JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. november 10-én (csütörtök) 10:00 órai
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Németh Andrea elnökségi póttag
Nagy Zsuzsanna elnökségi póttag
A Felügyelő Bizottság tagjai közül jelen van Szűcs Zsuzsanna.
Az MVGYOSZ munkatársai részéről Angyal Gábor szakmai vezető, Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető, a nyilvánosságtól Gyurka Anna. A Human Dialog Kft.-től Miha Tamás
ügyvezető vesz részt az ülésen.
Pesti Zoltánné jelezte, hogy betegség miatt a mai ülésen nem tud részt venni a
tanácskozáson. Kutor Sándorné gazdasági vezető szabadság miatt van távol. KácsorMacska Zsuzsanna előzetesen jelezte, hogy később érkezik az ülésre.
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 5 elnökségi tag
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése, kiegészítve az e-mailben előzetesen
egyeztetett és az elnökség által elfogadott javaslatokkal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Human Dialog Kft. adománygyűjtésre tett ajánlatának megbeszélése
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető, Miha Tamás ügyvezető
A székház értékesítésével kapcsolatban történt megkeresés megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által lefolytatott
ellenőrzésről
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Döntés a Pilinyi ingatlan felajánlásról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

A Human Dialog Kft. ügyvezetőjének kérésére az elnökség beleegyezett abba, hogy a vele
kapcsolatos napirendi pontot tárgyalja a vezetőség elsőként.
Egyéb javaslat nem érkezett. Az elnökség a 2016. november 10-ei ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el.
49/2016. (XI. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség 2016. november 10-ei ülésének napirendje:
1.
2.

Human Dialog Kft. adománygyűjtésre tett ajánlatának megbeszélése
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető, Miha Tamás ügyvezető
Beszámoló az elnök munkájáról
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A székház értékesítésével kapcsolatban történt megkeresés megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által lefolytatott
ellenőrzésről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Pilinyi ingatlan felajánlásról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1.

Human Dialog Kft. adománygyűjtésre tett ajánlatának megbeszélése
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető, Miha Tamás ügyvezető

Kácsor-Macska Zsuzsanna megérkezett, így az elnökségi tagok létszáma 6 főre emelkedett.
Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezető igazgatója röviden összefoglalta a 2016-os év
eseményeit: az adományozókkal folytatott kommunikációban 6 kampánylevél került
kiküldésre. A kampányok nagyon jól alakulnak, a tervezett eredményekhez képest a valós
eredmények jobbak, mind a köszönőlevelek, mind a kiemelt adományozók esetén is. 26
millió a tervezett nyereség, a tényleges pedig várhatóan 35 millió forint lesz a
kampánytevékenységgel.
A kisbusz kampánnyal indultunk a Marketing Világszövetség Effie reklámhatékonysági
versenyén. Külön gratulációt érdemel, hogy az MVGYOSZ és a Humán Dialog Kft. bronz
fokozatú díjat nyert a leghatékonyabb fundraising kampány kategóriában. Ez egy újabb
büszkeség és egy újabb jele annak, hogy ez a munka méltó az elismerésre.
Mindezek alapján azt a javasoljuk a jövőre nézve, hogy ha ez ilyen jól megy, akkor ennek a
volumenjét lehetne növelni. Idén nem volt toborzás, nem volt adományozók bevonása a
programba, ezért hogy a jelenlegi nyereséget hosszútávon fent lehessen tartani célszerű
lenne új toborzókampányokat szervezni.
Szűcs Zsuzsanna: az árra vonatkozóan olyan megállapítás szerepel a szerződésben, hogy
kölcsönösen kialkudott a felek között. Hogy kell ezt elképzelni?
Miha Tamás: az együttműködésünk mindig úgy néz ki, hogy készítünk egy éves tervet,
amely az egyes kampányok ajánlataiból áll. Ezekre a kampányokra külön-külön árajánlatok
készülnek és elküldjük a Szövetséghez jóváhagyásra. Tehát a szerződés egy keretet határoz
meg.
Szűcs Zsuzsa: Mikor születik döntés, év elején vagy alkalmanként, amikor indulnak az egyes
akciók?
Miha Tamás: nagyságrendileg ismerjük a keretet, tehát az éves tervben szerepelnek az árak.
Ha van valami egyedi eltérés az egyes küldeményekben, ami pl. lényegesen olcsóbb vagy
drágább vagy befolyásolja az előre tervezett árat, ugyanúgy elküldjük a Szövetségnek
jóváhagyásra.
