Az MVGYOSZ Elnökségének
2016. január 19-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
1/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a 2016. január 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
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10.

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
Döntés a Braille-bizottság határozati javaslatáról
Előadó: Bieber Mária, a Braille-bizottság elnöke
A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az MVGYOSZ 2016-2020. évi stratégiai tervéről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés az MVGYOSZ segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek
meghatározásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról Braille-kotta készítés feltételeinek
biztosításához
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a teljes körű informatikai üzemeltetés és folyamatos IT szakértői
tevékenység ellátásával kapcsolatos szerződés megkötéséről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2015. december 8. és 2016. január 14. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

3/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ Elnöksége a Braille-pontírás szabályainak módosítását a Braille-bizottság
javaslatára elfogadja az alábbiak szerint:
Kiemelő jel: Annak jelzésére szolgál, hogy a síkírású szövegben az adott rész a normál
betűstílustól eltérő módon (félkövér, dőlt, aláhúzott stb.) betűstílussal van kiemelve.
A nyitó kiemelő jel pontszáma: 356
A záró kiemelő jel pontszáma: 236
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a kiemelt szöveghez.
Szögletes zárójel:
A nyitó szögletes zárójel pontszáma: 46 és 2346
A záró szögletes zárójel pontszáma: 46 és 1356
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a közbezárt szöveghez.
Kapcsos zárójel:
A nyitó kapcsos zárójel pontszáma: 5 és 2346
A záró kapcsos zárójel pontszáma: 5 és 1356
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a közbezárt szöveghez.
Ily módon a zárójelek egy egységes rendszert alkotnak. A kerek zárójel, mint egy ablakos jel
jelenti az alapot. A szögletes zárójel abban különbözik a kerek zárójeltől, hogy a 46 pontok
kerülnek elé. A kapcsos zárójel pedig abban, hogy az ötös pont kerül elé.
Mindhárom zárójelet lehet használni szövegek és matematikai kifejezések átírásakor.
Indokolás:
A számítógépes nyomtatás elterjedésével egyre több hiba kerül a szövegekbe. Ezeket a
hibákat azok a speciális eltérések okozták, amelyet a számítógépes programok és az azokat
kezelő személyek nem ismertek kellő mélységben. De az integrációban tanulók és a velük
foglalkozók is gyakran értetlenül álltak a síkírástól eltérő Braille sajátosságokkal szemben.
Ezért a hibák kiküszöbölése céljából, egyfajta problémakezelésképpen, a modern kor
követelményeit figyelembe véve egységesíteni kell, ezzel egyidejűleg egyszerűsíteni és a
síkírás gyakorlatához igazítani.
Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az MVGYOSZ SZMSZ két pontjában történő
módosításokat. A Szabályzatban törlésre kerül az üzemeltetés vezető és a gépkocsivezető
státusz, helyette a gondnoki feladatokat ellátó személy és feladatai lesz feltűntetve.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

5/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség elfogadja az MVGYOSZ 2016-2020. évi stratégiai tervét az elhangzott
módosításokkal együtt.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
„Az Elnökség az MVGYOSZ segédeszközboltjában értékesített, a látássérültek mindennapi
életvitelét segítő eszközök, valamint gyógyászati segédeszközök (a továbbiakban
segédeszközök) árképzési alapelveit az alábbiakban részletezett módon állapítja meg:
Kereskedelmi forgalomból beszerzett vényre fel nem iratható termékek esetén:
a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a beszerzéshez
kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, szorozva 1,5 +
ÁFA.
b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára a
beszerzéshez kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, +
ÁFA.
2.)
Vényre feliratható termékek esetén:
a) Fehérbotok esetében a segédeszközök ára a beszerzéshez kapcsolódó költségek
összege osztva a beszerzett darabszámmal, + ÁFA.
b) Hordozható digitális nagyítók és más eszközök esetében a segédeszköz ára
beszerzéshez kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal,
szorozva 1,03-mal + ÁFA
3.)
Adásvételi szerződés alapján beszerzett (használt, vagy akként kezelt) termékek
esetén:
1.)

a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a beszerzéshez
kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, szorozva 1,5 +
ÁFA.
b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára a
beszerzéshez kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, +
ÁFA.
4.)

