
 
 

 

Az MVGYOSZ Elnökségének 
2020. szeptember 2-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 
31/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Ozvári-Lukács Ádámot elfogadta. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
32/2020. (IX. 2.) Sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség a napirendi javaslatot a módosításokkal elfogadta. 
 
1. Alelnök megválasztása 
2. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
5.  Döntés az Őrszem projekt lezárásáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, 
Angyal Gábor 

6. Döntés a szakmai vezető 3. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Gazdasági vezető kinevezésének jóváhagyása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. Szakmai vezető kinevezésének jóváhagyása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

9. Tájékoztatás az MVGYOSZ aktuális gazdasági- és humánerőforrás 
helyzetéről  
előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

10.  Az MVGYOSZ 2020. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

11.  Az EET feladatainak tervezése 2020. december 31-ig 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

12. Az elnökség elektronikus döntéshozatalának megerősítése 
13. Döntés az MVGYOSZ kiadványainak 2021. évi előfizetési díjairól 
14. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
 
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 



 
 

 

 
33/2020. (IX. 2.) Sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség dr. Nagy Sándor javaslata alapján nyílt szavazással dr. Ozvári-Lukács 
Ádámot választotta alelnöknek a következő 5 év időtartamra. 
 
A határozatot támogatta 5 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 
 
34/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség az elnök 2020. július 1-je és a 2020. szeptember 2-a közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 
 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 
 
35/2020. (IX. 2.) Sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta a gazdasági vezető 2020. július 1. és 2020. augusztus 30. 
közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. 
 
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag. 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
36/2020. (IX. 2.) Sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadta a szakmai vezető beszámolóját a 2020. július 1. és 2020. 
augusztus 29. közötti időszakra vonatkozóan. 
 
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag. 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
37/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 



 
 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a szakmai vezető 3. negyedévi  prémiuma  a negyedévre 
eső teljes prémium összegének egyharmada, azaz 1 havi prémium összege kerüljön 
kifizetésre. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
38/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség, az elnök előterjesztését, miszerint a 2020. július 30-ai megválasztását 
követő  harmincadik naptól számított öt évre, az MVGYOSZ gazdasági vezetőjének 
dr. Verdes Zsuzsannát kinevezi, az ismertetett feltételekkel jóváhagyta. A 
munkaviszony kezdete 2020. augusztus 30. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
39/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség, az elnök előterjesztését, miszerint a 2020. július 30-ai megválasztását 
követő  harmincadik naptól számított öt évre, az MVGYOSZ szakmai vezetőjének 
Németh Orsolyát kinevezi, az ismertetett feltételekkel jóváhagyta. A munkaviszony 
kezdete 2020. augusztus 30. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
40/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség az MVGYOSZ 2020. évi költségvetését elfogadta, amelynek tervezett 
bevétele 641.486.000 Ft, kiadása pedig 634.648.000 Ft. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
41/2020. (VIII. 14.) Sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség 2020. december 31-i lejárattal Egymillió Forint kölcsönnel támogatja a 
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületét. 
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (az eljárásban részt vevők egyhangúlag) 



 
 

 

A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Tolna megyénél végzett 2019. évi ellenőrzés 
folyamatáról és eredményéről. 
42/2020. (IX. 2.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség támogatja az elnök javaslatát, hogy kiadványait az MVGYOSZ 2021. 
évben is változatlan formában és előfizetői áron jelentesse meg. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 


