JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. december 15-én (csütörtök) 10:00 órai
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen van:
Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Kácsor-Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Németh Andrea elnökségi póttag
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:
Angyal Gábor szakmai vezető
Kutor Sándorné gazdasági vezető
Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető
A Felügyelő Bizottságtól jelen van:
Szűcs Zsuzsanna
Pál András
A nyilvánosságtól Gyurka Anna vesz részt az ülésen.
Majoros Kálmánné elnökségi tag előzetesen jelezte távolmaradását. Nemes-Nagy Tünde a
hóakadályokra hivatkozva nem tudott az ülésre elindulni. Dr. Ozvári-Lukács Ádám
munkahelyi elfoglaltságai miatt később csatlakozik.
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 4 elnökségi tag
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a 2017. évi állami támogatás felosztásáról és a 2016. évi adó 1 %-os
bevételének elosztásáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Döntés a Human Dialog közreműködésével történő céges adományszerzésről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Bejelentések, vegyes ügyek

Egyéb napirendi pontra javaslat nem érkezett. Az elnökség a 2016. december 15-ei ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
56/2016. (XII. 15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség 2016. december 15-ei ülésének napirendje:
1.
2.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnök
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3.
4.
5.

6.
7.

Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a 2017. évi állami támogatás felosztásáról és a 2016. évi adó 1 %-os
bevételének elosztásáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Döntés a Human Dialog közreműködésével történő céges adományszerzésről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, KácsorMacska Zsuzsanna, Pesti Zoltánné)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Az elnök az ülést megelőzően írásban megküldött beszámolóját a következők szerint foglalta
össze a 2016. november 7. és december 12. között végzett munkáról:
Levelet írtam az OEP-nek és az EMMI-nek, amelyben kezdeményeztem a beszélő
vércukorszintmérő kedvezményesebb támogatásba sorolását.
Egyeztető megbeszélést folytattam Tóth János akadálymentesítési tanácsadóval az
akadálymentesítés aktuális kérdéseiről.
Megbízást adtam Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök úrnak, hogy képviselje a Szövetséget az
Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt a metró ajtók központi nyitása visszaállítása ügyében.
Megkértem Gál Enikő munkatársamat, hogy vegyen részt a 6. Európai Pszichológiai és
Látássérültségi Konferencián, amelynek címe: Pszichológiai túlélési készségek egy „látó
világban”.
Részt vettem az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring
bizottsága (MB) 5. ülésén.
Az akadálymentes levelezőlista tagjainak bevonásával véleményeztem és elkészítettem
módosító javaslataimat a Magyar Nemzeti Bank ajánlásának tervezetéhez, a speciális
igényű ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról.
Részt vettem egy egyeztető fórumon, amelynek a témája a fogyatékkal élők közösségi taxi
közlekedésének olcsóbbá tétele és az utazási folyamat körülményeinek hatékony segítése.
Idézet a szervező meghívójából: „a Budapest Taxi elkötelezett a társadalmi
szerepvállalásban és erre építettük a cégfilozófiánkat is. Jelenleg arra törekszünk, hogy a
fogyatékkal élők számára megteremtsünk egy kedvezőbb közösségi taxi közlekedési
alternatívát, amivel segítségükre lehetünk a mindennapokban!
Célunk ezzel az új kezdeményezéssel, hogy az érintettek kedvezményesen vehessék
igénybe a közösségi közlekedés ezen formáját és kidolgozzunk olyan alternatívát a taxi
használatban, amivel az érintett célcsoport kényelmesen és biztonságosan használhatja a
szolgáltatásainkat.
E célok közös megvalósítása érdekében szeretnénk egy kerekasztal megbeszélést
szervezni, hogy a kezdeményezésünk mögé az érintetteket képviselő szervezeteket és
alapítványokat minél szélesebb körben fel tudjuk sorakoztatni, ezzel is kieszközölve a
jogalkotói döntés mielőbbi meghozatalát. „
Megkértem Erhart Péter munkatársamat, hogy írott formában készítse el a Szövetség
megközelíthetőségeit az alábbi közösségi közlekedési eszközök megállóitól: 1-es villamos,
70 es troli, 72-es troli, 74-es troli, 3-as villamos, 69-es villamos. Az útvonalakat a Szövetség
honlapján, az elérhetőség és megközelíthetőség link alatt lehet olvasni és letölteni.
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Tájékoztattam a hírlevél olvasóit az új 2000 és 5000 forintos megjelenéséről.