Az MVGYOSZ munkavállalója által előállított termékek esetén:
a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a ráfordítások
költségeinek összege osztva a ráfordított munkaórák számával szorozva 1,5 + ÁFA.

b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára a ráfordítások
költségeinek összege osztva a ráfordított munkaórák számával + ÁFA.
5.)
Az MVGYOSZ által forgalmazott termékek esetén:
a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök beszerzési ára a
ráfordítások költségeinek összege és a selejt, vagy meghibásodott termék cseréje
okán adódó garanciális kötelezettség miatt felmerülő többlet költség (a termék
beszerzési költségeinek 10%-a) szorozva 1,5 + ÁFA.
b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök beszerzési ára a
ráfordítások költségeinek összege és a selejt, vagy meghibásodott termék cseréje
okán adódó garanciális kötelezettség miatt felmerülő többlet költség (a termék
beszerzési költségeinek 10%-a) + ÁFA.

6.)

7.)
8.)
9.)

Egyedi árajánlat alapján történő ármeghatározás, nagy tételben történő közületi
vásárlások esetében:
Amennyiben azonos termékből legalább öt darabot kíván vásárolni közület, vagy a
vásárlás összértéke meghaladja a nettó 150000 Ft-ot, lehetőség nyílik egyedi
árajánlat készítésére. Az egyedi árajánlatot a Szolgáltatásvezető készíti és az Elnök
hagyja jóvá.
Ez a határozat 2016. január 1.-jén lép hatályba.
Jelen határozat hatályba lépésekor hatályon kívül helyezi az MVGYOSZ Elnöksége
által hozott 44/2015. (IX. 2.) számú határozatát.
Jelen határozat elfogadását követően a Munkáltató az árképzés szabályairól
írásban tájékoztatja a:
a) Gazdasági vezetőt
b) Szakmai vezetőt
c) Szolgáltatás vezetőt
d) Segédeszköz értékesítőt

10.)

Jelen határozatban az alábbi meghatározásokat a következőképpen kell érteni:

Kereskedelmi forgalomban beszerzett termék: Minden termék, amelyet a hatályos
jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, névre
szólóan kiállított számla ellenében vásárol az MVGYOSZ, hazai kis, vagy nagykereskedelmi,
vagy külföldi eladótól.
Vényre feliratható termék: Azon termékek köre, amelyeket szemész szakorvos orvosi
rendelvényre, társadalombiztosító által nyújtott támogatás mellett az MVGYOSZ jogosult
kiadni. (Például fehérbotok, digitális kézi nagyítók).
Az MVGYOSZ által forgalmazott termékek: (Nem ugyanaz, mint az MVGYOSZ által
értékesített termékek) Azon termékek köre, melyeket az MVGYOSZ közvetlenül a gyártótól
vásárol, és ebből eredően az azokhoz kapcsolódó garanciális terheket másra át nem
háríthatja.
Közület: minden jogi személyiséggel rendelkező személy (pld.: cég, nonprofit szervezet),
kivéve az MVGYOSZ tagegyesületeit.
Tag: Minden látássérült, aki hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy az MVGYOSZ valamelyik
tagegyesületénél érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
Beszerzésekhez kapcsolódó költségek összessége: Minden olyan, az MVGYOSZ-t
terhelő költség, amely a beszerzés kapcsán felmerül (például: a termék ára, adó és
vámköltségek, deviza konverzió költségei, egyéb banki költségek, szállítási költségek, stb.),
kivéve az MVGYOSZ a kapcsolódó munkafolyamatokban résztvevő munkavállalóhoz kötődő
munkaidő ráfordítás arányos költségeket és rezsi költségeket.
Indokolás: Az Elnökség kiemelten fontosnak tartja a súlyosan látássérült személyek
életvitelét megkönnyítő segédeszközökkel történő ellátását. Ezért a részükre eladott
termékeket (kivéve az OEP által támogatottakat) 0%-os haszonkulccsal értékesíti
A segédeszköz értékesítéshez szükséges infrastruktúra fenntartási és munkabér, járulék,
eszköz és rezsi költségeket állami támogatásból, az MVGYOSZ részére érkezett SZJA 1%ok felajánlása kapcsán befolyt pénzből és célhoz rendelt adományokból biztosítja.”
Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

7/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a HD kampányban Braille-kotta készítésre összegyűjtött
adományból maximum 500.000 Ft-ot felszabadít annak érdekében, hogy a Szövetség a
megváltozott munkaképességű Braille-kotta író munkavállaló részére akadálymentes
munkaállomás kialakítására vonatkozó kötelezettségének eleget tudjon tenni.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 8/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az Elnökség elfogadja a Hibabontó Kft. árajánlatát, mely az MVGYOSZ teljes informatikai
szolgáltatásra vonatkozik. A szerződés határozott időre történő megkötését javasolja, amely 2016.
január 1-től két év időtartamra szól, a vállalkozói díj összege pedig 320.000 forint/hó.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