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Angyal Gábor: A jóváhagyás mindig az elnöktől érkezik. Az árajánlatokból másolatot én is
kapok.
Dr. Nagy Sándor: Maga a levél előállításában nincs nagy különbség, inkább a példányszám
határozza meg. Jó évet zárunk, de ahhoz, hogy tovább tudjunk fejlődni muszáj új tagokat
toborozni, ami miatt visszaesés fog mutatkozni. Azért maradnánk ezen a vonalon, mert azt
tapasztaljuk, hogy az online adománygyűjtés kultúrája nem elég elterjedt ebben az
országban. Nem érzékenyek az online megkeresésre. Az adó 1 % gyűjtését erre az
innovációra szerettük volna alapítani, de azt tapasztaltuk, hogy nem lett sikeres. Ami
hatásos, az a levél útján, közvetlen, direkt megkeresés. Ha szeretnénk a szövetség anyagi
forrásait gyarapítani, egyelőre úgy néz ki, hogy ez a járható út.
Dr. Ozvári Lukács Ádám: A kampányok költsége miből finanszírozódik.
Miha Tamás: változatlanul, ahogy eddig is volt. Minden egyes kampánynak darabára van. Mi
hozzáteszünk egy tervezést, hogy milyen eredményességre számítunk. Ettől függően alakul
ki maga a kockázati helyzet is. Hozzák-e a kampányok azt a százalékos válaszarányt, amire
számítunk vagy nem hozzák. Ez alapján a kampányok saját magukat fogják finanszírozni.
Ha nem sikerül jól, akkor ezt a Humán Dialog Kft. fogja finanszírozni. Az idei évre 26 millió
Ft-os nyereséget terveztünk a jövő évre a toborzóval bővített költségek tekintetében ez több
millió Ft-os visszaesést jelent majd. 21 millió Ft-os nyereséggel tervezzük be a jövő évet.
Dr. Nagy Sándor: a kezdeti nehézségeken, úgy érzem, már túl vagyunk. Feldolgoztuk, hogy
nyilvánvalóan nem lehet az összes bevétel a miénk, mert meg kell fizetni a postát, a
dizájnert, a nyomdát, a borítékot. Nagy költséggel jár, hogy ennyi levél kimenjen. Az
adománygyűjtő levélben szerepel, hogy az adomány, a különböző költségekkel csökkennek.
Úgy nem lehet adományt gyűjteni, hogy nekünk ez egy fillérünkbe se kerül.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: hogyan lehet lemérni a kiküldés előtt, hogy mennyire hatékony
egy címlista.
Miha Tamás: 800 ezer cím áll rendelkezésünkre, ebből most az ősz folyamán kipróbáltunk
200 ezer címet más szervezeteknél. Ezek a címek nagyon jól működtek. Hozták a várható
számokat, amitől a program hosszú távon működhet. Emiatt merült fel az, hogy teljesen
tisztán tudja felhasználni a Szövetség a 600 ezer címet, amit még senki nem használt.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: szeretném, ha az a gyakorlat a jövőben is maradna, hogy az
elnökség véleményezze az adománygyűjtő leveleket kiküldés előtt.
Miha Tamás: ezzel teljesen egyetértek. Igényünk is van rá. Csak akkor működik jól a
tevékenység, ha mindkét fél elégedett.
50/2016. (XI. 10.) sz. Elnökségi Határozat
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége továbbra is folytatja az
együttműködést a Human Dialog Kft.-vel azzal, hogy 2017. évben a DM kampány keretein
belül toborzó kampányt is folytat.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnökség későbbiekben dönt majd arról, hogy ezt hányszor és mekkora nagyságrendben
teszi. A felügyelő bizottság kérése, hogy Angyal Gábor továbbítsa feléjük a különböző
kampányterveket.
Miha Tamás további jó munkát kíván az elnökségnek.
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2. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
Az elnök az ülést megelőzően írásban megküldött beszámolóját a következők szerint
foglalta össze a 2016. szeptember 25. és november 6. között végzett munkáról:
Részt vettem Egerben a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei Egyesülete
esélyegyenlőségi konferenciáján, ahol előadást tartottam a Látássérült emberek
esélyegyenlőségéről.
Az MNB egy olyan minősítési rendszer koncepcióját kezdte el kialakítani, amely a bankok,
takarékszövetkezetek, fióktelepek és hitelszövetkezetek etikus magatartásának értékelésére
és egy ügyfélszempontú minősítési alapkoncepció felállítására szolgál. A témában
megfogalmazott konkrét, pozitív kritériumokra vonatkozó általános és szektor specifikus
javaslataimat és véleményemet az akadálymentes lista tagjainak véleményét kikérve írtam
meg.