Részt vettem a Vakok Iskolájába kihelyezett Braille-bizottsági ülésen. Az ülésen a Bizottság
egyeztetést és együttműködést szorgalmazott a vak diákok részére készülő tankönyvek
ügyében, a tankönyveket előállító intézmények között. Beszéltünk az egyéb technikákkal
előállítható tananyagokról is, amelyről megosztottuk tapasztalatainkat.
A Szövetség csatlakozott a VSZOSZ és a MEOSZ kezdeményezéséhez, amelyben kértük az
Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy támogassa az akkreditációs bértámogatás
emelését.
Dr. Simon Gergely jogtanácsos megfogalmazta az új ügyvédi törvény előkészítéséhez
készült tézisekkel kapcsolatos véleményét, amellyel egyetértve, azokat felvállalva
megküldtem az Igazságügyi Minisztériumnak, és kértem azok figyelembe vételét a
kodifikáció során.
Levezettem az Egyesületi Elnökök Tanácsának ülését, amelyen tárgyaltunk a vak és
gyengénlátó emberek szakképzéséről. Ezen szakértőként részt vett a Szakképző Iskola
vezetője. Ismertettem a tagegyesületekkel kötött együttműködési megállapodás
tapasztalatait. Véleményeket és javaslatokat kértem a 2017. évi költségvetési törvény szerint
a Szövetséget megillető támogatás felosztásához.
Véleményeztem a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításának tervezetét.
Előadást tartottam Nyíregyházán, a Fehér Bot Alapítvány rendezvényén, a „Fogyatékosok,
ezen belül a látássérült emberek helyzetének alakulása napjainkban” címen.
Részt vettem a VKI és a DORKO közös rendezvényén, Csepelen, amelynek célja
adománygyűjtés a vakvezető kutyák képzésének támogatására.
Megkértem Szabó Hajnalka munkatársamat, hogy vegyen részt az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karán megrendezett, a „Híd a látássérült emberek és a múzeumok között”
című Erasmus+ projekt disszeminációs előadásán. A project célja, hogy a szakemberek,
érintettek és a múzeumok között olyan kapcsolat épüljön, melynek segítségével a
múzeumok képesek lesznek a látássérült látogatók számára is akadálymentes, élvezetes,
interaktív és tanulási élményt is nyújtó kiállítások megtervezésére, kivitelezésére.
Részt vettem az ÉFOÉSZ megalakulásának 35 éves jubileumi ünnepségén a Parlamentben.
A FESZT elnökének kérésére javaslatot tettem a fogyatékos személyek jogairól szóló
törvény módosítására.
Megbeszélést folytattam az MNB Készpénzlogisztikai Igazgatósága képviselőivel. Az MNB a
társadalmi felelősségvállalás programjában vállalja, hogy a Szövetség közreműködésével
támogatja a vak és gyengénlátó embereket abban, hogy felismerjék a bankjegyeket. Ennek
megvalósítására pályázatot dolgozunk ki 2017. január 31-éig.
Levélben fordultam a Nemzetgazdasági Miniszterhez, amelyben kértem a bankkártyaelfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.)
NGM rendelet 4. § (1) bekezdésének módosítását, amely az alábbiakat tartalmazza: a
támogatás kizárólag olyan új terminálokra vehető igénybe, amelyek színes érintőkijelzővel
rendelkeznek és egyérintéses fizetési tranzakcióra alkalmasak.
Az ülésre időközben megérkezett Dr. Ozvári- Lukács Ádám. Az alelnök úr az elnöki
beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatát az elnökség az alábbiak szerint elfogadta:
57/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2016. november 7. és december 12. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kácsor-Macska Zsuzsanna, Dr.
Ozvári-Lukács Ádám, Pesti Zoltánné)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
2.

Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnök

A napirend levezetésére az elnök felkéri dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnököt.
Az alelnök határozati javaslata, hogy dr. Nagy Sándor elnök részére a 4. negyedéves
prémium kifizetéséhez az elnökség járuljon hozzá és a bérszámfejtés történjen meg a 2016.
december havi munkabérrel együtt.
Kérdés nem érkezett, észrevételt nem tettek az elnökségi tagok.
58/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnöki beszámolók ismeretében úgy határozott, hogy Dr. Nagy Sándor elnök
4. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul.
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kácsor-Macska Zsuzsanna, Dr.
Ozvári-Lukács Ádám, Pesti Zoltánné)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
A gazdasági vezető előzetesen megküldte 2016. november 11-től szóló beszámolóját az
elnökségi tagok részére:
„3 napig szabadságon voltam.
