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KÖZLEMÉNY
(ENNSZ Jótékonysági Rendezvény 2014. október 23- rendezvénnyel kapcsolatban)
Bizonyára többen ismerik a 2014. október 23-napján megtartott rendezvény előzményeit.
Jelen közleményemmel kizárólag a minket ért hátrányok és téves közlések miatt kívánok
tájékoztatást adni.
Továbbra is támogatjuk az érintett gyermek műtétjét, és kívánom (kívánjuk), hogy sikerüljön a
beavatkozás. De nem mehetek el szó nélkül és nem engedhetem meg, hogy mások minket rossz
színben feltüntetve szerezzenek „hasznot”.
Fontosnak tartom és tartjuk valamennyi támogató, hogy egy adomány gyűjtés minél szélesebb
körben ismert legyen, de a legfontosabb a törvényesség, a törvények betartása mellett folytatott
átlátható adomány gyűjtés, azok felhasználása, és azokról való elszámolás.
Az Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet, Szakszolgálat és Információs Központ Egyesület
(Székhelycím: 2225 Üllő, Diófa utca 20. Levelezési cím: 2225. Üllő, Pf. 86. bírósági bejegyzés száma:
4.Pk.60.515/2011., nyilvántartási szám: TE-6278., adószáma: 18283028-1-13, képviseletében Sabján
Imre elnök - felelősségem teljes tudatában - a közlemény tartalmának teljes valódiságáért, az abban
leírtakra vonatkozóan vállalva minden felelősséget,
a következő KÖZLEMÉNYT teszem közzé:
2014. október 23. napjára, az ENNSZ szervezetem nevében rendezvényt szerveztem Cs. K. beteg
gyermek részére. A gyermekkel és családjával Sáfrány Ibolya (az Üllői Állatvédőrség vezetőjének)
felhívása alapján 2014. szeptember hónapban kerültem kapcsolatba. Felajánlottam látogatásom
során az édesanyának, hogy megszervezek az Üllői Városi Sportcsarnokban egy rendezvényt, melynek
nettó bevételét hivatalos úton átadom részére.
Az egyeztetés követően felhívtam egy előadó énekes barátomat, akit megkértem lépjen fel a
rendezvényen. Igent mondott, amelyet követően találkoztam a Blikk egyik újságírójával, hogy
felkérjem, segítsenek nekünk egy megjelenéssel, ami által nagyobb nyilvánosságot kaphat a gyermek
részére szervezendő programunk. A cikk megjelent 2014. szeptember 19. napján a Blikkben. Ezt
követően megkerestek a TV2 Mokka című műsorából, ahova elvittem az anyukát és a gyermeket. Itt
előadó barátom társaságában nyilatkoztak a gyermek állapotáról, a rendezvényről, annak céljáról.
Ezeket a megjelenéseket követett több hír is.
Én a legtermészetesebb módon folytattam a rendezvény szervezését az Üllői Állatvédőrség
segítségével. Felhívtam közvetlenül azokat az előadókat, akiket ismerek, felkérve őket a
rendezvényen való fellépésre, melynek bevételével a gyermek külföldi műtétjének költségéhez
kívántunk hozzájárulni. Teljes egyetértésben a családdal szerveztem az eseményt. Annak ellenére,
hogy sok előadót közvetlen ismerek, így sem lehet 1-2 nap alatt egy ekkora rendezvényt leszervezni.
A szervezés első lépéseként felkerestem Polgármester asszonyt, akitől a Sportcsarnok díjmentes
biztosítását kértem. Kérésemre válaszolva értesítette a Városi Sportcsarnok vezetőjét a tervemről, aki
fel is hívott. Elmentem hozzá kollégámmal (Ibolyával) és a vezető úr elmondta, milyen törvényi
kötelezettségeim vannak ahhoz, hogy a Sportcsarnokban rendezvényt tarthassak. Ennek tudatában, hisz a kormányrendelet szigorúan szabályozza,hogy biztonsági cég kötelező egy rendezvényen felhívtam egy barátomat, akinek van egy ilyen cége. Vele is elmentem a Sportcsarnokba egyeztetni,
mit mond erre vonatkozóan a törvény.
