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A 3000 példányban megjelenő sorozat csak PP (9.600,- Ft) kivitelben kerül kiadásra. 
        A kiadásokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a változtatás jogát fenntartja! 
Pontos adatok a kibocsátások előtt a Magyar Közlönyben megjelenő MNB elnöki rende- 
letből nyerhetők.         

- . - 
        Ahogy azt a címszavakban is jeleztük kérjük tagjainkat, hogy igényléseiket a 
klubnapokon személyesen, vagy email-ben - a meeszeged@freemail.hu címen – mielőbb 
adják le. Telefonon igénylést nem fogadhatunk el! 
(Összeállította az Pénzverő ZRT. és a MÉE Elnökségének  közleménye alapján Hajdu Béla) 

 
    * 

 

Egy régen várt folytatás, a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése 
Könyvbemutató a Nemzeti Múzeumban_________________________________________ 
Vámosi László 

 
A Magyar Numizmatikai Társulat és a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai bemutatót tartott, 
melyen jelentős számú és értő közönség - a szakma képviselői, éremművészek, éremgyűjtők 
és érdeklődők - előtt került sor Török Pál: Magyarországi érem- és plakettművészet 1850-
1945 című könyvének bemutatására, amely Huszár Lajos és Procopius Béla: Medaillen- und 
Plakettkunst in Ungarn katalógusának kiegészítése és folytatása. 
        A résztvevőket Dr. Torbágyi Melinda, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke 
köszöntötte, majd Vámosi László, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete alelnöke röviden arról 
beszélt, hogy e katalógust mennyire várta már az éremgyűjtők társadalma. 
        A szakmai bemutatót L. Kovásznai Viktória művészettörténész tartotta, kiemelve, hogy a 
magyar numizmatikai irodalom története fontos eseményének tartja a szerző által jegyzett 
katalógus megjelenését. „A kötet széleskörű forrásanyag alapján, kitűnő éremkép 
mellékletekkel a Huszár-Procopius katalógus második részének kiegészítése és folytatása. 
Eddig több próbálkozás történt a H-P folytatására, de csak a pár éve újjáalakult ÉKE 
(Éremkedvelők Egylete) keretében indult meg a munka és végül Török Pál érdeme a 
megvalósulás.”  
        A szerző átveszi a korábbi kötet koncepcióját, a válogatási és szerkesztési elveit 
egyaránt. Fő válogatási szempontként jelölte meg a történeti Magyarországon született 
művészek alkotásait és a külföldi művészek itt készített munkáit. Széles forrásanyagra 
támaszkodik: köz- és magángyűjteményekre, kéziratokra, szakirodalmi kiadványokra.  
        L. Kovásznai Viktória szerint ezeknek az anyagoknak összeszerkesztése, összedolgozása 
csak részben történt meg, különösen a kéziratoknál maradt el a kritikai szemlélet, amely 
gyengítheti a különben kiváló kötet megbízhatóságát. Sok az egy-két érmet, plakettet alkotó 
művész, melyet indokolatlannak tart egy ilyen nívós szakmai munkában szerepeltetni. Ugyan-
akkor kiemelkedő pozitívumnak tartja a mintegy 3100 darab érem és plakett címmel való 
ellátását, a méret- és kivitelezésbeli változatok egy szám alatti jegyzését, az érmeken az 
ábrázolt személyekre, illetve intézményekre vonatkozó legfontosabb tudnivalók tömörségét. 
Ez annál is inkább fontos, mert ezt követően a numizmatikai szakmának ez a katalógus lesz a 
hivatkozási alap. „Az elhangzott észrevételek ellenére a szerző nagy munkát végzett és 
feladata lényegét megoldva jelentős eredményt ért el. A kiadvány használhatósága ezért is 
vitathatatlan.” 
        A katalógus bemutatását követően élénk szakmai beszélgetésekre került sor a jól 
kiválasztott helyszínen, a Magyar Nemzeti Múzeum Római lapidariumában. 
 