Virág Krisztinával megbeszéltem, hogy az NRSZH egyszeri támogatásba mit számolunk el.
A balatonboglári üdülőben nyaralók részére kiállított számlák és az Erzsébet
Utalványforgalmazó Kft által küldött számlák egyeztetését, majd az átvezetések könyvelését
elvégeztem.
A Magnet Bank KAP adományozási programja által, a VKI pályázata alapján, megnyert
1.031.160,- forint elszámolását elkészítettem és továbbítottam a Bank részére. A 2016. évi
pályázat alapján a Kutyaiskola vezető keretet, nyakörvet, hámot és pórázt vásárolt. A 2017.
évi meghívásos pályázatunkat elfogadták, a Kutyaiskola teraszának a befedését céloztuk
meg.
Elnök úrral megtárgyaltuk, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a dolgozóknak, milyen értékben
adunk hideg étel vásárlására jogosító utalványt, ezzel is megköszönve egész évi
munkájukat. Azok a dolgozó,k akik év közben léptek be időarányosan kapják a juttatást.
Elkészítettem az Elnök úrnak a Szövetség gazdálkodási adatairól a tájékoztatót 2016.10.31-i
állapotnak megfelelően. Egészen jól állunk.
Előkészítettem az állami támogatás elszámolásához a számlákat.
A szakmai vezetőnek megválaszoltam a LG WINE SMART telefon közvetítőn keresztüli
beszerzését.
Az EET ülésre az egyesületek és a Szövetséggel kötött együttműködési szerződéssel
kapcsolatban anyagokat gyűjtöttem, úgymint az MVGYOSZ honlapjának népszerűsítése, a
VV valamint az egyéb újság előfizetése, az MVGYOSZ hírlevelére feliratkozás valamint,
hogy melyik egyesület foglalkoztat megváltozott munkaképességű dolgozókat.
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Részt vettem az EET ülésén.
Az OEP vizsgálatával kapcsolatos anyagokat szolgáltatás vezetőjének közreműködésével
összeszedtük és továbbítottam az FB részére. Az adatszolgáltatási kérelemben szereplő
további bizonylatokat is elküldtem, a vakvezető kutyák nyilvántartásának kivételével. Ezt a
későbbiekben pótolom.
Jónás Beával részt vettünk a PKI Könyvvizsgáló Iroda által szervezet konzultáción, melynek
témája a 2017. évi adóváltozások voltak.
Elnök úrral megbeszéltük a 2017. évi állami támogatás felosztásának százalékos arányát, az
elosztás módját, előkészítettük az elnökségi határozatokat.
Összegyűjtöttem a 2017. évi fontosabb adóváltozásokat. A tájékoztatást elküldtem az
egyesületeknek.
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. november 9-től végzett munkájáról az alábbiak szerint számolt be:
Akadálymentes kiadványok kölcsönzése:
A hangos- és Braille- könyvtárkölcsönzés szolgáltatást zavartalanul végezte.
A Braille-kottatár helyének meghatározása és a kottatár kialakításának előkészületei
megtörténtek.
Akadálymentes formátumú kiadványok készítése:
Az előzetes terveinkkel ellentétben tanév közben is érkeznek megrendelések
akadálymentesített tankönyvekre. Ezek elkészítése – tekintve a területen fennálló
humánerőforrás hiányt – lassan halad.
Elnök úrral részt vettünk a Braille-bizottság ülésén, melyet a Vakok Általános Iskolájának
Módszertani központjában tartott meg a bizottság. Az ülés témája: Braille- és elektronikus
tankönyvek akadálymentesítési (adaptálási) egységes módszertanának kialakítása.
Eredmény: a Szövetség és az Iskola egységesíti az adaptálás módszertanát.
A Vakok Világa, RTV újság, akadálymentes számlák és kották, egyedi megrendelések
készítése zökkenőmentes.
Az újonnan beszerzett Index Braillebox V5 típusú nyomtató üzembe helyezése januárban
történik meg.