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Ezt követően a Sportcsarnok vezetője a Kormányrendelet értelmében bejelentette a rendezvény
megtartását, a szervező és a szervező részéről felelős személy megjelölésével.
Mi is eleget tettünk a bejelentési kötelezettségünknek, hisz a rendezvény időpontját megelőzően
legalább 30 nappal kell az engedély iránti kérelmet bejelenteni. Egy ilyen rendezvény engedélyét a
helyi hatósági iroda kezeli.
A rendezvénytartáshoz szakvéleményt és engedélyt kell adnia több hivatalnak: Járási Hivatal
Népegészségügyi intézet, Katasztrófavédelem, Illetékes építésügyi hatóság. Kötelező bejelenteni az
illetékes rendőrséghez is.
Én megkérdeztem a sportcsarnok vezetőjét: nem lehet azt, hogy a polgárőrség védje a rendezvény és
így ne kelljen fizetni plusz biztonsági céget?
Egyértelműen tájékoztatott kérdésemre a vezető: sajnos nem, mert a törvényt kell alkalmazni!
Ezek tudatában tovább szerveztük az eseményt. A szervezés alatt többször is egyeztettem a gyermek
édesanyjával. Jeleztem felé, hogy a nettó bevételt, azaz a támogatást, csak „Támogatói Szerződés”
keretében adhatom át. Egy ilyen rendezvénynek is vannak költségei: jogdíj, színpad, hangosítás,
bérleti díj, áfa stb. Ezzel az anyuka is egyet értett. A rendezvény teljesen összeállt. Mindent
leszerveztem a segítőimmel. Minden előadó, akit felkértem és ráért visszaigazolt. Lett sminkes,
színpados, hangosító. Megrendeltem és kifizettem a plakátokat, amiket ki is helyeztünk Ibolyával 7
településen számtalan üzletben és intézményben. Egyszóval akár hátra dőlve is várhattuk volna a
rendezvény napját.
Eljött 2014. október 20-a, amikor az anyuka javaslatára a támogatás átadásáról szóló szerződést
egyeztettük le az általa megjelölt ügyvédhölgynél. Természetesen megjelentem segítőmmel. Itt
érdekes eset kezdett el kialakulni. Az ügyvédhölgy elkezdte követelni rajtam az én és szervezetem
üzleti titkait és adatokat, arra hivatkozva, hogy részletesen ki kell fejtenie a szerződésben, mennyi
lesz a várható költség ezen a rendezvényen. Nem értettem, hisz az általuk tett szerződés javaslatban,
amit nekem megküldtek, benne van: számlákkal kell igazolni minden kiadást. De ezt írja elő a törvény
is. Én azt mondtam, hogy megmutatom annak ellenére, hogy mindent ismer az anyuka, mert
elmondtam neki mi mivel jár, mik a költségek… Bemutatom nekik a szerződéseket annak ellenére,
hogy azok harmadik fél részére nem adhatóak ki, az ENNSZ és az előadó vagy közreműködő között
jött létre.
Másnap, 2014. október 21-én egy ismerősömmel mentünk Monorra 11:00 órára, az ügyvédnőhöz.
Én átadtam a szerződéseket, adatokat betekintés céljából. Észrevettem azonban, hogy az ügyvédnő
azokból jegyzetel, amit szóvá is tettem. Ekkor előállt az édesanya és az ügyvédnő, hogy a
rendezvényen a belépő jegyek árát ők fogják szedni és ők fogják megmondani, kik lehetnek ott, mint
segítők, mert az anyuka nem bízik az én segítőimben. Válaszul közöltem, itt álljunk meg egy kicsit: én
vagyok a szervező, az ENNSZ a rendezvény lebonyolítója, én mondom meg kit foglalkoztatok
önkéntesként, és ki fogja az ENNSZ bélyegzőjét és nyugtatömbjeit használni. Hisz nekem el kellett
készítenem egy „Rendezvény Szabályzatot” és egy „Pénzkezelési Szabályzatot” a rendezvény idejére.