Részt vettem a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén. A
Tematikus Munkacsoport elnöke az alábbi napirendi pontok megvitatását javasolta:
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség, akadálymentesség hazai szabályozási
kérdései.
A támogatott lakhatás tartalma az emberi jogi megközelítés alapján.
A fogyatékos gyermekek oktatáshoz való jogának gyakorlati érvényesülése.
Idézek az emlékeztetőből: „Nagy Sándor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének elnöke a közszolgáltatáshoz való hozzáférésnek egy másik területére kíván
rámutatni.
A látássérült emberek az internetes felületeket, elektronikus nyomtatványokat segédeszköz
igénybevételével használják, ún. képernyő olvasó programmal. Ezek a programok nem
mindig tudják kezelni a megrendelő által megálmodott, illetve az informatikus által kivitelezett
felületeket. Fontos, hogy az informatikusok képzése olyan irányba fejlődjön, hogy a mindenki
számára hozzáférhető elektronikus űrlapokat, illetve honlapokat így készítsék el. Ha ez nem
történik meg, az a súlyosan látássérült embereket kirekeszti az elektronikus ügyintézés
köréből. Az az elv lenne a fontos, hogy a fejlesztések, a számítógépes programok, illetve az
okos telefonos alkalmazások fejlesztése egyértelműen úgy történjen, hogy mindenki
számára hozzáférhető legyen.” A teljes dokumentum a Szövetség irattárában olvasható el.
Tanulmányoztam az OFT titkára által megküldött, a köznevelés szabályozására vonatkozó
egyes törvények módosításáról szóló előterjesztést.
Részt vettem a Nyírségi Egyesület Nemzetközi Kulturális Seregszemléjén, amely alkalommal
előadást tartottam a látássérült emberek helyzetéről Magyarországon.
Ollé Attila nemzetközi kapcsolattartó munkatársammal részt vettünk a Szerb Vakok
Szövetsége megalakulásának 70. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen, a belgrádi
Save Center-ben.
Ezt követően résztvevőket kerestünk a Szerb Vakok és Gyengénlátók Országos
Sportszövetsége "goalball" versenyére, amelyre november 18-20. között kerül sor.
A Pesti Magyar Színház a „KIHÍVÁS – FELELŐSSÉG - LEHETŐSÉG” címen megszervezte
az I. Akadálymentesítés az előadó-művészet területein nemzetközi konferencia és workshop
elnevezésű rendezvényét, amelyen előadást tartottam a szövetség kulturális
tevékenységeiről.
Megszerveztük a fehérbot napi rendezvényt. Három fő részből állt: Bieber Mária Bevezetés a
Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” című könyvének sajtó bemutatója, Braille Emlékérmek
átadása, közönségtalálkozó a könyv szerzőjével.
Ugyanezen alkalommal vendége voltam a Kossuth Rádió Napközben műsorának és
nyilatkoztam az Origónak. Mindkét riportban hangsúlyoztam, hogy a vak és gyengénlátó
emberek akadályozva vannak a digitális ügyintézésben és kértem ennek megszüntetését.
Panaszt tettem a KSH-nál, mert a megkérdezett vak személyek nem tudták online kitölteni a
mikrocenzus kérdőívét, ugyanis az az ígéretek ellenére, nem volt akadálymentes.
Levelet írtam a NAV elnökének, amelyben állásfoglalást kértem arról, hogy a
gyógymasszőröknek is kötelező-e a pénztárgép használata. Oka, hogy a látássérült
gyógymasszőrök kezdeményezésére, miszerint a látássérült masszőrök kapjanak
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mentességet a pénztárgép használata alól, értelmeztem a vonatkozó jogszabályt, és arra a
megállapításra jutottam, hogy a gyógymasszázst végző személyek nem tartoznak a
nyugtaadási kötelezettség kizárólag pénztárgéppel történő teljesítésének hatálya alá. Erről
tájékoztattam az érintetteket, akik közül jelzést kaptam, hogy a NAV helyi szerve nem osztja
az én értelmezésemet.
Levelet írtam a nemzetgazdasági miniszternek, amelyben kértem, hogy a pénztárgépek
műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé
történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet soron következő módosítás
során legyenek figyelemmel a látássérült emberekre.
Továbbá kértem, hogy az adóbevallásokhoz szükséges elektronikus nyomtatványkitöltő
programokat és elektronikus űrlapokat úgy készítsék el, hogy azokat látássérült adóbevallást
készítők is használni tudják.