Segédeszköz ellátás:
A beszámolóhoz tartozó időszak alatt segédeszközboltunkban 50-90 %-os ártámogatással
vásárolhattak életvitelt segítő eszközöket az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagjai, és a
Természetes Személy Tagok Szervezete tagjai. A kedvezményes vásárlás bolti nyitvatartási
napjain előzetesen foglalható időpontokban történt a személyes kiszolgálás. Azokon a
napokon, amikor a bolt nem volt nyitva történt az e-mailben érkezett megrendelések
teljesítése, postai csomagok összeállítása. Az e-mailben rendelt termékek kézbesítésével
kapcsolatban felmerült, hogy célszerű volna az előzetes banki utalással történő fizetési mód
biztosítása. Ennek érdekében a folyamatot részletesen leíró és szabályozó cselekvési tervet
elkészítettem és a folyamatban résztvevő munkavállalókkal egyeztetve véglegesítettem.
Tekintve, hogy több esetben nem tudtunk időpontot biztosítani személyes vásárlásra (mivel
az előzetesen foglalható időpontok beteltek) Elnök úrral történt egyeztetés alapján azok, akik
rendelésüket az akció ideje alatt e-mailben megküldték, kedvezményes áron megkaphatják
az általuk kért termékeket akkor is, ha azokat a raktárkészletről 2016-os évben nem tudjuk
biztosítani. A termékek beérkezéséről és átvehetőségéről a szóban forgó megrendelőket a
segédeszköz értékesítő e-mailben értesíti.
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LG Wine Smart:
A fizikai nyomógombokkal rendelkező telefon iránti igény fokozott. Sajnos a hazai
kereskedelmi forgalomban ez a készülék típus már nem szerezhető be. A terméket a gyártó
már nem gyártja, ezért csak külföldi nagykereskedésből szerezhető be. A nemzetközi
referens közreműködésével felkutattuk az Európai Unió tagországaiban elérhető értékesítési
pontokat. Egy dél tiroli kereskedés 100 Eu/db áron 30 darab készüléket tudott
rendelkezésünkre bocsátani, de csak úgy, hogy németországi címre szállítja ki és
németországi megrendelőnek címzi a számlát. Ezért keresni kellett egy olyan személyt, aki
kész együttműködni velünk a küldemény tovább szállításának megszervezésében, illetve a
továbbszámlázásban. Így a 30 készülékből 28 megrendelő igényét tudtuk teljesíteni. 2
készüléket fenntartunk, esetleges meghibásodásból adódó garanciális cseredarabként.
SÉSEJT pályázat:
A pályázat keretében 4 db használt, adományként bevételezett iPhone 4S típusú
mobiltelefont jutattunk látássérültek részére. A pályázati kiírás és adatlap tartalma kapcsán
érkeztek észrevételek. Volt, aki azt kifogásolta, hogy a pályázathoz kapcsolódó regisztrációs
díjat azok a pályázók, akik nem nyernek, nem kapják vissza. Ennek magyarázata, hogy a
regisztrációs díj a pályázatok kezeléséhez és elbírálásához tartozó humánerőforrás és
részarányos rezsióradíj fedezését célozza. Függetlenül attól, hogy adott pályázó nyer-e vagy
sem ugyanannyit kell foglalkozni minden pályázati anyaggal. A másik észrevétel a pályázati
adatlapban feltett szenzitív, személyes adatokra vonatkozott. Többen kifogásoltak, hogy mi
szükség van arra, hogy a pályázat kiírója tudomást szerezzen arról, hogy képes-e
cipőfűzőjét bekötni, vagy egy gombot felvarrni a pályázó. A pályázati adatlap kérdései úgy
lettek összeállítva, hogy az azokra adott válasz alapján adott pályázó személyiségprofiljára
vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A kifogásolt kérdésre adott válasz alapján
eldönthető, hogy a pályázó finommotoros mozgása megfelel-e ahhoz, hogy az iPhone
vezérléséhez szükséges gesztusokat végre tudja –e hajtani, vagy sem. Közel 30 pályázat
érkezett be, melyek közül (az összes releváns adat hiányában csak becsült adatot tudok
mondani) 6 érvényes pályázat lesz.
Vakvezető kutya biztosítása:
Csepeli telephelyünkön jelenleg is zajlik a főépület épületgépészeti felújítása, és belső
átépítése. A ház villamosvezetékeit teljes egészében kicserélték. Az irodahelységet
megnagyobbítják, padozatát újraburkolják. Ezt követően a munkálatokkal érintett helységek
festése is megtörténik. A keneludvar, tanpálya és az ehhez tartozó kiszolgáló épületeke
elektromos hálózata is megújult. Mindenhova energiatakarékos (ledes) világítótesteket
szereltettünk fel. A két, szeptemberben felvett új kiképző próbaideje lejárt. Az iskolavezető
mindkettőjük esetében megállapította, hogy alkalmasak a munkakör betöltésére, így
munkaszerződésük véglegesítése megtörtént. A DORKO cég nagyszabású kommunikációs
kampányt szervezett, ismert médiaszemélyiségek bevonásával, egy vakvezető kutya
kiképzésének költségeit fedező adománygyűjtés céljából.
