Ikt. szám: OE 150/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. március 12-én (kedd) 10:00 órai
kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina
út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Szakály Melinda elnök,
Dr. Tóka László alelnök,
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,
Továbbá:
Dr. Micserics József hivatalvezető,
Koczkásné Tóth Csilla hivatalvezető helyettes,
Kutor Sándorné pénzügyi és gazdasági vezető,
Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, elnökségi asszisztens,
Kovács Judit a Vakok Világa c. újság szerkesztője.
Szakály Melinda köszönti a meghívott vendégeket, az elnökséget, az MVGYOSZ
munkatársait, a Vakok Világa szerkesztőjét és az érdeklődő hallgatóságot. Az elnökségi ülés 5
elnökségi taggal határozatképes. Németh Orsolya előzetesen jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen.
14/2013. (III.12.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2013. március 12-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
1. Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója
2. Tájékoztató az Adamovics Alapítvány kuratóriumi tagjaival történt megbeszélésről
3. Beszámoló az egyesületeknél folytatott monitoring látogatásról
4. A bértámogatási pályázat elnyert összege és ennek hatása az MVGYOSZ munkatársaira
5. Döntés az egyesületek részére történő 1 % kiutalásáról
6. Az Országos Küldöttgyűlés meghívójának jóváhagyása
7. Dr. Nagy Sándor beszámolója „A látássérülteket érintő jogszabályi hiányosságok és
anomáliák a magyar jogrendben, különös tekintettel a látássérültek önálló életvitelét
elősegítő, életminőségét javító és a társadalmi integrációt előmozdító komplex
jogszabályra „ című tanulmány megvalósításában résztvevők munkájáról
8. Bejelentések, vegyes ügyek
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

Ikt. szám: OE 150/2013.
1. napirendi pont: Az elnök és az elnöki kabinet beszámolója
Az elnökségi tagok előzetesen megkapták a beszámolót.
Szakály Melinda tájékoztatja az elnökséget, hogy az átszervezések miatt az elnöki kabinet
nem működik, a jövőben a beszámolót is máshogy fogják elkészíteni.
A Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának
költségvetési támogatása című pályázat eredményes volt ugyan, mégis átszervezések vannak a
budapesti székházban a fogyatékossággal élők támogatásának változásainak köszönhetően. A
látássérült dolgozók már februártól 4-6 órában látják el feladataikat. A csökkentett munkaidő
folyamatosan szükségessé teszi a változásokat, a feladatok, munkakörök átszervezését.
Megszűnt például az elnöki kabinet, ami a tevékenységek átstruktúrálásával indokolható.
A kérdésekre válaszolva Szakály Melinda elmondja, hogy a tervek szerint a sopronkőhidai
fegyház lakói fogják a fehér botokat gyártani. Az első mintákat hamarosan megkapják
tesztelésre. A mintadarabokat az MVGYOSZ segédeszköz üzletéből szerezte be az intézet.
Remélhetőleg ez megoldást jelent a hazai látássérültek számára az olcsó, de jó minőségű
segédeszköz megvásárlásához. Az OEP-pel szintén tárgyalások folynak az üggyel
kapcsolatban.
Kroll Zsuzsanna arra hívta fel a figyelmet, hogy a MÁV Start Zrt. a közeljövőben
országszerte peronfelújításokat végez. Továbbá Budapesten az 1-es villamos vonalán és a 3-as
villamos egyes szakaszain lesznek beruházások. Kroll Zsuzsanna arra kéri az
akadálymentesítésben dolgozó illetékeseket, hogy a www.mvgyosz.hu honlapra felkerülő
állásfoglalásokat és az újonnan bevezetésre kerülő úgynevezett zóna határkő jelölést
alkalmazzák munkájuk során.
Ezt követően az elnök és az elnöki kabinet beszámolója elfogadásra került.
15/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az elnöki kabinet munkájáról adott tájékoztatást elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2. Tájékoztató az Adamovics Alapítvány kuratóriumi tagjaival történt megbeszélésről
Szakály Melinda elmondja, hogy az alapítványnak rendben vannak a dolgai. Az Adamovics
Alapítvány utoljára 2007-ben írta ki pályázatát a zenét tanuló tehetséges fiatalok részére. Az
alapítók elhaláloztak, a kuratóriumi tagok az alvó alapítvány megszüntetése mellett döntöttek.
Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az alapítvány megszüntetése iránti kérelmet az ügyészségen
kell kezdeményezni a kuratóriumi tagoknak.
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Az alapító okirat szerint az alapítvány megszüntetése esetén az alapítvány vagyona az
MVGYOSZ-re száll azzal a feltétellel, hogy az MVGYOSZ köteles azt a vak zenészek
megsegítésére fordítani. A megközelítőleg 400.000,- Ft vagyont az MVGYOSZ Hermina
Termében lévő, több milliós értékű Petrof zongora felújítására fordítják, így eleget tesznek az
alapító okiratban foglaltaknak.
Dr. Micserics József elmondta, hogy a felújítani kívánt hangszer felbecsülhetetlen értékű,
csak néhány van belőle országszerte. Három zongorajavítással foglalkozó szakember is,
egymástól függetlenül megerősítette, hogy érdemes a hangversenyzongora renoválása.
Decemberben már tartottak hangversenyt, „Zendülj zongora” címmel, a befolyt összeget
szintén a zongora felújítására tartalékolják.
3. Beszámoló az egyesületeknél folytatott monitoring látogatásról
Szakály Melinda elmondja, hogy az MVGYOSZ gazdasági és pénzügyi vezetőjével 3
egyesületnél jártak monitoring látogatáson. Februárban a Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesülete, a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete és a Vakok és
Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete volt soron.
A látogatás célja az egyesület jelen helyzetének feltérképezése, kötetlen beszélgetés és
pénzügyi, szakmai és munkajogi áttekintése.
A látogatásokról jegyzőkönyv készül, az egyesületeket megkérdezik, hogy milyen
szolgáltatást tudnak nyújtani az MVGYOSZ-nak és a többi egyesületnek és mi az, amit az
MVGYOSZ-től igényelnek. A látogatásokról összesítés készül, amit az egyesületeknek
kiküldenek.
Az egyesületek látogatása során kiderült, hogy nagyon komoly munkajogi, kötelező képzést
kell szervezni az egyesületeknek. Egy szerződésben, minek kell szerepelnie, kinek kell
aláírnia, hol kell lennie a szerződésnek.
Ennek kapcsán Dr. Micserics József elmondja, hogy megjelent a Norvég Alapnak egy makró
projektje, ami szervezetfejlesztésről szól. Terveik között szerepel, hogy elindulnak a
pályázaton.
Egyik irányzat, hogy kötelező a szervezetet fejleszteni, a másik, hogy kötelező átadni a
szervezetfejlesztést és a szervezeti tapasztalatokat más nonprofit szervezetnek. Ezek lehetnek
tagegyesületek is, de nem döntően tagegyesületek. A harmadik, hogy fel kell készíteni a
szervezeteket a Norvég Alap pályáztatására és kiemelten a makro projektek megírására. Nem
csak általános pályázati oktatást kell szervezni, hanem kimondottan Norvég Alap oktatást.
Sok olyan terület van, ahol mindenképpen segíteni kell az egyesületeket, pl.: munkajogi
háttér, jogi háttér, vezetés elmélet, szervezet elmélet, szervezeti magatartás. Erre lehet
ráépíteni a szervezetfejlesztést. Számos lehetőség van, ami találkozik az MVGYOSZ
elképzeléseivel. A pályázat filozófiája az, hogy ami tapasztalata, tudása van a szervezetnek a
szervezet adja át, ami nincs, azt vegye meg.
A pályázat által az MVGYOSZ szeretne még több segítséget nyújtani a tagszervezeteinek, de
bevonhatnak más látássérültekkel foglalkozó szervezeteket is vagy más fogyatékosokkal
foglalkozó szervezeteket. A pályázat jelenleg készül. A látássérültek és látó dolgozók bérével
kapcsolatban elég komoly gondok vannak, a sikeres project néhány munkavállaló bérének
előteremtését is könnyíthetné, amennyiben részt vesz a megvalósításban.
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4. A bértámogatási pályázat elnyert összege és ennek hatása az MVGYOSZ
munkatársaira
Jelen pillanatban nem történtek elbocsájtások a szervezettől, mivel az átmeneti időszakban
(2013. év) foglalkoztathatóak azok a személyek is, akik aláírásukkal nem vetették alá
magukat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) komplex felülvizsgálatának.