* 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi államtitkár – ekkor dr. Tóth Lajos – fejléces papírján, 
írógéppel írt levél fennmaradt a művész hagyatékában. A levél szövege (betűhíven közölve): 
 

Igen tisztelt Mester! 
        A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterium tisztviselői a maguk ünnepévé avatták tiz 
éves évfordulóját annak, hogy Klebelsberg Kuno gróf Miniszter Úr 1914-ben mint 
adninisztrativ államtitkár került a miniszterium tisztviselői karának élére, ez évforduló 
alkalmából Miniszter Úr arczképét megörökitő plakett elkészitését határozták el és művészi 
munka elvégzésére Nagyságodat kérték fel.- 
        Nagyságod Klebelsberg Kuno gróf Miniszter Úr iránt érzett tiszteletből kifolyólag 
önzetlen áldozatkészséggel sietett tisztviselői karunk támogatására és a nagy művészi sikert 
jelentő plekett munkáit részünkre dijtalanul volt szives eszközölni. Alulirottak mint akik a 
Miniszterium tisztviselői karának élén állanak, kedves kötelesség teljesitésére érezzük 
indittatva magunkat, midőn Nagyságodnak önzetlen és gyönyörü szép művészi alkotásáért 
leghálásabb köszönetünket kifejezzük. Tesszük ezt annak a reményben, hogy Nagyságod 
kiváltságos művészetének még számos esetben fog nyilni alkalom hazai művészeti kultúránk 
nagyobb dicsőségére szépet és maradandót alkothatni.- 
        Fogadja igen tisztelt Mester mély tiszteletünk és őszinte nagyrabecsülésünk kifejezését.- 
 
Az 1924. január 24-én kelt levelet dr. Tóth Lajos államtitkár és a minisztérium hét, magas 
beosztású tisztségviselője írta alá, saját kezűleg.          
        A fogalmazás és a helyesírás napjaink olvasója számára kissé archaikusnak tűnik. 
Ugyanakkor egyértelműen kiderül, milyen tisztelettel és elismeréssel fogadta a minisztérium 
felső vezetése Kisfaludi Strobl alkotását. Gróf Klebelsberg Kuno jubileuma január 2. napjára 
esett, valószínűleg ezen a napon adták át a miniszternek az érmet. Erre tekintettel, az érem 
minden bizonnyal 1923-ban készült.  
       A hazai szakirodalomban alapműnek számító Huszár – Procopius katalógusban Kisfaludi 
Strobl Zsigmond alkotásai között a Klebelsbergről készített fenti jubileumi érem szerepel. [3] 
Ebből az éremből a Magyar Nemzeti Múzeum kettőt őriz, [4] de található példány 
magántulajdonban is. 
          Az éremnek létezik egy, 120 milliméter átmérőjű változata is a miniszterről. Ezen szintén 
Klebelsberg jobbra néző profilja látható, a nyak mögött a KS monogrammal. A kompozíció 
alapvetően megegyezik az előző érmen láthatóval, de nem pontosan azonos vele: a művész 
néhány helyen igazított a portré megformálásán.  
       Módosult a körirat szövege is: GRÓF KLEBELSBERG KUNO M. KIR. VALLÁS ÉS 
KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER. Utóbbi érem egyik példánya Kisfaludi Strobl művészi 
hagyatékának részeként került a zalaegerszegi Göcseji Múzeumba. [5] 
       Kisfaludi Strobl Zsigmondnak a miniszterről mintázott két érme nemcsak színvonalas 
alkotás, hanem – eddigi ismeretek szerint – az első hazai éremábrázolás gróf Klebelsberg 
Kunóról.  
 
Jegyzetek: 
[1]  Bitter Csilla Enikő: Klebelsberg nevét kapja az Egyetemi könyvtár. http://szegedonline.com/ 
[2]  Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1987. Akadémiai, Bp., 1987. 320. o. 
[3]  Lajos Huszár – Béla v. Procopius: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Éremkedvelők  

 Egyesülete, Bp., 1932. 4913. sz. 
[4]  MNM ltsz.: 33.C.87.5. és 124.939. 
[5]  Kostyál László (szerk.): A zalaegerszegi Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjtemény. Göcseji Múzeum, 

Zalaegerszeg, 2004. 238. sz.; GM ltsz.: 76.3.103. 
 

