szinte semmit nem 

sikerült megvalósítanunk terveinkből, programunkból. Fél éve, az Egyesületünk 

legitimitásának, működőképességének megtartásáért, annak biztosításáért küzdünk.  Ez nem 

a szokásos létért való küzdelem, ez valódi harc egy anonym feljelentővel szemben. Küzdünk 

fél éve stupiditással, rosszindulattal, csúsztatásokkal, direkt hazugságokkal, félsszel és 

szemérmetlenséggel, valamint a bürokráciával. 

Tény, az egyesület alapszabálya sok félreértésre adott lehetőséget és ellentmondást is 

hordozott. Tény, úgy is volt értelmezhető, hogy még eddig működésünk során egyetlen 

érvényes, az alapszabály egy bizonyos – a felügyelet állásfoglalásának megfelelő - 

értelmezéssel koherens közgyűlésünk sem volt és tény, vétettünk formai hibákat is.  Igen, 

ennyi a „bűnünk” …. meg annyi, hogy megtűrünk valakit magunk között, aki minden fórumon 

feljelentette az Egyesületet, valakit aki, ha nem is minden és nem is pontos, de sok vezetői 

szintű információ birtokában volt, valakit, aki talán nem akarja, féli az átláthatóságot, aki 

sértett, aki … nos igazán, akinek nem értem a motivációját.  

Sok energiát és sok mély levegőt véve az alapcél érdekében mindent megtettünk és 

megteszünk az Egyesület működőképességének és legitimitásának eléréséért. Az utóbbi 

hónapban ezt felügyeleti szervünk, a Nyíregyházi Városi Ügyészség segítségével és 

támogatásával végezzük, mindenben megfelelve tanácsaiknak, elvárásaiknak. El kell jutnunk 

oda, hogy élet- és mégis jogszerűvé tegyük alapszabályunkat – az életszerűtlen lehetőségek 

és keretek ellenére. A július 4-re megismételten összehívott közgyűlés erre ad lehetőséget. 

Non-profit, közhasznú szervezetként is van hatékony fegyverünk, az átláthatóság, a 

jogszerűség és a nyilvánosság. Ebben a fantom harcban mindezzel élni is kívánunk!  

Már-már minden apró, gyakran irreleváns mozaik a helyére került, már-már lassan és végre 

átláthatóvá válnak, válhatnak az Egyesület pénzügyei, mikor indirekt módon 

vezetőségünkhöz a mellékelt konfidens mail érkezett meg – személyemhez a mai napon.  A 

levelet, melyet nyilvánossá teszek Molnár Ferenc írta, aki a Felügyelő Bizottság elnöke volt! 

Molnár Úr által jegyzett, dátummal el nem látott levél informális,  bár szak- és jogszerűség 

látszatát próbálja kelteni, inefficiens, dezinformatív, pontatlanságokkal és csúsztatásokkal, 

valamint téves következtetésekkel terhelt. Hangsúlyozom, a levél informális – az 

Egyesületnek „ideiglenes” Felügyelő Bizottsága nincs, így annak elnöke sem lehet Molnár Úr. 

Mi lehetett a célja Molnár Úrnak a levél megírásával, magánvéleménye testületi formában 
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való feltüntetésével… ennek megválaszolását mindenki fantáziájára bízom. De az alábbi 

releváns tényeket közölni, nyilvánosságra hozni kényszerülök: 

1. Az ügyészség a jelzett formai okok miatt nem csupán a 2009. évi közgyűlés, hanem a 

megelőző két közgyűlés határozatait is megóvta. Minden óvás, így annak tartalma is 

nyílvános. 

2. A MSOTKE képviseletét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság jogerős – 

felügyeleti szerv által elfogadott és meg nem óvott – végzése (9Pk.60.022/2002/35) 

alapján én látom el. 

3. Az áprilisi első közgyűlésünk érvénytelensége miatt a megváltoztatandó, számos 

inkoherenciát hordozó alapszabály módosítására csak az inkriminált alapszabályban 

jelzetten és a felügyelet értelmezése alapján lehet mód. Ennek megfelelően azonos 

napirendi pontok megtartása mellett hívtuk össze a megismételt közgyűlést júliusra. 

Az összehívás formáját a felügyeleti szerv elfogadta. (A „30 napon túl” értelmezés 

hibás – mind a jogszabályi környezettel, mind a még érvényben lévő alapszabályban 

foglaltakkal ütközik.) 

4. Az Egyesület bankszámláját minden volt és jelenlegi elnök kérése alapján zárolták. 

5. A könyvelési anyaghoz, mely az Egyesület tulajdona  – többszöri kérést és felszólítást 

követően – április 28-án jutottunk hozzá. Az Egyesület dokumentumai között 

könyvelési megbízást, erre, a díjtalanságra vonatkozó szerződést nem találtunk.  

6. A 2009. évet pénzügyileg le kell zárni – ez az alapja a közhasznúsági jelentésnek is, 

melyet a közgyűlésen kell elfogadni. Elkészültekkor szintén nyilvánosságra kerül. 

7. Semmi határozat, semmi hivatalos jogi értelmezés nem jelöl sem ideiglenes, sem 

ügyvivői (sic) feladatokat és ezek egyikével sem ruházza fel Molnár Urat. Bár Molnár 

Úr magánvéleményét testületinek jelöli – ennek közösen kialakított jellegét a FB 

egyik tagja, akivel konzultáltam, negálja, aláírásuk sem szerepel a levélen. 

Mindezek alapján a levél valóban megfontolandó, de talán nem abban a kontextusban, 

ahogy azt szerkesztették és különösen nem a célzott konklúzióval. 

Látszólag személyes, de az elmúlt években többször konfrontálódni kényszerültem Molnár 

Úr, virtuálisan professzionális és virtuálisan az Egyesület érdekét képviselő véleményével, 

kommunikációjával. Hangsúlyos a megfogalmazás, mert nem Molnár Úrral … Bár minden 

alkalommal és most is felmerült, felmerül bennem a kérdés, amit most minden indulattól 

mentesen artikulálok is: 

Kicsoda Molnár Úr? 

Azt tudom, hogy semmilyen formában nem tevékeny résztvevője a sürgősségi orvoslásnak, 

tudtommal sem egészségügyi, sem jogi képzettsége nincs. 



 
 

3 
 

Azt már tudom, hogy utazásainak egy részét, szakmai (!) kongresszuson való részvételének 

költséghányadát az Egyesület, azaz mi, mindannyian Tagok álltuk. Ma már azt is látom, hogy 

egy általa képviselt és csődbe ment cég nyitott számlát hagyott Egyesületünknél. Láttam és 

tapasztaltam érdek- és akaratérvényesítő képességét, mindezt a professzionalitás 

látszatával.  

Molnár Úr, ma a MSOTKE tagja levelet írt … 

 

 

Kérek mindenkit, valóban ne adjunk alapot a június 4-re összehívott, megismételt közgyűlés 

– előre jelzett és vélhetőleg ismételten anonym – megtámadására. Jogi- és felügyeleti 

vonatkozásokban a tervezettek szerint erre már nem lesz mód és végre az alapszabályban 

megfogalmazott, szakmai céljainkkal foglalkozhatunk. 

Ezúton is kérem minden tagtársunktól, hogy éljen egyesületi jogával ismerje meg a 

kapcsolódó anyagokat, alakítsa ki véleményét és jöjjön el a megismételt közgyűlésre! 

 

Kollegiális üdvözlettel: 

 

 
Berényi Tamás dr. 