Pesti Zoltánné: A segédeszközbolttal kapcsolatban hozzánk érkezett panasz. A mi tagjaink
között volt néhány, akinek nem volt pozitív az akció kicsengése. Főleg azok körében, akik
vidékről érkeztek, és hiába volt időpontja, még sorba is kellett állni. Telefonon elérni
lehetetlen volt, az e-mailben beküldött rendelésre sem reagált. Érkezett egy visszajelzés,
amiből nem lehetett eldönteni, hogy a kért termékekből van-e raktáron vagy nincs, és hogy a
többire miért nem írt semmit.
Évek óta visszatérő és legtöbb gondot okozó része a szolgáltatásoknak a segédeszközbolt.
Ezzel kapcsolatban érkezik a legtöbb negatív visszajelzés. A „bolt” elnevezés kapcsán más
elképzelése van az embernek. Például be lehet menni, ahogy belép az ember, a bolt
kialakítása is alapból egy negatívum. Teljesen természetes dolog, hogy meg akarja nézni a
vásárló az eszközöket. Legyen egy olyan rész, ahol megnézheti. Szerintem ezt valahogy
meg lehet oldani, egy személycserével vagy a bolt átalakításával. Ha ezt így sokáig húzzuk
még több elégedetlenséget fog okozni.
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Angyal Gábor: Ezek a visszajelzések fontosak ahhoz, hogy egy munkáltatói döntés
születhessen, hogy változtassunk a segédeszközellátás rendszerén. A problémát ismerjük.
Nem álla rendelkezésünkre a megfelelő humánerőforrás, hogy erre az időszakra
vonatkozóan a bemutatóeszközökhöz kapcsolódó segítséget rendelkezésre tudjuk
bocsátani. Egy, a problémát kezelő humánerőforrást nem igénylő fejlesztés terve már
körvonalazódott. A megvalósítása gazdasági, munkáltatói és szakmai összhang függvénye.
Az elnökség a szakmai vezető munkáját megköszönte és a beszámolót tudomásul vette.
5.

Döntés a 2017. évi állami támogatás felosztásáról és a 2016. évi adó 1 %-os
bevételének elosztásáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető

Az elnökség megvitatta a 2017. évi állami támogatás felosztásának arányát a Szövetség és
tagegyesületei között. A döntés során egyetértettek abban, hogy 5 %-kal mmegemelik a
tagegyesületek támogatását, így a Szövetség 55 %-ot, a tagegyesületek 45 %-ot kapjanak az
állami támogatásból. A tagegyesületeket megillető pénz felosztása három szempont
figyelembe vételével történjen. A Fejér Megyei Szervezet kivételével továbbra is kapjon
minden egyesület fix összegű támogatást, és vegyék figyelembe a taglétszámot, de a
felosztási aránynál figyelembe kell venni a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak
számát is. Az alábbi határozat született:
59/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat
A központi költségvetési törvény által a Szövetség részére 2017. évre előirányzott állami
támogatás 186.200.000,- Ft, melyet tranzakciós illeték és államkincstári díj terhel. A
Szövetség és a tagegyesületei között a felosztás arányát az Elnökség 55-45 %-ban állapítja
meg, azzal, hogy 55 % illeti meg a Szövetséget, 45 % a tagegyesületeket. A továbbadott
támogatásban a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete nem részesül. Amely
tagegyesületnek 2016. december 31-én a Szövetség felé tartozása áll fenn, a ki nem fizetett
összeg a továbbadott támogatásból levonásra kerül.
A tagegyesületeket megillető rész három szempont figyelembe vételével történik:
a) a felosztásban részesülő tagegyesületek mindegyike 2 millió forintban részesül annak
érdekében, hogy biztosítva legyen az alapműködésük;
b) figyelemmel a megváltozott munkaképességű munkavállalókat bértámogatásból
foglalkoztató akkreditált tagegyesületek megnövekedett költségeire:
b.a.) a legalább 1 fő, legfeljebb 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót
foglalkoztató tagegyesület évi 300.000 forint,
b.b.) a legalább 6 fő, legfeljebb 10 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót
foglalkoztató tagegyesület évi 450.000 forint,
b.c.) a 10 fő felett megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató
tagegyesület évi 600.000 forint
támogatásban részesül 2017-ben;
Az egyesületek a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
létszámát a 2017. évi első keretszerződés megküldésével igazolják.
c) a fennmaradó részt a tagegyesületek a 2016. december 31-ei főkönyvi kivonattal igazolt
tagdíjfizető tagságának számarányában kapják meg.