* 
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Rövid értékelés a IX. Numizmatika és Társtudományok Konferenciáról______________ 
Hajdu Béla 
 
Dr. Nagy Ádám – mint a Móra Ferenc Múzeum numizmatikusa – közel húsz évvel korábbi 
kezdeményezésének nyomán idén már kilencedik alkalommal került megrendezésre a 
tanácskozás hivatásos szakemberek és gyűjtők részvételével, immár harmadik alkalommal 
Szegeden. Az ötletgazda mindig is hangoztatta az amatőrök és a hivatásos szakemberek 
kapcsolatainak fontosságát. Hogy kezdeményezése jó volt azt az eddigi alkalmak ékesen 
bizonyították. 
        Fogas Ottó, a házigazda Csongrád Megyei Múzeumok igazgatója nyitotta meg az elő-
adás sorozatot a patinás Fekete ház Szent-Györgyi Albert nagytermében, amelyet a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesületével és a Magyar Numizmatikai Társulattal karöltve rendezett meg a 
múzeum. 
        Juhász Lajos (ELTE BTK) a III. századi pannóniai római pénzek hátlapi ábrázolásait 
vizsgálta ikonográfiai szempontból, előadása egy eddig kevéssé kutatott témával foglalkozott. 
        Türk Attila (Móra Ferenc Múzeum) a honfoglalás kori sírokban talált pénzek archeo-
metriai (anyagösszetételi) vizsgálatainak lehetőségeire hívta fel a figyelmet. Külön érdekes 
volt a pénzek átöntésével készült tárgyak vizsgálatával kapcsolatos gondolatmenete. 
        V. Székely György (Katona József Múzeum) a középköri lemez pénzeink korrendjét 
vizsgálta néhány fontos lelet adatai alapján, újra rámutatva, hogy brakteatáink III. Béla korára 
való keltezése a legtöbb esetben tarthatatlan. 
        Varga Máté (Rippl-Rónai Múzeum) a visegrádi vár ásatások során előkerült pénzek 
anyagvizsgálatairól számolt be ismertetve magukat a leleteket is. Külön érdekes volt a 
Franciaországból származó plomba bemutatása és e körül kibontakozott vita. 
        Szilágyi Mihály (Magyar Numizmatikai Társulat) a magyarság honfoglalás korban 
keleten maradt kazár és volgai bolgár területen folytatott esetleges pénzverésének lehetőségét 
vetette fel. Ha elmélete beigazolódik, akkor a keleti magyarok pénzverése már a X. század 
legelején megindulhatott. 
        Ujszászi Róbert (Móra Ferenc Múzeum) a XIII. századi magyar pénzek sok esetben 
különös ábrázolásainak értelmezési lehetőségeiről „mitológiai” hátteréről beszélt. Előadása 
inkább gondolatébresztő, következtetéseit nem tekinti véglegesnek, kizárólagosan 
helytállónak. 
        Soós Ferenc és Gerlovics Szilveszter (Magyar Numizmatikai Társulat) közös előadása 
egy eddig ismeretlen szlavón dénár körül forgott, következtetéseik jelentősen megváltoztatják 
az utolsó báni dénárok veretési körülményeiről alkotott eddigi képünket. 
        Dr. Gyöngyössy Márton (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) a középkori szent 
kultusz numizmatikai vonatkozásairól tartott előadást, külön kiemelve Szent László és Szűz 
Mária ábrázolásának jelentőséget, program jellegét. 
        Dr. Buza János (Budapesti Corvinus Egyetem/Miskolci Egyetem) „A Dunába vetett 
vonópad” címmel szolgáltatott érdekes adalékokat a Mohács előtti Magyarország pénzveré-
sének kérdéseihez.  
        Szemán Attila (Központi Bányászati Múzeum) a magyar bányapénzeken látható külön- 
féle ábrázolások, hatalmi jelképek értelmezési lehetőségeit tárta a hallgatóság elé. 
        Dr. Fári Irén ( Móra Ferenc Múzeum) PHD doktori dolgozatából  kiemelt témaként a 
