
igen nem tartózko-dik nem 
szavaz

2010.03.27/1
Dr. Bartha Csillát a SINOSZ Tiszteletbeli 
tagjának az Országos küldöttközgyűlés  

elfogadta.
33 0 1 0

2010.03.27/2
Uhri Imrét a SINOSZ Tiszteletbeli tagjának 
az Országos küldöttközgyűlés  elfogadta.

31 0 3 0

2010.03.27/3
Varga Sándornét a SINOSZ Tiszteletbeli 
tagjának az Országos küldöttközgyűlés  

elfogadta.
33 1 0 0

2010.03.27/4
Míg Sándornét a SINOSZ Tiszteletbeli 

tagjának az Országos küldöttközgyűlés  
elfogadta.

34 0 0 0

2010.03.27/5

Az alapszabály 9.1. pontjának 
beterjesztett módosítását: „vagy 

harmadik ország állampolgára, de 
életvitelszerűen Magyarországon 
tartózkodik, és ezt megfelelően 

igazolja, …..  és hallásveszteségének 
átlaga mindkét fülön, a 

beszédfrekvenciákon 250,500, 1000 és 
2000 Hz frekvenciákon a jobban halló 
fülön a 40 dB-t meghaladja VAGY a 

rosszabbul halló fülön a 80 dB-t eléri. 
Ennek igazolására egy évnél nem 
régebbi, Magyarországon kiadott, 

audiológus szakorvos által aláírt, az 
ellátóhely bélyegzőjével és orvosi 

körbélyegzővel….” az Országos 
Küldöttközgyűlés elfogadta.

33 1 2 0

2010.03.27/6

Az alapszabály 10.3. pontjának 
beterjesztett módosítását: „A 

tiszteletbeli tag a tagdíj befizetése alól 
mentesül. , mely tényt – amennyiben 
rendelkezik vele – az arcképes tagsági 

igazolványban fel kell tüntetni.” az 
Országos küldöttközgyűlés elfogadta

29 0 3 5

Határozat száma Határozat tartalma
szavazatok száma



2010.03.27/7

Az alapszabály 20. pontjának 
beterjesztett módosítását:„20.8. 
kizárással: ha a természetes tag a 
tagsági igazolvánnyal bármilyen 

módon visszaél, az Országos Elnökség 
javaslatára az Országos Fegyelmi 

Bizottság kizárja a jogi személy tagot, 
és erről írásban értesíti. A kizárt tag a 

kézhezvételtől számított 15 (azaz 
tizenöt) napon belül írásban 

fellebbezhet az Országos 
Küldöttközgyűlés felé. Ebben az 

esetben az Országos Elnökség köteles 
összehívni a rendkívüli Országos 

Küldöttközgyűlést, ahol nyílt 
szavazással, szótöbbséggel döntenek. 

További jogorvoslatra ezután nincs 
mód, a jogi személy tag jogorvoslatért 
az illetékes bírósághoz fordulhat.” az 
Országos küldöttközgyűlés elfogadta. 

35 0 3 0

2010.03.27/8

Az alapszabály 21. pontjának 
beterjesztett módosítását:            „A 
Szövetség szervezeti felépítése:                                            
- Országos szervek:                               - 
Országos Küldöttközgyűlés                             
- Országos Elnökség                                - 
Országos Siket Szekció                        - 
Országos Nagyothalló Szekció                       
- Állandó bizottságok                           - 
Eseti bizottságok                                    - 
Országos Felügyelő Bizottság                            
- Országos Fegyelmi Bizottság                           
- Központi Hivatal                                 - 
Megyei szervezetek                                    
-Rendes jogi személy egyesületek                            
-Helyi szervezetek                                      - 
Tolmács- és egyéb szolgálatok" az 
Országos Küldöttközgyűlés elfogadta.

26 5 5 1

2010.03.27/9

Az alapszabály 24.1. pontjában 
meghatározott 4 éves ciklusra történő 

megválasztás maradjon érvényben 
javaslatot az Országos küldöttközgyűlés 

elfogadta.