A támogatás elszámolásának formájáról és idejéről a Minisztériumi támogatási szerződés
alapján elkészített, a tagegyesületek és a Szövetség közötti támogatási szerződés
rendelkezik.

7/12

Általános indokolás:
A Szövetség a tagegyesületeivel együtt működve képviseli a vak és gyengénlátó emberek
érdekeit, együtt működve biztosítja részükre szolgáltatásait. Ennek megvalósítása
érdekében úgy határoz, hogy a Magyarország központi költségvetéséből a Szövetséget
megillető támogatást az MVGYOSZ és tagegyesületei közösen, megosztva használják fel.
Bár 2017-ben a Szövetség kiadásai jelentős mértékben növekedni fognak, az elnökség
figyelemmel van a tagegyesületek nehézségeire is. Ezért a Szövetség és a tagegyesületei
között a felosztás arányát az Elnökség a 2016 évi 60-40 %-os arányhoz képest 55-45 %-ban
állapítja meg, azzal, hogy 55 % illeti meg a Szövetséget, 45 % a tagegyesületeket.
Részletes indokolás:
Az a) ponthoz:
Az elnökség fontosnak tartja, hogy az MVGYOSZ tagegyesületei – tagságának számától,
tevékenységétől függetlenül – fix összegű alaptámogatásban részesüljenek a működésük
fenntartása érdekében.
A b) ponthoz:
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató Szövetség, valamint a
tagegyesületek a minimálbér emelésével gazdaságilag nehéz helyzetbe kerülnek 2017-ben.
Az elnökség fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatása továbbra is biztosítva legyen, ezért az őket foglalkoztató tagegyesületeket –
lehetőségéhez képest - plusz támogatásban részesíti.
A c) ponthoz:
Az elnökség nem vitatva azt a tényt, miszerint a több taggal rendelkező tagegyesületek
adminisztrációs terhei magasabbak, indokoltnak tartja az a) és b) pont szerinti felosztás
maradványát taglétszám arányában felosztani.
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető
Határidő: 2017. március 31.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnökség megvitatta a 2016. évi adó 1 %-os bevétel tagegyesületek közötti elosztásának
mértékét és a következő határozatot hozta:
60/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az adózók által az MVGYOSZ részére felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából a
tagegyesületek 2017. évben 70 %-ban részesülnek a 2016. december 31-ei állapot szerint
nyilvántartott fizető taglétszám alapján.
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, valamint az elnök engedélyező aláírását,
hogy a számla 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
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írógép, számítógépek, 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, tartós használatba adás,
bemutató)
- tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott pénzbeli
hozzájárulás)
- rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység)
- az 1996. évi CXXVI. számú törvény 7. § 9. pont (9) alpont által megengedett működési
költségre, mely nem lehet több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben
tartalékolt 1% 25 %-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.
Az 1 % felhasználása: 2017. január 1.- december 31.
Az elszámolásnak a központba történő beérkezésének határideje 2018. február 28-a.
Az eddig e tárgyban kiadott elnökségi határozatok hatályukat vesztik.
Indokolás: Az elnökség a tagegyesületeknek működési célra tovább adott költségvetési
támogatás emelése mellett fontosnak tartja a vak és gyengénlátó emberek életminősége
javítását is, ezért az adózók által az MVGYOSZ részére felajánlott személyi jövedelemadó 1
%-ából a tagegyesületek 2017.évben 70 %-ban részesülnek.
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.

Döntés a Human Dialog közreműködésével történő céges adományszerzésről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

Angyal Gábor: A Human Dialog céges adományszervezési tevékenység kapcsán
elvégzendő tevékenységekre adott árajánlatot, melyet az elnökségi tagok részére is
megküldtem.
A Human Dialog közreműködésével az MVGYOSZ által végzett adományszervezési
tevékenység elvégzéséhez munkaviszony keretében, vagy vállalkozási szerződés
formájában foglalkoztatnunk kell egy személyt (nem a Human Dialog elvárása ez). Az ő
feladata lenne az, hogy a HD által előkészített helyszínekre személyesen elmenjen és ott
prezentáció keretében ismertesse a támogatandó tevékenységet. Tehát készségeit és
képességeit illetően a feladatra minden tekintetben alkalmas és kompetens, hiteles
személynek kell lennie, aki jól ismeri a Szövetséget.