szegedi iparosok XX. századi hagyatéki leltárainak feldolgozásába és az ezzel kapcsolatos 
szerteágazó módszertani kérdések körébe nyújtott hasznos betekintést. 
        Dr. Kovács György (SZTE-GTK) a Dessewffy család több, XIX. században élt 
generációjának pénzelméleti munkásságát ismertette, meglepően modern elemekre, 
gondolkodásmódra mutatva rá. 
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Dr. Török Pál (MÉE) négy magyar származású, de Bécsben élő, hazánkban sajnos kevéssé 
ismert éremművészt mutatott be, akiket a nyugati szakirodalom osztrákként tart számon, 
holott egyértelműen magyarok. Előadása nyomán jól látszott, milyen fontos szerepe volt a 
magyar művészeknek a klasszikus, XIX. századi osztrák érmészetben. 
        Hajdu Béla (MÉE) az Egyesület Csongrád megyei szervezetének közel 40 éves 
éremkiadását mutatta be, sok érdekességre, finomságra hívva fel a figyelmet. Előadásában 
szépen látszódott, hogy a szegedi éremművészet milyen komoly helyet foglal el a mai magyar 
éremművészetben, és ebben a Szegeden alkotó művészeknek és Szabó Géza Éremverdéjének 
van a legkiemelkedőbb szerepe 
        Dr. Makai Ágnes (Hadtörténeti Múzeum) október 6-án tartott előadásában stílszerűen az 
1848-48-es szabadságharc kitüntetéseiről, illetve újabb előkerült példányokról számolt be. 
        Dr. Pallós Lajos (Magyar Nemzeti Múzeum) a Szent István Rend kitüntetettjeinek 
társadalmi megoszlását elemezte. Mélyreható munkája eredményeként újszerű képet rajzolt a 
kitüntetés társadalmi csoportok közötti megoszlását illetően. 
        Dr. Sallay Gergely Pál (Hadtörténeti Múzeum) folytatva korábbi témáit, külföldi – jelen 
esetben brit-magyar – kitüntetési kapcsolatok rendszereit mutatta be, sok művelődéstörténeti 
jellegű érdekességgel fűszerezve. 
        Bíró Ákos (MÉE) az I. világháborús osztrák-magyar Legénységi Vitézségi Érmek 
különféle változatait mutatta be. Sok olyan, ritka változatra hívta fel a figyelmet, amelyek 
csak aprólékos és elmélyedt gyűjtés eredményeként kerülhettek elő. 
        Mekis Tamás (ELTE-BTK) Kiss Ferenc XIX. században élt kiváló numizmatikus és 
műgyűjtő életét mutatta be olyan alapossággal, és a különféle összefüggések olyan mély, 
hálózatszerű ismertetésével, hogy előadása és majdan megjelenő tanulmánya minta lehet 
minden hasonló kezdeményezés számára. 
        Viszóczky Ilona (Herman Ottó Múzeum) egy numizmatikusok által kevéssé ismert, 
néprajzi vonatkozású témát mutatott be, a tardi hímzések „kosutbankós” motívumaival 
ismertette meg a hallgatóságot. Előadása igen nagy érdeklődést váltott ki. 
Szekeres Balázs (MÉE) a téglajegyekről, az értékjegyek ezen kevéssé ismert formájáról tartott 
rendszerező előadást, amely mindenképpen úttörő volt a téma vizsgálatában, jól mutatva, 
hogy milyen kiterjedt gyűjtési és tudományág valójában a numizmatika. 
        Dr. Nagy Ádám (Móra Ferenc Múzeum) Tömörkény István novelláinak pénzemlítéseit 
gyűjtötte össze és mutatta be szemelvényes formában. Előadása igen érdekes világot vetített 
elénk a XIX-XX. század fordulójának paraszti világának pénzekkel kapcsolatos 
gondolkodásáról és látásmódjáról. Kifejezetten élvezetes, stílusos előadása jó zárása volt a 
konferenciának. 
        A konferencia három munkanapján mintegy 70 hallgató vett részt. Az előadásokat  
kísérő élénk viták a hallgatóság érdeklődést és hozzáértését jelezték. A kitűnően szervezett és 
lebonyolított rendezvény a Móra Ferenc Múzeum, és elsősorban Ujszászi Róbert munkáját 
dicséri. 