Erre közölték, hogy ők határozzák meg a feltételeket. Megjegyzem, az anyuka többszöri kérésem
ellenére, engedély nélkül előre felvett előjegyzésben, - ahogy ő mondta jegy árakat - úgy hogy
közvetlenül minden büntetőjogi felelősség engem terhelt és sem számlát, sem nyugtát nem adott az
ő általa átvett pénzösszegről. Amire csak annyit mondott, hogy joga van hozzá. Az ő szerződés
tervezetükben szerepelt, miszerint én a rendezvény napján, annak befejezését követően tanúk előtt
készpénzben adom át az anyukának az összeget az általuk megjelölt célra, amit a (2) pontban írtak le.
Természetesen ehhez nem adhattam nevem és az ENNSZ-t, mert ellentétes minden joggal.
Ráadásul a közlésekben az szerepel: a rendezvény bevétele a műtétre lesz fordítva és nem pedig
egyéb kezelésekre.
A rendezvényt 2014. október 21. napján 11:25 felé mondtam le az ügyvédi irodában. Hisz azon
követelés, hogy ők szablyák meg a feltételeket, irreális és nevetséges.
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A támogató határozza meg a támogatás feltételeit, valamint a támogatásként átadott összeg
felhasználásának célját a törvény értelmében. Az én feltételem olvasható a közzétett szerződés
tervezetemben.
Az ügyvédnél jöttem rá, hogy itt nem a hivatalos út a cél.
Kilépve az ügyvédnő irodájából, felhívtam minden közreműködőt, hogy a rendezvény elmarad
technikai okok miatt. Jeleztem feléjük továbbá, hogy a rendezvényt később megtartjuk, hisz a célunk
most is a beteg gyermekek és ezen gyermek segítése. Elkönyveltem, hogy közel 150 ezer Ft kiadásom
volt, ami egy veszteség lesz…
Felhívtam a Sportcsarnok vezetőjét, a Polgármester asszonyt és őket is tájékoztattam a rendezvény
lemondásáról. A lemondást írásba is foglaltuk a Sportcsarnok vezetőjével.
Mikor felhívtam az előadókat, többen említették, hogy az anyuka megkereste őket közösségi
oldalukon hetekkel korábban, hogy adják meg elérhetőségeiket, mert jó lehet az még.
Itt elkezdődött világossá válni minden.
Az Üllő Város honlapján október 21-én reggel már az általam közzé tett plakát úgy volt fent, hogy az
ENNSZ lógója nem volt rajta, majd délután egy 70% -ban azonos, átszerkesztett plakát került fel a
városi weboldalra. Az anyuka is sajátjaként, a szervezetem említése nélkül hirdette a rendezvényt.
Az anyuka az előadókat elkezdte megkeresni, hogy ők fogják megtartani a rendezvényt, annak
ellenére, hogy minden hatóság felé a szervezetem lett bejelentve, hisz 30 nap minimum az eljárási
határidő. Azt nem írom le, hogy tálalta miért ők a szervezők... (Természetesen engem jól lejáratva,
beállítva egy…..). A legtermészetesebb volt a Városi Sportcsarnok vezetőjének, a Polgármester
asszonynak, valamint Testületi tagoknak a hivatalból, hogy tudomást sem véve döntésemről,
asszisztálnak a rendezvény megtartásához.
Engem több előadó felhívott, hogy elmennek a rendezvényre, mert ez nagyon kínos lenne, ha nem
tennék, főleg az október 22-én megjelent Bors cikk után…. Én ki is írtam közösségi (Facebook)
oldalamra, hogy most a gyermek a fontos bármi is történt.
