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dr. Svéd László ügyvezető elnök útján 
 
  
Mint ismeretes a 2009 nov. 06.-i Közgyűlést, annak határozatait formai okokra való hivatkozással a nyíregyházi 
ügyészségen megtámadták.  
Ezt követően oda dokumentumokat kértek be és meghallgatásokat eszközöltek.  
Ezekből és Molnár Ferenc i. FEB elnök – 2010 05. 11. én történt ügyészségi – meghallgatása után a következő 
észrevételeket tesszük: 
 
1./ Az Ügyészség a feljelentést megalapozottnak találta, eljárást kezdeményezett és folytat jelenleg is. 
2./ Az Ügyészség az MSOTKE - t a 2009 nov. 06.-i határozatok megsemmisítésére újabb közgyűlés összehívását 
rendelte el.  
3./ Az Ügyészségen a 2010. ápr. 07.-én megismételt közgyűlést is megtámadták, az ott elővezetett Alapszabály 
módosítást sem hagyta jóvá. 
  
Ebből következik, hogy a 2009 nov. 06.-i tisztújítás nem léphetett életbe, tehát intézkedési joga a korábbi elnöknek, 
illetve elnökségnek van, tehát a 2010 június 04.-re az Ügyészség által újabban is javasolt Alapszabály módosítására 
tervezett Közgyűlés összehívására dr. Svéd László ügyvezető elnök, a korábbi Elnökséggel egyeztetve, annak 
nevében jogosult.  
 
Fentiek miatt jelenleg a 2006 szept. 29.-én Kecskeméten az ott tartott Közgyűlésen elfogadott Alapszabály van 
érvényben, amelynek 12§- a rendelkezik a Közgyűlés összehívásának rendjéről.  
 
Ugyanez szerepel a 2010. 01.  29.-én tartott Elnökségi ülésen megtárgyalt Alapszabály módosított tervezetében is, 
(6.1§) bár ez az ülés az Ügyészségi álláspont figyelembevételével érvénytelennek minősül (het). 
 
Vélelmezhető, hogy  MSOTKE könyvelési dokumentumainak átadását csak dr. Svéd László rendelhette volna el és 
a 2010. 06. 04.-i közgyűlés összehívására, az elnökség nevében is, ő jogosult, valamint ha  ez megismételt 
közgyűlésnek minősül, úgy a korábbihoz képest 30 napon túl kellett volna történnie.  
 
Minderről azért tartjuk szükségesnek tájékoztatni az Elnök urat és a T. Elnökséget, hogy ne adjunk alapot a 
következő közgyűlésünk eredményes – esetleges – megtámadásához 
  
Álláspontunkat az ügyvivőként működő Felügyelő Bizottság tagjaival közösen alakítottuk ki, e levél megírása 
egyeztetés után került megírásra.. 
 
Kérjük az Elnök urat és a T. Elnökséget a fenti észrevételeink szíves tudomásul vételére vagy annak 
megfontolására.. 
 
maradva a Társaság tagjai iránt tisztelettel: 
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 az ideiglenes Felügyelő Bizottság Elnöke 
  
dr. Fehérpataky József     
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