* 
 
Könyvismertetés - A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia Szeged, 
2009.október 7-8-9. Móra Ferenc Múzeum, Magyar Numizmatikai Társulat, Magyar 
Éremgyűjtők Egyesülete 
  
A 279 oldalas, 18 előadás leírását tartalmazó könyv megjelentetése a 2011. október 5-6-7-én 
megtartott IX. A Numizmatika és a Társtudományok Konferencia idejére esett, s a IX. 
Konferencia 23 előadásával együtt kiválóan megmutatja a numizmatika sokrétűséget, állandó 
és egyre fejlődő kapcsolatát a történelem-, régészet-, hadtörténelem-, gazdaságtörténelem, 
vallástörténet, csillagászat, néprajz, informatika tudományágakkal.  
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Az előadások leírása részletes, a magas tudományos színvonal mellett is közérthető, a 
képanyag kitűnő. A könyv elolvasása közben érezhető, hogy szerzői - a hazai múzeumok 
tudományos munkatársai, több egyetem előadói - nem csak ismerik, hanem szeretik is a 
numizmatikát. 
Mint éremgyűjtő az alábbi, engem leginkább érdeklő előadásokat emelném ki a többi kitűnő 
előadás közül: 
        Dr. Nagy Ádám előadása a látogató barát múzeumról, a múzeumok és a MÉE 
együttműködési lehetőségeiről, az együttműködés elvárható és gazdasági kötöttségek miatt 
megvalósítható fejlesztéséről szólt. 
        Dr. Torbágyi Melinda a dunántúli kelta éremverést ismertette, s azt, hogy az 1998-ban az 
észak-itáliai Enemonzóban talált kelta éremkincs hogyan változtatta meg a kelta pénzek 
keltezésével kapcsolatos ismereteinket, s azt, hogy milyen sok tény ismerete szükséges egy 
ilyen pontosításhoz. 
        Somorjai Tamás a Reneszánsz Év keretében 3 helyen bemutatott numizmatikai 
ismeretterjesztő kiállítás létrehozását írta le a könyvben nagyon részletesen, több tabló és 
jellemző részletképek, kiállítási helyszínek bemutatásával. A leírás teljes mértékben 
kárpótolja az előadás „technika ördöge” miatti nehézségeit. 
        Maróti Tamás a csillagászat eseményeinek numizmatikai megjelenítését, ennek az 
évszám nélküli kormeghatározását segítő, s egykori propagandisztikus jelentőségét ismertette, 
bőséges hazai és nemzetközi képanyagon keresztül. 
        Dr. Kiss József Géza a Photoshop CS3 programon keresztül a számítástechnika 
lehetőségeit ismertette a verőtő azonosításban, s azt a többletként jelentkező eredményt, hogy 
sok esetben következtetni tudunk a verőtő készítés korábban le nem írt technológiájára. A 
leírás alapján az eljárás megtanulható. 
        Ujszászi Róbert az Anjou-kori szegedi pénzverésre vonatkozó adatokat gyűjtötte össze 
és rendszerezte, feltárva az ellentmondásokat és levonva a ma bizonyosnak mondható 
következtetéseket. 
        Szemán Attila a bányapénzek hétköznapi használatával foglalkozott előadásában, és ezen 
keresztül ismertette az ércbányászat technológiai és gazdasági gondjait. 19 ritka magyar-
országi bányapénz típusról közöl nagyméretű éles képet, megadva a használat helyét, s a 
részletes irodalomjegyzéket. 
Lapis András két aktuális emlékérme megszületésének rögös útját írta le igen szemléletesen, 
kitérve a közbenső változatokra, a megvalósítás gazdasági nehézségeire. A leírásból 
érzékelhető, hogy a művész és a mindennapi ember gondjai milyen közel állnak egymáshoz. 
        Lakatos Sarolta az Orosz Császári Szent György Katonai Rendről, Petrovics István a 
Szent Eligius érmekről, Rainer Pál a m. kir. 307. honvéd gyalogezred jelvényeiről, Pandula 
Attila a Tűzkeresztről, Prohászka Péter egy római dénárleletről, Búza János a tiroli tallérokról, 
Garami Erika Mikszáth Kálmán pénzügyi írásairól, Krankovics Ilona a debreceni keres-
kedelmi vállalkozásokról,  Tokai Gábor pedig Búza Barna éremművészetéről tartott érdekes, 
jó előadást.  

