
 
Az MVGYOSZ Elnökségének 

2020. július 1-ei ülésén meghozott 
HATÁROZATAI 

 
23/2020. (VII. 1.) Sz. elnökségi határozat 
Az elnökség a napirendi javaslatot módosítás nélkül elfogadta. 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
24/2020. (VII. 1.) sz. elnökségi határozat 
Az elnökség az elnök 2020. május 15-e és a 2020. június 30-a közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, 
Majoros Kálmánné, Nagy Zsuzsanna, Németh Andrea, Sztakó Krisztina) 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 
 
25/2020. (VII. 1.) sz. elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadta, hogy az elnök 2. negyedéves prémiuma kifizetésre kerüljön. 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, 
Majoros Kálmánné, Nagy Zsuzsanna, Németh Andrea, Sztakó Krisztina) 
 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 
26/2020. (VII. 1.) Sz. elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadta a gazdasági vezető 2020. március 10. és 2020. június 29. 
közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. 
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag. 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
27/2020. (VII. 1.) Sz. elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadta a szakmai vezető beszámolóját a 2020. március 13. és 2020. 
június 30. közötti időszakra vonatkozóan. 
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag. 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 



 
 
 
28/2020. (VII. 1.) Sz. elnökségi határozat 
Az elnökség az MVGYOSZ választással egybekötött rendkívüli küldöttgyűlését 2020. 
július 30-ra hívja össze az alábbiak szerint: 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Küldött Asszony / Úr! 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2020. július 30-án (csütörtök) 
10:00 órai kezdettel rendkívüli, választással egybekötött küldöttgyűlést tart, melyre 
tisztelettel meghívom.  
 
Az ülés helye: MVGYOSZ székháza  

    (1146 Budapest, Hermina út 47.) 
 

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2020. július 
30-án 10:30 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt küldöttgyűlést hívok 
össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet nélkül határozatképes. A 
megismételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok 
tárgyalhatóak meg. 

 
Napirend: 

1.  Elnöki megnyitó 
2. A 2019. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet elnökségi határozatban 

történt elfogadásának megerősítése Letölthető: https://www.mvgyosz.hu/wp-
content/uploads/2020/07/Szakmai-%C3%A9s-p%C3%A9nz%C3%BCgyi-
besz%C3%A1mol%C3%B3-a-2019-es-%C3%A9vr%C5%91l.pdf 

3. A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója és elfogadása Letölthető: 
https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2020/07/FB-
BESZ%C3%81MOL%C3%93-2019.pdf 

4. A leköszönő elnök záróbeszéde 
5. A küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása 
6. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelölt lista ismertetése 

Letölthető: https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2020/07/Jel%C3%B6ltek-
list%C3%A1ja-2020.pdf 

7.  Vezető tisztségviselők megválasztása  
(elnök, elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság tagjai) 

8.  könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása 
9.  Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása 
10.  Választási eredmények ismertetése 
11.  Bejelentések, hozzászólások 
 
Felhívom Küldött-társam figyelmét, hogy a küldöttek regisztrációja aláírt jelenléti ív alapján 
történik. 
Kérem, hogy a küldöttgyűlés eredményessége érdekében a meghirdetett 10:00 órai kezdő 
időponttól előre láthatólag 15:00 óráig a küldöttgyűlés határozatképességét biztosítani 
szíveskedjen. 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
Budapest, 2020. július 1. 
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Az MVGYOSZ Elnöksége nevében: 
 
dr. Nagy Sándor elnök sk. 

29/2020. (VII. 1.) Sz. elnökségi határozat 
Az elnökség támogatja a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének 
előterjesztését, hogy 2020-ban Nagy Zsuzsanna munkásságát Louis Braille 
Emlékérem adományozásával díjazza. 
 
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag. 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
A szavazásban Nagy Zsuzsa érintettség okán nem vett részt. 
 
 
30/2020. (VII. 1.) Sz. elnökségi határozat 
Az elnökség támogatja a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom  Megyei 
Egyesületének előterjesztését, hogy 2020-ban Nagyné Papp Editet munkásságát 
Louis Braille Emlékérem adományozásával díjazza. 
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag. 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 