Az Európai Parlamentben megszületett az a nagyon várt döntés, mellyel 2016. október 26-án
elfogadták a „termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről” szóló Európai
Parlamenti és Európa Tanácsi Irányelvet (Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomag). A
szabályozás szövegének kidolgozásában komoly részt vállaltak az európai fogyatékosügyi
és fogyasztói szervezetek, elfogadásáért pedig az Európai Vakok Szövetsége, és annak
tagjaként az MVGYOSZ is lobbi-tevékenységet folytatott.
A BALLA ÉS BALLA Kft. munkatársa azzal keresett meg, hogy vásárlási szándékkal
befektető érdeklődik a székház felől. Tájékoztattam arról, hogy kedvező ajánlat esetén a
Szövetség küldöttgyűlése jogosult dönteni.
A Városliget projekt megújulásának egyik fontos alapeleme a Liget Akadálymentesítési
Koncepció elkészítése. A Koncepció az egész Ligetre vonatkozó akadálymentesítési
törekvés, amelyben a Szövetség is aktívan részt vesz.
A Veszprémi Állatkert azzal kereste meg a Szövetséget, hogy évek óta kiemelt figyelmet
fordít a fogyatékkal élő személyek támogatására. A Budapesti Állatkert mintájára szívesen
kötnének együttműködési megállapodást kedvezményes partneri jegy tárgyában, amely
megállapodás keretén belül egyesületi tagjaik fényképes igazolvány felmutatásával kiemelt
kedvezményben részesülhetnek a Veszprémi Állatkert látogatása során.
Megkértem Gál Enikő munkatársamat, hogy képviselje a Szövetséget a Gyengénlátók
Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma
fennállásának 60 éves jubileumát ünneplő rendezvényén.
Meghívást kaptam a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért elnökségi ülésére, amelynek
napirendjén szerepelt:
1. Látás Világnapi előkészületek
2. Egyéb programok a Fehér Bot Napja, és a Látás Hónapja alkalmából
3. A Bizottság jövőbeli munkaprogramjának megbeszélése.
Képviseltem az országos szövetséget Debrecenben a Magyar Hospice Alapítvány által
működtetett Méltóság Mezeje programon, ahol köszöntő beszédet tartottam.
Meghívást kapott a Szövetség egy kerekasztal megbeszélésre az ELTE Fogyatékosügyi
Központjába, ahol tájékoztatást kaptunk a szolgáltatásaikról. Egyben ismertettük a vak és
gyengénlátó egyetemisták véleményét, igényeit az Egyetemen történő minél
akadálymentesebb tanulásuk biztosítása érdekében.
Nemes- Nagy Tünde kérdésére dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a BKK metró kocsikkal
kapcsolatban az EBH megkeresésére vonatkozóan a megbízást ma fogja aláírni az alelnök
úrnak. A FESZT tagságról azt az információt kapta a Szövetség, hogy türelmet kérnek, a
felvételi eljárással megbízott munkatársuk megbetegedett, de az ügy intézése folyamatban
van.
Barnóczki Gábor kérdésére az elnök elmondja, hogy a bértámogatási pályázaton plusz 7 új
főre pályázott a Szövetség. Az idei évre 20 főre kaptunk támogatást. Ha a passzív állományt
is figyelembe vesszük, akkor 22 fő megváltozott munkkaképességű munkavállalója van a
Szövetségnek.
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Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök – a határozathozatalra átvéve az elnöklést - kérdezi az
elnökséget, hogy elfogadja-e elnök úr beszámolóját. Az elnökség a beszámolót elfogadta.
51/2016. (XI.10.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2016. szeptember 25. és november 6. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
Az alelnök visszaadta a szót dr. Nagy Sándor elnöknek a további napirendi pontok
levezetéséhez.
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
A gazdasági vezető előzetesen megküldte 2016.szeptember 26-tól szóló beszámolóját az
elnökségi tagok részére:
A Felügyelő Bizottság a Számviteli politikával kapcsolatos észrevételeit megválaszoltam.
Részt vettem az elnökségi ülésen
Elnök úr kérésére elmentem a Dr. Halasi Lívia közjegyző irodájába Sós Jánosné hagyatéki
ügyében. Sós Jánosné 1999. január 27-i végrendeletében a Szövetségre hagyja az egy
szoba komfortos lakását. A közjegyzőnél derült ki, hogy a néni 2015. szeptember 21-én az
ingatlant a Szociális Missziótársulatnak ajándékozta, tehát nem örököltünk semmit.