A 2014-es évben viszont csak azon munkavállaló után adható be a bértámogatási pályázat,
illetve támogatás csak azoknak jár, akik rendelkeznek a szakhatóság komplex minősítésével.
A hivatalvezető elmondta, hogy akik nem vetették alá magukat a felülvizsgálatnak,
számolniuk kell az elbocsájtás lehetőségével, vagy a fizetésüket a szövetségnek kell
kigazdálkodnia.
Az elhangzott információkból is látszik, hogy elengedhetetlen a szervezet munkájának
minőségi javítása, hogy sürgetőek bizonyos változások. Dr. Micserics József 2014-re egy új,
dinamikus és hatékony csapatot prognosztizál. Többek között hangsúlyozta a marketing,- és
kommunikációs, valamint a HR (humán erőforrás) szakember hiányát, ezért a megfelelő
végzettséggel rendelkező szakemberek felvételét tervezi.
Felmerült továbbá egy elnökségi kabinet létrehozása, hogy közvetlenül az elnökségi tag
szakmai munkáját tudják segíteni a dolgozók.
Szakály Melinda elnök asszonynak az MVGYOSZ-el kapcsolatos fontos tárgyalás miatt kellet
távoznia az ülésről, ezért felkéri Dr. Tóka László alelnök urat az elnökségi ülés további
levezetésére.
5. Döntés az egyesületek részére történő 1 % kiutalásáról
Évről-évre problémát jelent az SZJA 1 % megadott határidőre történő és pontos elszámolása,
tudtuk meg Kutor Sándorné-től. Idén 7 egyesületnél tapasztaltak hiányosságokat a szövetség
ezzel foglalkozó munkatársai. Az elnökségi határozatban rögzített 5000,- Ft-os ködbéren
kívül következménye idén sincs a mulasztásoknak.
A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete is részesül a tovább adott támogatásból,
mert az elnökségi tagok úgy gondolják, hogy nem büntetik a megyében élő sorstársakat a fejér
megyei szervezet hanyagsága miatt.
16/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy a 2011. évi SZJA 1 %-ból MVGYOSZ részére befolyt támogatásból
a 2012. évtől eltérően a 2013. évben a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületét is
támogatja az MVGYOSZ által összeállított 2011. évi fizető taglétszám-jelentésre
figyelemmel. Az egyesületnek az összeállított taglétszám igazolásának aláírására 2013.
március 25-ig van lehetősége. Amennyiben az aláírásra határidőig nem kerül sor, az egyesület
a 2013. évi leosztásból kizárásra kerül.
Indokolás:
Felhatalmazott: Felelős: Határidő: 2013. március 25. (a taglétszám igazolásának aláírására)
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag ( a jelenlévők egyhangúlag, mivel közben Szakály
Melinda távozott az ülésről)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: -
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Az MVGYOSZ Országos Elnöksége úgy dönt, hogy a Személyi Jövedelem Adó 1%-ából a
megyei egyesületeknek jutó összeg elszámolásáról az alábbi határozatot hozza:
17/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 86/2009. számú és a 47/2012. számú Elnökségi Határozatot a
következőképpen módosítja:
Az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából az MVGYOSZ részére befolyt
összeg 30 %-át a tagegyesületek legkésőbb, az MVGYOSZ részére történő kiutalás évét
követő év március 31.-ig kapják meg a következő arányban:
Az egyesületek nyilatkoznak az 1% MVGYOSZ részére történő kiutalást megelőző év (jelen
esetben a 2011. évi ) tagdíjának bevételéről valamint a tagsági díjuk összegéről. A tagdíj
bevétel és a tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok létszámát. Az ezt követően kapott
taglétszám arányában kerül az egyesületek részére az 1 % felosztása. Az állami támogatás
felosztása és az 1 % elosztása is azonos évi taglétszám alapján történik.
Azoknál a tagegyesületeknél, amelyek ernyőszervezetként működnek, az MVGYOSZ
Központja a taglétszám megállapításánál a korrigált tagdíjbevételt veszi figyelembe.
Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába, valamint ellenőrizheti az 1
% felhasználásának módját, valamint az ehhez szorosan és tágabb értelemben kapcsolódó
bizonylatokat, annak elkülönített nyilvántartását és záradékolását. Záradékolás módja:
minden esetben a számlára kell rávezetni a főkönyvi könyvelés számát, tehát, hogy hova
könyvelik, a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását. Minden esetben a számlán kell
utalványozni, hogy kifizethető. Rá kell vezetni, hogy milyen összeget számolnak el a
támogatás terhére. A bizonylatok másolatát hitelesíteni kell (eredetivel mindenben egyező
másolat, elnök aláírása, pecsét)
Az SZJA 1 % felhasználásának módja:
segédeszköz-támogatás tagok részére (fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható
eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht
írógép, számítógépek és hardverek, szkenner, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó, telefonhoz
és számítógéphez képernyő felolvasó szoftver, iPhone, beszéd program futtatására alkalmas
mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek vásárlásához történő
hozzájárulás)
- segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsönzés, bemutató)
- vakvezető kutya örökös használatbavételi díjának támogatása
- tanulmányi támogatás tagoknak, tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott pénzbeli
hozzájárulás
- az 1996. évi CXXVI. számú törvényben megengedett működési költségre, mely nem lehet
több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben tartalékolt 1% 50 %-a.
A törvény szerint a következő működési költség számolható el:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,
ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi
műveletek egyéb ráfordításai, valamint
ac) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott,
pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,
b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő,
alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával
és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a
kedvezményezettet terhelő közműdíjak,
c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja.
A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is.
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Felhasználás: január 1.- december 31.
Az egyesületek részéről SZJA 1 % elszámolási határideje:
Az elszámolás postára történő feladásának határideje az MVGYOSZ által történt átutalást
követő év február 28-a.
Hiánypótlásra, javításra nincs lehetőség, hiányos vagy hibás elszámolás esetén, az el nem
fogadott számlák összege a következő évi hasonló célú támogatásból levonásra kerül.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6. Az Országos Küldöttgyűlés meghívójának jóváhagyása
Idén 2013. május 25-én és június 1-jén rendezik az OKGY küldöttgyűlést az MVGYOSZ
Hermina Termében. Az OKGY küldöttgyűlésen új Felügyelő Bizottsági tagokat és elnökségi
tagot, valamint póttagokat választanak. Az FB-nek idén jár le a mandátuma, az elnökségi
tagok megválasztására azért van szükség, mert Kovács Béla betegségére hivatkozva
lemondott tisztségéről, valamint az Országos Elnökség már rég óta póttag nélkül látja el
munkáját.
Az egyesületektől körlevélben fogják kérni, hogy a tisztségre (elnökségi tag, póttag,
Felügyelő Bizottsági tag) jelölt nevét előzetesen írásban küldjék meg a hivatal részére annak
érdekében, hogy a lehetséges jelöltek nevei Braille,- és síkírásban előzetesen
elkészülhessenek. Jelölni természetesen az ülésen is lehet, a szövetség munkatársai arra az
esetre is felkészülnek.
A meghívókat a küldöttek, az általuk kért formátumban, a mellékletekkel együtt kapják majd
kézhez.
18/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ 2013. évi Országos Küldöttgyűlésének meghívóját a melléklet alapján
fogadja el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7. Dr. Nagy Sándor beszámolója „A látássérülteket érintő jogszabályi hiányosságok és
anomáliák a magyar jogrendben, különös tekintettel a látássérültek önálló életvitelét
elősegítő, életminőségét javító és a társadalmi integrációt előmozdító komplex
jogszabályra „ című tanulmány megvalósításában résztvevők munkájáról
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Az Országos Elnökség januári ülésén kérte fel Dr. Nagy Sándort „A látássérülteket érintő
jogszabályi hiányosságok és anomáliák a magyar jogrendben, különös tekintettel a
látássérültek önálló életvitelét elősegítő, életminőségét javító és a társadalmi integrációt
előmozdító komplex jogszabályra” című tanulmány megvalósításával kapcsolatos munka
koordinálására. Az érintett elnökségi tag elmondta, hogy létrehozta munkacsoportját: Dr.