2014. október 22-n reggel felkerestem az Üllői Hatósági irodát, és ott jegyzőkönyvben rögzítették
bejelentésem, miszerint a szervezetem a rendezvényt nem tartja meg. Ezen jegyzőkönyvben
rögzítésre került, hogy aznap 9:20 percig senki nem jelezte feléjük, hogy más tartaná meg a
rendezvényt helyettünk. Nehéz is lett volna engedélyt kapni 1 nap alatt úgy, hogy másnap ünnepnap
következik, ki van zárva az, hogy új engedélyezési eljárás induljon. Ugyan ezen a napon, okt. 22-n
15:30 kor E-mailben megküldte a Hivatal a rendezvény megtartása iránt indított eljárás megszüntető
határozatát, melyet a jegyző asszony írt alá. Ebben a határozatban benne van: a Sportcsarnok
üzemeltetőjének képviseletében az ügyvezető úr, és én is a szervező képviseletében eljárva
lemondtuk a rendezvényt!
A határozatban pontosan leírják: a rendezvénytartási ügyben új eljárás nem indítható meg, mivel
korábban nem volt más kérelmező.
Én felhívtam a hivatalt még aznap, hogy mi alapján kapott engedélyt az anyuka a rendezvényre,
amelyre annyit közöltek, hogy ugyan azon törvény alapján, ami alapján én kaptam volna.
Itt a kérdés csak az, hogy akkor az én engedélyemmel egy időben, szeptember 18. napján más
részére is kértek, mint szervező, engedélyt az általam-általunk megszervezett rendezvényre? (kicsit
érdekes).
A rendezvényt október 23-n megtartották!
S mit ad isten, nekik nem kellett a Kormányrendeletet betartani, mert nem volt biztonsági cég, csak a
polgárőrség és egy hatóság. Nekik nem kellett nyugtát vagy számlát adni a belépő jegy értékéről.
Érdekes, nekik semmit nem kell betartaniuk a törvények rendelkezéseiből?
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Nem is kívánom kommentálni milyen becsületes és tisztességes dolog ez…
Amikor hetekig azon dolgozol kollégáiddal, hogy segíts máson és ezt kapod, az fájdalmas a
lelkednek…
Természetesen, minden jogi platformon jeleztem, hogy nem mi tartottuk meg a rendezvényt!
-

Kérem a rendezvényt lebonyolító személyt, hogy tegye közzé az összes engedélyt, ami a
rendezvény megtartására szólt.
Tegye közzé a bevétel összegét és igazolja annak meglétét!
Igazolja, hogy megfizetett minden jogdíjat, és hogy minden bevételről a számviteli törvény
értelmében nyugtát, számlát adott.
A bevételt milyen formában könyvelték, azt hol vallották be!

Mivel én voltam a fő szervező úgy érzem, ezt jogom van tudni, pláne úgy, hogy 100% -ban az én
általam megszervezett, összeállított program zajlott le.
De szerintem kötelessége is azoknak, akik másoktól támogatást kérnek, hogy közzé tegyék az
adatokat.
Továbbra is reméljük, hogy kijut a műtétre a gyermek.
Ahogy a bevezetőben írtam, ezen közlemény nem a gyermek ellen irányul.
Tisztába vagyok azzal, hogy a közlemény közzétételével támadásokat kaphatok, és akár testi atrocitás
is érhet, de akkor is ki kell állnom a kollégáim és segítőink mellett is, hisz nélkülük nem lehetett volna
megszervezni egy ilyen eseményt, és még csak egy köszönetet sem kaptak ők sem.
Minden dokumentáció közzétételre kerül az ennsz.webnode.hu weboldalon, a dokumentumok menü
pont alatt.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, a közlemény tartalmáért felelve.

Kelt.: Üllő, 2014. november 14. napján

Sabján Imre
ENNSZ elnök
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