Intézkedtem, hogy a balatonboglári üdülőben lévő POS terminál 2016. október 1-től 2017.
április 30-ig a Szövetség segédeszköz boltjában üzemeljen. A szerződést elolvastam, a
szükséges javításokat elvégeztem. Átadtam Elnök úrnak aláírásra. Amennyiben
továbbiakban is szükség lesz a boltban a terminálra, akkor új szerződést kötünk a BPayment Zrt-vel.
Megírtam a Magnet Bank Közösségi Adományozási Programja meghívásos pályázatát és
elküldtem a Banknak. A Kutyaiskola kifestésére és a nyitott terasz befedésére kértünk
adományokat.
Megbeszéltem Nagy-Virág Krisztinával az FSZK kutyás pályázathoz milyen költségeket és
milyen összegben adjon be.
Megbeszéltem a szolgáltatás vezetőjével a segédeszköz boltba beszerzendő órák
mennyiségét.
Elkészítettem a bértámogatási pályázathoz benyújtandó számszaki kimutatást.
Jelen voltam a POS terminál beüzemelésénél a Segédeszköz boltban.
Megírtam az Elnök úrral konzultálva a Főpolgármesteri Hivatal által kiírt „Műemléki keret
2016” elnevezésű pályázatot a székház homlokzat felújítására. A múlt évi pályázat
elutasításra került, de nem adjuk fel.
Elnök úrral elmentünk az OTP fiókba Zalavári Ferencné hagyatéka átutalásának ügyében,
ami 2016 februárjától húzódik. Sikerrel jártunk, még aznap átutalták a pénzt.
Folyamatosan egészítettem ki a Számviteli politikát a Felügyelő Bizottság kérésének
megfelelően. Eddig elkészítettem a Selejtezési szabályzatot, kiegészítettem a Leltározási
szabályzatot, az Önköltség számítási szabálytatot beemeltem a Számviteli politikába.
Elkészítettem a Vakvezetőkutya- Kiképző Iskola telekadó valamint építményadó bevallását.
Az adómentesség kérésére levelet írtam a XXI. kerületi Önkormányzat részére, melyet az
Elnök úr aláírt.
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Dolgozom a Számviteli politikához csatolandó számlatükör és számlarend elkészítésén. Elég
lassan haladok vele a napi teendők miatt.
Ellenőriztem a vevőknek kiküldendő felszólító leveleket. Sajnos van olyan egyesület, akinek
a harmadik felszólító levél ment ki, mert még 2015. évi tartozása is van.
Elnök úrral Szolnokon jártunk Szilágyi Ferenc hagyatéka ügyében. Szilágyi Ferenc ingatlan
és ingó vagyonát, valamint befektetési értékpapírjait 50-50 %-ban a Szövetségre és a Vakok
és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületére hagyta.
2016. október 27-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának munkatársai
ellenőrzést hajtottak végre, hogy a Maxi Aids cégtől vásárolt termékek (Braille és beszélő
karóra, Braille-táblák, csörgő labdák, stb.) a vámkezelés után valóban a Szövetség
tulajdonába kerültek-e. A jegyzőkönyvben megállapítás nem szerepelt. Az ügyfél
meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvet az Elnök úr által adott meghatalmazással aláírtam.
Részt vettem az Elnök úrral és a szakmai vezetővel, valamint a Balla Ingatlaniroda
képviselőjével a Székház értékesítésével kapcsolatos megbeszélésen. Ami a Székházat
érinti a befektető vagy befektetők kinézték maguknak és megbízták az ingatlanirodát, hogy
tárgyaljon az értékesítésről. Több kérdésemre azonban nem adott választ a képviselő. Úgy
véltem, hogy nagyon sürgős nekik a dolog, mert az ingatlanközvetítő már a szerződés
tervezetet is elhozta, de átadására nem került sor. Viszont mindjárt felajánlott egy VII.
kerületi ingatlant, mely első hallásra sem volt megfelelő székháznak. Elnök úr közölte, hogy
a legfelsőbb szerv döntése az értékesítés engedélyezése. Véleményem szerint olcsón
akarnak hozzájutni az épülethez, még a városligeti projekt elkészülte előtt. A projekt célja,
hogy a Városliget egyedülálló komplexitású és minőségű, nemzetközi vonzerejű turisztikai
célponttá váljon. Ez nekünk is segítségünkre lehet, mivel a turisták az épület
megtekintésekor adományokkal is segítenék a Szövetséget.
Elnök úr kérésére elkészítettem az OEP által kifogásolt nagyító készlethiányról a jelentést.