Nagy Sándor, Dr. Bölkény Ágota, Dr. Simon Gergely, Dr. Kunkli Tibor és Takács Péter,
dolgoznak együtt a tanulmány megírásán. Javaslataik között olyan, a látássérülteket érintő
megoldandó problémák szerepelnek, amelyek egyszerűsíthetnék a vak ember életét. A
dokumentum átfogóan rendszerezi adott terület hiányosságait. Az ötletek közül
megfogalmazódott például a pénzek felismerésének fontossága, az önálló pénzügyek
intézésének kérdése, a megváltozott munkaképességű emberek jogainak bővítése, az oktatás
és a művelődés biztosítása a szerzői jogok kikerülésével, a védőügyvédi képviselet, stb.
Dr. Kósa Ádám március 11-éig kért tájékoztatást a látási fogyatékos személyeket érintő,
tervezett jogszabály módosítások eddigi eredményéről. A munka jelenleg is folyik.
Vázlatosan az alábbi gondolatok kerülnek kidolgozásra:
Akadálymentesítés:
termékek csomagolása,
egyetemes tervezés,
OTÉK
Társadalmi részvétel:
fogyasztóvédelem,
védő ügyvéd kirendelési lehetőségének bővítése,
Esélyegyenlőség a közszolgáltatásban:
pénzügyi autonómia,
elektronikus ügyintézés,
narráció,
Foglalkoztatás:
pótszabadság,
a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás fokozottabb támogatása, ösztönzése, a fogyatékos
személy munkavállaló esetén, foglalkoztatás a közigazgatásban,
Oktatás, művelődés:
elektronikus hozzáférhetőség biztosítása, szabad felhasználás bővítése,
Szociális védelem:
ellátások mértéke, infláció követése,
az Mmtv. Módosítása,
a Tny. Módosítása,
Lakás akadálymentesítésének támogatása,
Ápolási díj összegének emelése,
Egészség, tb támogatás:
az elemi rehabilitáció szabályozása,
az életvitelt könnyítő eszközök támogatása, a betegszállítás,
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Egyéb:
védett fogyasztói státusz,
választó jog gyakorlása,
adásvételi szerződés ingatlan esetében,
közigazgatási eljárás egyszerűsítése,
távközlési adó,
8. Bejelentések, vegyes ügyek
A hivatalvezető arról adott tájékoztatást, hogy a minisztériumba elküldésre került az
MVGYOSZ beszámolója. Röviden vázolta azt is, hogy várhatóan az állami soron megjelenő
költségvetési támogatást 4 részletben utalják, ezért célszerű likvid forrásokat tartalékolnia az
egyesületeknek. A 2013-as költségvetési terv szintén bent van a minisztériumban, nagyon
megdicsérték Kutor Erzsébet gazdasági vezetőt, ami mindenképpen pozitív, mert a
hiánypótlás nem hosszabbítja meg az eljárást.
Dr. Tóka László szerint, mikor az elszámolásokra kerül a sor, fel kellene hívni a minisztérium
figyelmét arra, hogy manapság már sok helyen elfogadják azt, hogy a 100 ezer Ft fölötti
számlákat kell másolatba csatolni, záradékolni a többit csak a számlaösszesítőben feltüntetni.
Ez nagy könnyebbség lenne.
Kutor Erzsébet elmondja, hogy 2 ellenőrzési kötelezettsége van, egyik, hogy az egyesületek
hogy számolnak el, a másik, hogy az MVGYOSZ hogy számol el a minisztériumnak. Lehet,
hogy a számlaösszesítőben benne van pl. 725 Ft-os postaköltség, de lehet, hogy nincs jól
záradékolva. Az a szövetség kötelezettsége, hogyan fogadja el a számlákat. Ha kijönnek
ellenőrizni és az egyesületek elszámolásában találnak valamit, azt a szövetségen verik le. A
szövetség nem utasíthatja a felsőbb szervet, hogy máshogy ellenőrizzen. A szövetségnek
adják a pénzt, a szövetség tovább utalja az egyesületnek. A szövetségen keresztül
ellenőriznek. Ezért az egyesülettől az összes számlát bekérik, mert ez biztonságos.
A hivatalvezető tárgyalásokat folytat a Vakok Állami Intézetével, ahol hamarosan elkezdik a
felújításokat. A tervek szerint a székház az intézetben működő Családsegítőt fogadja be addig,
amíg a munkálatok tartanak.
Dr. Tóka László mindenkinek köszöni a konstruktív munkát, az elnökségi ülést bezárja.
Kmf.
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