21 1 13 0



2010.03.27/10

Az alapszabály 46. pontjának 
beterjesztett módosítását: „Az ügyvezető 
igazgatói tisztség munkakör betöltésének 
feltételeit az Országos Elnökség határozza 

meg.” az országos küldöttközgyűlés 
elfogadta.

34 0 1 2

2010.03.27/11

500 fős megyei taglétszámig 3 fős 
elnökség, 501 és 1000 fő között 5 fős 

elnökség, 1000 fő fölött 5 vagy 7 tagból 
álljon az elnökség. - javaslat szavazása

13 4 16 4

2010.03.27/12
1000 fős taglétszámig 3 vagy 5 fős 
elnökséget válasszanak. - javaslat 

szavazása
23 5 6 3

2010.03.27/13

Az alapszabály 70. Pontjának 
módosítását: „1000 főig 3 vagy 5 fős 
elnökség, 1000 fő felett 5 vagy 7 fős 

elnökség választása történjen.” javaslatot 
az Országos küldöttközgyűlés elfogadta. 

27 1 6 3

2010.03.27/14

Az alapszabály 70.5. pontjának 
beterjesztett módosítását: 

„…amennyiben nincs helyi szervezet, 
úgy Fegyelmi jogkört gyakorol a 

tagsága felett. Amennyiben 
érintettség van, az országos Fegyelmi 

Bizottság jár el. A fegyelmi eljárás 
részletes szabályait a Fegyelmi 

Szabályzat tartalmazza.” az Országos 
Küldöttközgyűlés elfogadta.

37 0 0 0

2010.03.27/15

Az alapszabály 76.5. pontjának 
beterjesztett módosítását, mely szerint a 

teljes pont törlésre kerül,  az országos 
küldöttközgyűlés elfogadta.

36 0 0 1

2010.03.27/16
Az országos küldöttközgyűlés az országos 

elnökség 2009. évi beszámolóját 
elfogadta.

32 1 4 1

2010.03.27/17
A Felügyelő Bizottság2009. évi 

beszámolóját az országos 
küldöttközgyűlés elfogadta.

33 1 3 1

2010.03.27/18
Az Országos Fegyelmi Bizottság 

beszámolóját az országos 
küldöttközgyűlés elfogadta.

34 0 4 0

2010.03.27/19
A Közhasznúsági jelentést és beszámolót 
az országos küldöttközgyűlés elfogadta.

32 1 3 1



2010.03.27/20
A 2010. Évi költségvetésről az országos 
elnökség döntsön. -javaslat szavazása

11 9 15 2

2010.03.27/21
Az országos küldöttközgyűlés későbbi 

időpontban döntsön a 2010. évi 
költségvetésről. 

24 1 7 0

2010.03.27/22
Az alapszabály 27. pontjának 

beterjesztett módosítását az országos 
küldöttközgyűlés elfogadta.

31 1 4 0

2010.03.27/23
Kun Sándor tagfelvételi fellebbezésének 
elutasítását az országos küldöttközgyűlés 

elfogadta.
33 0 4 0

2010.03.27/24

Az országos küldöttközgyűlés az Ajkai 
Hallássérültek egyesületét önálló jogi 

személyként történő felvételét a SINOSZ 
jogi személy tagjai közé jóváhagyta.

34 1 0 2

2010.03.27/25

A küldöttek elfogadták, hogy Horváth 
Ferenc által beterjesztett napirend a 
következő országos küldöttközgyűlés 
alkalmával kerüljön megtárgyalásra. 

35 0 1 0

2010.05.15/26

A küldöttek elfogadták a SINOSZ 2010. évi 
költségvetési tervezetét, ezzel együtt 

meghatalmazta az országos 
küldöttközgyűlés az országos elnökséget, 

hogy az állami támogatás 10, az egyéb 
bevételek 20%-át szükség esetén 

átcsoportosítsa. Az átcsoportosításról az 
országos elnökség köteles a küldötteket e-

mailben értesíteni. 

18 0 2 0