Sajnos a 2016. november 10-i elnökségi ülésen nem tudok részt venni, mivel
szabadságomat töltöm és a kötelező mérlegképes továbbképzésen veszek részt.
Az elnök megállapította, hogy egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját.
4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A szakmai vezető 2016. szeptember 26.-tól november 8.-ai időszakról készített írásbeli
beszámolóját az elnökség előzetesen megkapta. A részletes beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletében található. Néhány gondolat a beszámolóból:
A Vakvezetőkutya- Kiképző Iskolában zajlik a 2 új kiképző betanítása. Egy kutyus és
gazdája sikeresen letette a közlekedésbiztonsági vizsgát. Ketten jártak az iskolában átadó
tanfolyamon, jelenleg lakóhelyükön készülnek a vizsgára. 4 kutya van kiképzés alatt és 6 eb
pedig megfigyelésen. 14 kutyusunk van nevelőcsaládoknál, akikkel folyamatos a
kapcsolattartás. Megszülettek a kiskutyák, összesen 8 kölyök. Folyamatosak a bemutatók,
csoportlátogatások az iskolában, videók és kisfilmek forgatása.
PR és marketing: a szövetség elnyerte a Marketing Világszövetség Effie díjának bronz
fokozatát, a leghatékonyabb fundraising kampány kategóriában (a kisbusz vásárlás kapcsán
folytatott DM kampánnyal). A weboldalon 16 tartalmi módosítás történt. Az SZJA 1%-os
kampány eredménye sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nagyságrendileg 2
millió Ft-tal kevesebb pénz folyt be belőle, mint a tavalyi évben. Három fő kommunikációs
csatornán folyt a kampány, tudatosan: facebook oldal, DM levelekben és Online (ez csak
2016-ban). Az online marketing képzésen (MACIARC nyertes pályázat kapcsán) elmondták,
hogy az online hirdetések eredményei statisztikailag még jelentősen alulmúlják az offline
(pld. postai levelezős) kampányok eredményeit.
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A bértámogatási pályázat keretében az okostelefonok használatát (személyes, egyedi igény
szerint) segítő munkatárs foglalkoztatására is pályázik a Szövetség, mert óriási igény
mutatkozik iPhone, android és az LG nyomógombos telefonok használatának bemutatására,
megmutatására.
A Nemzeti Programbizottság a Jó látásért nevezetű szerveződés két rendezvényén vettem
részt. A második ülés témaköre a cukorbetegség megelőzése volt. Támogatandó a
kezdeményezés és születtek különböző cselekvési tervek. A Szövetségnek is lesz ebben
dolga a későbbiekben.
Jelenleg szervezés alatt van az idei akciós segédeszköz értékesítés. Az árengedményt
szintén az SZJA 1 %-os bevételekből egészíti ki a Szövetség. Az árengedmény terméktől
függően 50-90 %-os kedvezmény között fog mozogni, időpontot lehet kérni, az internetes és
telefonos rendelésnek is meg lesz a rendje. A segédeszközboltban lehetőség van már
bankkártyával is fizetni.
Nemes- Nagy Tünde: hogyan tudnának pályázni az egyesületek arra, hogy ők is kapjanak
pénzt a tagok elemi rehabilitációra történő oktatására, illetve önálló életvitelt segítő
szolgáltatásokra?
Dr. Nagy Sándor: próbálom azon a fórumon érvényesíteni ezt a problémát, ahol
rendszeresen részt veszek, jelenleg az elemi rehabilitációs munkacsoportban. Egyelőre
nagyon szigorú feltételekhez akarják kötni ennek a működtetését. Mindenképpen azt
próbáljuk képviselni, hogy megyei szinten legyen az elemi rehabilitáció működtetve.
Nemes- Nagy Tünde: azon az állásponton vagyok, hogy a Szövetség segédeszközboltjának
kellene ellátogatni az egyesületekhez, bemutatót tartani.
Angyal Gábor: Minden egyesülethez szeretnénk eljutni. A Zalai Egyesületnél tapasztalatokra
tettünk szert a segédeszköz bemutató kapcsán. Az elnök úr támogatja ezt a
kezdeményezést. Jó lenne, ha minden egyesületnél a nálunk kapható eszközökből lenne
egy bemutató darab, amit valamilyen módon az egyesület vásárolna meg saját részére. A
szervezéssel kapcsolatos gondok részben megoldódtak. A helyszínen történő értékesítés
törvényi feltételeknek való megfelelésnek utána jártunk.