                                                                                                  Domoki Ferenc 
 
* 

 
Beszámoló a MÉE tisztújító küldöttközgyűléséről_________________________________ 
Kiss József Géza 
 
2011. november 5-én tartotta a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete soron következő beszámoló 
és tisztújító küldöttközgyűlését. Az esemény helyszíne a MEBÉOSZ székház I. emeleti  
nagyterme volt, ahol 60 küldött jelent meg - köztük a Csongrád Megyei Szervezet küldöttei - 
így a küldöttközgyűlés határozatképes volt. 
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A megnyitót követően dr. Török Pál tartott tartalmas beszámolót az elmúlt 5 év munká-járól. 
Többek között kiemelte, hogy az eltelt 5 éves időszakban az Egyesületnek minden évben több 
sikeres rendezvénye volt. Minden évben megrendezésre került a Hóman Bálint Numizmatikai 
Nyári Egyetem és a soron következő vándorgyűlés is. Évente nagyon gazdag az egyesületi 
program. Azok a szervezetek ill. csoportok ahol rendezvények vannak ott a szervezeti élet is 
élénk és a tagság is aktív. Beszélt egyesületünk érem- és szakirodalmi kiadási 
tevékenységéről. Az egyre gyarapodó árverésekről, azok eredményességéről.  
        Beszélt a gondokról is, hiszen az Egyesület tagsága évről évre csökken és sok törekvés 
van ennek megállítására, csökkentésére.(Az elnöki beszámolót  bővebben a 2012. tavaszi 
ÉRTESÍTŐ-ben olvashatják tagjaink.) 
        Az elnöki beszámoló elhangzása után dr. Török Pál elnök kérte annak elfogadását és 
mandátuma lejártával az elnökség felmentését. Javasolta továbbá, hogy a küldöttközgyűlés 
további menetére válasszanak levezető elnököt. Erre a feladatra dr. Bódy László korábbi MÉE 
alelnököt jelölte.  
        A beszámolót a küldöttközgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta és az Elnökség részére a 
felmentést megadta. Dr. Bódy Lászlót a küldöttközgyűlés levezető elnökévé megválasztotta.        
        Kovács Ákos budapesti küldött köszönetet mondott az Elnökség és a Központi Iroda 
elmúlt ciklusban végzett munkájáért. 
        Dr. Bódy László ezek után felkérte Soós Ferencet a Jelölő Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az elvégzett munka eredményét.  
        A bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Hetényi József (Celldömölk), 
Katona László (Budapest), Kádár István (Eger) és Störk József (Budapest) bizottsági 
tagokkal végzett munka során 39 csoport által adott javaslatot dolgozta fel. A beérkezett 
javaslatokon túlmenően a Felügyelő Bizottságba javasolta Nagy Szabolcs miskolci 
gyűjtőtársat, aki a jelölést elfogadta. A javaslat az egyenlő arányok (budapesti-vidéki) 
érdekében születet meg. A  küldöttközgyűlés a javaslatokat ellenszavazat nélkül megszavazta, 
így a Felügyelő Bizottság tagjaira történt jelöltek száma öt főre változott. 
        A kiegészítő javaslat után a küldöttek - titkos szavazással - megválasztották a nyolc tagú 
Elnökséget, az öt tagú Felügyelő Bizottságot és a szintén öt tagú Jogi- és Etikai Bizottságot. A 
szavazások értékelésére a jelölő bizottság elnöke és tagjai a szavazatszedő bizottsági munkát 
elvégezték és Soós Ferenc ismertette a szavazás végeredményét. A küldöttközgyűlés az alábbi 
összetételű testületeket választotta meg: 
        Az Elnökség:   Dr. Török Pál elnök,  
                                 Szilágyi Mihály alelnök,  
                                 Vámosi László alelnök,  
                                 Nagy József főtitkár,  
                                 Bezseda Róbert budapesti titkár, 
                                 Hajdu Béla keleti régiótitkár, 
                                 Dr. Hollósy István nyugati régiótitkár, 
                                 Dr. Lövei György jogi- és etikai bizottsági elnök         
        A Jogi- és Etikai Bizottásg tagjai:  Berzy Péter,  
                                 Dr. Rokolya Gábor,  
                                 Dr. Szabó Antal,  
                                 Szőke Péter. 
        A  Felügyelő Bizottság:  
                                 Tóth János elnök, 
                                 Dr. Csanády Károly,  
                                 Kuszler István, 
                                 Lopatovszky Csaba,  
                                 Nagy Szabolcs. 




