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Tekintettel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetre - az Ellenőrző Bizottság 

ülésére ZOOM alkalmazás keretében kerül sor, – ahol az összes résztvevő egyidejűleg hallja, 

vagy látja és hallja egymást .  

 

Az ülés megtartására és annak során alkalmazott eljárásra a veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 

szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban kerül sor. 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Az Ellenőrző Bizottság határozata a szövetségi tagdíjat a 2020. évben többszöri felszólítás 

ellenére nem fizető (tagdíjhátralékos) tagokról  

Előadó: Dr. Lits József 

2. Egyebek 

 

Az -ülés levezető elnöke ismeri a tagokat és az ülésen résztvevők is személyesen ismerik 

egymást, így a személyazonosság külön igazolására nincs szükség.  

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a testületi ülésen a 7 szavazati jogosultsággal rendelkező 

tagból 5 fő, azaz 71 % jelen van, tehát az EB határozatképes.  

 

A levezető elnök, Lits József bejelenti, hogy az elnök felkérésére az ülést – összhangban a 

veszélyhelyzeti jogszabályokkal – személyesen vezeti le, és készíti el a jegyzőkönyvet.   

 

A levezető elnök felkéri Csík Lászlót és Nagy Mihály Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésére. A 

felkért személyek a tisztséget elfogadják. A résztvevők egyhangúlag elfogadják Csík László és 

Nagy Mihály László urakat jegyzőkönyv hitelesítőknek. 

A jelenlevők egyhangúlag elfogadták, hogy az ülésről hang- és képfelvétel készül. 

 

A napirend elfogadása után a levezető elnök elmondja, hogy határozatot kell hozni a 2020. 

évben többszöri felszólítás ellenére nem fizető tagokról. A VOSZ alapszabálya szerint a 

tagdíjfizetési kötelezettség szabályszerű teljesítése kiemelt tagsági kötelezettség. A rendes 

tagok által fizetett tagdíj számításának alapját/mértékét, számításának módját és a fizetésének 

rendjét a Küldöttgyűlés határozza meg. A 6./2017.(05.18.) Küldöttgyűlési határozat szerint a 

szövetség rendes tagdíja minden év január 1-én esedékes és a Szövetség Titkársága által 

kibocsájtott számla alapján fizetendő. A tagok részére a 2020. évben esedékes számlákat 2020. 

január végéig kiküldtük. A nem teljesítő (tagdíjhátralékos) tagok számára a Szövetség 

Titkársága 2020. október 26-án ismét levelet küldött – a 2020. januári számla másolatával -, 

amelyben felkértük az érintetteket a tagdíjtartozás rendezésére. A soron következő elnökségi 

értekezlet meghívójával együtt, 2021. február 17-én a területi elnököknek és az 

irodavezetőknek megküldtük a területi szervezetükhöz tartozó, tagdíj-hátralékukat azóta sem 

rendező tagok listáját, hogy megkíséreljék a 2020. évi tagdíj megfizetésére felkérni az 

érintetteket. 

 



2021.02.25/1. EB határozat  

Az Ellenőrző Bizottság azt javasolja az Elnökség részére, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségnek 

eleget nem tevő tagok tekintetében, a VOSZ alapszabályának 2.7.5. pontja alapján intézkedjen 

egy utolsó írásos felszólítás 2020. március 5-ig történő megküldéséről az érintett tagok részére 

azzal, hogy a tagdíjat a 2020. március 20-i póthatáridőig teljesíteniük kell, ellenkező esetben 

tagsági viszonyuk a következő napon, vagyis 2020. március 21-én megszűnik. 

 

 

Egyebek napirendben Doucha Ferenc felvette a tagdíjak felülvizsgálatát, valamint hiányolta, 

hogy nem kap tájékoztatást a Stratégiai Bizottság munkájáról. Perlusz László válaszában 

javasolta, hogy a tagdíjakról tisztújítás után tárgyaljanak. Doucha Ferenc megköszönte a 

főtitkárnak a felsővezetői értekezletekről küldött beszámolókat. 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy további napirendi pont és megtárgyalandó téma nem került 

felvetésre, így az ülést berekeszti és megköszöni a résztvevők munkáját. 

 

 

 
 

              
  Nagy Mihály László      Csík László 

 jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