Két alkalommal küldtem ki tájékoztatást kérő levelet az egyesületeknek. Az egyik a digitális
nagyítókra vonatkozott. A 22 címről 10-ről kaptam választ. A másik kérdésre, hogy mikor
küldenek az egyesületek tájékoztató levelet a tagjaiknak legközelebb, ugyanez az arány
mutatkozik. Ezt is valahol figyelembe lehet venni, mikor a támogatást osztjuk. Mindenki
aláírta a Szövetséggel az együttműködési szerződést, de még sem mindenki működik
együtt.
Barnóczki Gábor nagyon meg volt elégedve a Szövetség október 14-ei Fehér Bot Napi
rendezvényével. Maga a könyvbemutató is nagyon felkeltette az érdeklődést. Tele volt a
Hermina terem, az éremátadón és később a teázónak is nagy sikere volt.
Az elnökség a szakmai vezető beszámolóját tudomásul vette.
5.

A székház értékesítésével kapcsolatban történt megkeresés megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Az elnökséget tájékoztatta dr. Nagy Sándor a Balla és Balla Kft. ingatlanközvetítő cég
megkereséséről
Az ingatlanközvetítővel zajlott megbeszélésen részt vett Angyal Gábor és Kutor Sándorné is.
A megbeszélést az ingatlanközvetítő képviselője kezdeményezte azzal, hogy befektető
érdeklődik a székház megvásárlása iránt. A személyes találkozó folyamán felajánlotta
szolgálatait, ha a Szövetség aláírja a közvetítői szerződést a céggel. Tájékoztattam, hogy a
döntést a küldöttgyűlésnek kell kimondani, akkora horderejű dolog. A tárgyalást követően e-
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mailben érkezett közvetítői szerződést az elnökségi tagoknak is továbbítottam. A levélváltás
során kiderült, hogy azért lenne szükséges aláírni, hogy ha az érdeklődő befektető mégsem
tenne ajánlatot az ingatlanra, más befektetőket keresnek meg.
Azt gondolom, hogy nekünk nem sürgős innen elmenni annyira, hogy rossz döntést hozva
eladjuk az ingatlant. Viszont azt is tudni kell, hogy a Vakok Szövetségét a saját székháza
gúzsba köti, ha elfogadjuk az érzelmi kötődéseket, mert azzal azt szentesítjük, hogy a
Székház határozza meg a működésünket. Ez a székház viszont segíteni nem tudja a
működést, csak is rontani, mert elveszi a szervezettől az összes pénzt. A felújítása nagyon
költséges. Csak a homlokzat helyrehozatala több mint 50 millió Ft-ba kerülne. A háznak
rossz a tetőszerkezete, pincéje, szobái. Mivel nem áll rendelkezésre releváns adat a székház
értékét illetően, muszáj egy új értékbecslést kérni, hogy mennyit ér és várhatóan mennyit fog
érni a liget projekt végére. Továbbá azt is ismerni kellene, mennyi pénzt kell befektetni
felújítás címén a Székház megfelelő működéséhez. Nyilván több szakértőt kell megkérdezni,
árajánlatokat kérni.
Az elnökség egyetértett azzal, hogy a Székházat fel kell értékeltetni annak érdekében, hogy
felelős döntést tudjon hozni az értékesítésével kapcsolatban. Az értékbecslés elkészülte, a
felújítási költségek ismerete birtokában tud további tárgyalásokat folytatni az eladásról,
egyéb „székháznak” megfelelő ingatlan felkutatásáról, szem előtt tartva azt a tényt, hogy
minderről a küldöttgyűlés hoz végső döntést.
Az alábbi határozat született:
52/2016. (XI.10.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy dr. Nagy Sándor elnököt bízza meg az MVGYOSZ
Székházának felértékeltetésével, továbbá azzal, hogy becsültesse fel, várhatóan mennyit fog
érni a liget projekt végére az ingatlan, illetve kb. mennyi pénzt kell befektetni azért, hogy a
Székház megfelelően tudjon működni.
Indokolás: A Szövetség vezetőségének nem áll rendelkezésére adat a székház értékét
illetően, felújítási költségeit tekintve és egyéb területen.
Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.

Tájékoztatás az Országos
ellenőrzésről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

lefolytatott

Az OEP 1.366.758,- forint Ft támogatás visszafizetésére kötelezte a Szövetséget. Az OEP
által vizsgált 2015-ös évben támogatott digitális nagyítók beszerzése, készletezése, kiadása
hiányosan volt leszabályozva. Az ebből adódó problémákat tárta fel az OEP. Azóta ezt a
Szövetség igyekezett helyrehozni. Hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, ezért a
vezetőség kéri a felügyelő bizottságot, hogy tekintse át a jelenlegi, ilyen jellegű
szabályozását a központnak és tegyen javaslatot a minél pontosabb leltározási, készletezési
szabályok megalkotására.