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Annak érdekében, hogy eredményes legyen a munkája, célszerű, ha a megszerzett
adomány valamekkora részét, mint jutalékot kifizetjük neki.
A leírt munka elvégzésére jelenleg nem tudok olyan MVGYOSZ munkavállalót megnevezni,
aki egyszerre alkalmas, képes elvégezni egy ilyen feladatot és a munkaidejébe is beleférne
ez a tevékenység.
Jogszabály írja elő, hogy adománygyűjtést kizárólag nonprofit szervezet végezhet. A Human
Dialog pedig nem nonprofit szervezet.
Kérem az elnökség állásfoglalását abban, hogy foglalkozzunk-e az ajánlattal vagy sem?
Ozvári-Lukács Ádám: Mi lenne a hozzá adott értéke a Human Dialog részéről?
Angyal Gábor: a szakmai tapasztalat és az adatbázis. A Szövetség megbízott
munkatársának az lenne a dolga, hogy a címekre elmenjen és bemutassa az MVGYOSZ-t,
mint támogatandó szervezetet. Minden előkészítést a HD csinálna az ajánlat szerint.
dr. Nagy Sándor: lehet úgy dönteni, hogy próbáljuk meg, de egyenlőre ne kezdjük meg a
végrehajtást. Előterjesztettünk egy elvet, ami mellett dönteni kellene, hogy belevágjunk-e a
forrásteremtés ezen formájába.
A tevékenység beindításához kommunikációs anyagok, új vizuális arculati terv, új honlap
elkészítése is szükséges.
61/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat
A szövetség támogatja a céges adományszervezési tevékenységet azzal a feltétellel, hogy
előtte a Szakmai vezető dolgozza ki a Szövetség oldaláról a működés feltételeit
(humánerőforrás, kommunikációs anyagok, új vizuális arculati terv, új honlap, megfelelő
propaganda anyag). Ha a Szövetség megteremtette annak a feltételeit, hogy az
adománygyűjtés ezen formáját fel tudja vállalni, akkor kezdje meg a leendő adományozók
felkutatását, szükség esetén külső közreműködő bevonásával.
Felelős: Angyal Gábor szakmai vezető
Határidő: 2017. június 30.
A határozatot támogatta: : 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7.

Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor: ezúton szeretném bejelenteni, hogy az MVGYOSZ 2016. december 7-től
a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) tagja.
Pesti Zoltánné: Beindult az EFOP 1.1.1-15 - Megváltozott munkaképességű emberek
támogatása projekt. A munkáltatók már regisztrálhatnak a rendszerbe és megnyílik a
lehetőség a munkavállalók igénylésére. Megváltozott munkaképességű munkavállalókról
beszélünk. Annyi a könnyebbség, hogy a D és E kategóriásokra 9 hónapig 100 %-os
támogatást ad. 4, 6 vagy 8 órában lehet foglalkoztatni, kivéve akik nyílt munkaerőpiacon is
elhelyezhetők, ők maximum 6 órában foglalkoztathatók. Akiknek van rehabilitációs kártyája,
a B és C kategóriásoknál is igénybe lehet venni a támogatást. Ugyanaz a felület, mint az
NRSZH IKR rendszere. Minden megyében van területi koordinátor, tőlük lehet segítséget
kérni.
A másik projekt: bizonyos helyeken a civil házak azok, akik elnyerték a közfoglalkoztatásnak
egyik feladatát. Lehetőség van közfoglalkoztatással munkaerőt igényelni. Nem megváltozott
munkaképességű, hanem közfoglalkoztatott munkaerő igénylésről van szó. Ők készítik a
munkaszerződést, elszámolást stb. és kihelyezik a munkáltatóhoz dolgozni.
Barnóczki Gábor: a megyei koordinátor bennünket is felkeresett. Részünkről nyitottak
vagyunk az EFOP-al kapcsolatban. Szeptemberben azt a tájékoztatást adta, hogy akkreditált
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foglalkoztatók inkább ne jelentkezzenek. Ezek szerint nincs ennek akadálya. Kell hozzá
alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó akkreditáció ehhez?
Pesti Zoltánné: nem kell. Azokat a szolgáltatásokat, ami kötelező része az EFOP projektnek
maga az NRSZH nyújtja. A munkára felkészítő tréningeket stb. Minden jelentkezőt az
NRSZH-hoz küldtem szeptembertől, hogy minél gyorsabban menjen át a folyamatokon. A
foglalkoztatási kötelezettség benne van az adott támogatási időben.
Barnóczki Gábor: Miskolcon részt vettem a tavaly május óta működő Rehabilitációs
Foglalkoztatási Tanács konferenciáján. Miskolcon elsőként emelték be ah Helyi
Esélyegyenlőségi programba a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozását
A helyi kezdeményezés, az állami, önkormányzati, gazdasági-vállalati, illetve szakmai
és civil szervezetek összefogásával támogatja a fogyatékos és megváltozott
munkaképességű emberek elhelyezkedését a munka világában.
Felmérjük a megváltozott munkaképességűeknek a létszámát, abból ki az aki potenciálisan
munkavállaló lehet a térségben. Ez a program mintaként szolgálna arra, hogy a többi város a
helyi esélyegyenlőségi programjába emelje be a rehabilitációs foglalkoztatási tanács
megalakulását és segítse a megváltozott munkaképességűeknek a munkába állítását olyan
téren is, hogy az igények a kínálattal találkozzanak egy idő után.
Ezen a konferencián elhangzott Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr részéről, hogy a
rehabilitációs kártya hozzáférhetőségét kívánják kiterjeszteni törvényalkotási szinten. Ezt a
kérdést a Szövetség is folyamatosan napirendi ponton tartja és különböző fórumokon
képviseli, hogy ne csak a B1, C1 kategóriás megváltozott munkaképességűek kaphassák
meg a rehabilitációs kártyát, hanem a komplex minősítés szerint a súlyosabb egészségi
állapotú fogyatékossággal élő emberek is. A tájékoztatás szerint a B2 C2 kategóriára
próbálják ezt kiterjeszteni. 1 év tapasztalata után kiderül, mennyire hozza be a hozzá fűzött
reményeket és később nem lesz akadálya a további bővítésnek a D és E kategóriák felé.
Újból említettem a problémát, a helyettes államtitkár úr azt válaszolta, hogy megpróbálja
először törvényalkotási szinten javasolni. Talán nem voltak hiába az ezzel kapcsolatos
megnyilvánulásai az MVGYOSZ-nek. Idővel minden a helyére kerülhet.
Dr. Nagy Sándor: sajnos pont a D és az E kategóriás munkavállalók kapnak a
legnehezebben munkát.
Barnóczki Gábor: egyik érdeklődő sorstársunk szociális segítője számolt be a helyi
szemész szakorvosnál szerzett tapasztalatáról. A paciens részére a szemész szakorvos
előhúzott egy prospektust, hogy az igényléshez most már nem kell a Szövetség sem a
tagegyesület, közvetlenül itt vannak a legmodernebb digitális nagyítók és a cég, akivel ő
kapcsolatban áll intézkedik az igénybenyújtásról az OEP felé. Ebből következően, tehát
szorosan együtt kell működni a tagegyesületekkel annak érdekében, hogy az általunk
beszerzett és forgalmazott digitális nagyítókról időben pontos tájékoztatást adjunk a
rászorulóknak.
dr. Nagy Sándor: A szolnoki hagyaték részét képezi egy minigarzon lakás és egy garázs,
amelyet közösen örököltünk a városban működő tagegyesülettel. Abban állapodtunk meg az
egyesület vezetőivel, hoggy megvásárolják tőlünk mindkét ingatlan Szövetséget megillető
tulajdoni hányadát a hagyatéki leltárban megállapított érték figyelembe vételével. Ehhez
kérem az elnökség hozzájárulását.
62/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesületével közösen megörökölt szolnoki 1966/A/65 hrsz. alatt nyilvántartott lakás
MVGYOSZ-t megillető tulajdoni hányadát, amely ténylegesen a Tófenék utca 1. szám alatt
található és a szolnoki 2059/A/54 hrsz. alatt nyilvántartott gépjármű-tároló MVGYOSZ-t
megillető tulajdoni hányadát, amely ténylegesen a Sólyom utca 3. szám alatt található, eladja
a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének.
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A hagyatéki végzésben meghatározott értékbecslést mindkét fél elfogadja. A lakás esetében
6 millió Ft, a garázs esetében: 1,4 millió Ft.
Felelős: elnök és gazdasági vezető
Határidő: folyamatos
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 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