Szűcs Zsuzsa, a felügyelő bizottság képviselője elmondta, hogy a nyitó és zárókészlet
helytelen megállapítása bármely cégnél, vállalkozásnál előfordul. Nem főbenjáró bűn, de
állami támogatás esetén sajnos visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után egy-egy
vizsgált időszak tekintetében. Fontos, hogy a hibát kiküszöbölje a szervezet és a
későbbiekben ez már ne forduljon elő. Az új számviteli politika garancia lesz arra, hogy ilyen
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tévedés ne következzen be a jövőben. A Szövetség korábbi szabályzatai nem alkalmasak
arra, hogy meg lehessen állapítani az egyes résztevékenységek felelőseit. Az új
szabályzatokban már nevesítve lesznek a feladatok és az azokat végző személyek, tehát
minden feladatnak felelőse is lesz.
53/2016. (XI.10.) sz. Elnökségi Határozat
Az OEP felé történő 1.366.758,- forint támogatás visszafizetési kötelezettség ügyében az
elnökség felkéri a felügyelő bizottságot, hogy:
1. Vizsgálja meg a visszafizetési kötelezettségre okot adó körülményeket.
2. A jelenlegi állapot vagy az azóta történt változások alkalmasak-e arra, hogy a jövőben
jelentkezzen hasonló hiba?
3. A szerződés, mely a Labrador Kft. és a Szövetség között állt fönt, hogyan teljesült? Annak
a nem megfelelő teljesítése szerepet játszott-e a visszafizetésben?
4. Vizsgálja meg, bizonyítható-e más, harmadik személy felelőssége.
Indokolás: A rendelkezésre álló adatok alapján az elnökség megállapította, hogy a készlet
beszerzés nem volt kellően szabályozva, az árumozgás oda vissza működött és ez a kettő
azt eredményezte, hogy a készletkezelés nem volt kielégítő, így következhetett be az a hiba,
hogy az eladott termékek és a számlák nem voltak összhangban, emiatt keletkezett
visszafizetési kötelezettség a vizsgált időszakra vonatkozóan.
Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7.

Döntés a Pilinyi ingatlan felajánlásról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

A pilinyi ingatlan tulajdonosa ragaszkodik hozzá, hogy az MVGYOSZ legyen az új
tulajdonosa az ajándékba adott ingatlannak és azt „utalja ki” látássérülteknek vagy
látássérült gyermeket nevelő szülőknek, akik azt karbantartják, gazdálkodnak a telken.
A vezetőség megállapította, hogy a Szövetség nincs olyan anyagi helyzetben, hogy mindezt
felvállalja, ezért tisztelettel megköszöni a felajánlást, de nem él a felkínált lehetőséggel, mivel
nem tud megfelelni a támasztott követelményeknek.
54/2016. (XI.10.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy megköszöni a pilinyi ingatlan nagyra becsült felajánlását, de
nem él a lehetőséggel, mert a szövetség sajnálatos módon nincs abban a helyzetben, hogy
ingatlant felújítson, azt ingyenes használatba, rászorultnak kiadja és amíg ők bent laknak
állagmegóvási kötelezettségének tegyen eleget.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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Bejelentések, vegyes ügyek

8.

A Szövetség karácsonyi vására december 15-én lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Felvetődött egy új MVGYOSZ igazolvány bevezetésének kérdése és ennek kapcsán az
igazolvány tulajdonosának állapotára vonatkozó szövegrész. Az elnökség azon az
állásponton van, hogy ajánlást tesz közzé az egyesületek felé, hogy a tagsági igazolványba
az „állapota”: sorhoz látássérültet írjon. Ez a vak és gyengénlátó fogalmat is fedi, így
lehetőség nyílik az utazási kedvezmény igénybevételére a gyengénlátóknak is. Az esetleges
új MVGYOSZ igazolvány bevezetését az elnökség a későbbiekben ismét napirendre tűzi
majd.
55/2016. (XI.10.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség megtárgyalta az MVGYOSZ tagsági igazolványban szereplő bejegyzés
kérdését és indítványozza, hogy a tag állapotához „látássérült” kifejezés kerüljön
bejegyzésre.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: A jelen levők a következő elnökségi ülés tervezett időpontját december 15-ében állapították
meg.
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

dr. Nagy Sándor
elnök

Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető
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Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

