
Az MVGYOSZ Elnökségének 
2017. november 9-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 
 

38/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség a 2017. november 9-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
4. Elektronikus szavazások megerősítése  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
5. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (Lábadozó kialakítása a VKK-ban 

és új munkatárs alkalmazása) 
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
6.  A Szövetség új munkavállalóinak bemutatása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  A gazdasági vezető munkabérének megállapítása 

Előadó Dr. Nagy Sándor elnök  
8.  A tagsági igazolványok kiadásának szabályozása  

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök  
9. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
39/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség az elnök 2017. szeptember 15. és november 8. közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes- 
Nagy Tünde, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  
 
 
40/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
a 2017. szeptember 20-án kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről: 
Az elnökség felhatalmazza Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnököt arra, hogy a Budapest XIV. 
ker. Bácskai utca 55. II/6. szám alatti lakás hasznosítása érdekében a bérleti szerződéseket 
2017. október 1-ei kezdettel megkösse dr. Nagy Sándor elnökkel és Dr. Verdes Zsuzsanna 
Magdolna gazdasági vezetővel. A bérleti díjat összesen 110.000 ft/hó összegben állapítja 
meg azzal, hogy a lakás használatával járó összes költséget a bérlők kötelesek viselni. 

 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 



41/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
a 2017. október 27-én kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről:  

Az MVGYOSZ újonnan megrendelt tagsági igazolványában az alábbi módosítás történik: 

1. A fedlap külső oldalán a „tagsági igazolvány” kifejezés „arcképes igazolványa”-ra 
módosul. 

Indokolás: A SINOSZ esetében az ügyészség kifogásolta, hogy a Szövetség tagsági 
igazolványát tagegyesületek részére nem lehet kiadni. A fenti szövegmódosítással ennek a 
problémának a kezelése történik meg. Továbbá a közlekedési kedvezményekről szóló 
kormányrendelet is ezt a kifejezést használja. 

2.   A fedő lap fényképes belső oldalán az adatok felsorolásánál az „állapot” szövegrész 
törlendő.  

Indokolás: Ezen bejegyzés nem szükséges, ugyanis ezt a SINOSZ tagsági igazolványa sem 
tartalmazza 

3.   Az első oldalon felül a következő szöveggel egészül ki:  

„A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ezen egységes, arcképes 
igazolványa kiadására  
…  
tagegyesülete jogosult, az egyesület látássérült tagjai részére.” 

Továbbá az első oldalon az alábbi szövegrész törlendő: 

„A kedvezmény jogcíme:  
- vakok személyi járadéka 
- súlyosan fogyatékos személy 
- magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy” 
 
Indokolás: A SINOSZ esetében az ügyészség kifogásolta, hogy a Szövetség tagsági 
igazolványát tagegyesületek részére nem lehet kiadni. A fenti betoldással ennek a 
problémának a kezelése történik meg.  

A kedvezmény jogcímeinek felsorolása azért nem szükséges ezen a helyen, mert azokat a 
következő oldalon kivonatosan szereplő rendelet tartalmazza.  

4. A 3. oldalon az adatok felsorolásánál az „állapot” szövegrész törlendő.  

Indokolás: Ezen bejegyzés nem szükséges, ugyanis ezt a SINOSZ tagsági igazolványa sem 
tartalmazza 

5.   A 4. oldalon a rubrikákban az évszám nem jelenik meg. 

Indokolás: Az előre kinyomtatott évszámot tartalmazó tagsági igazolványok esetében 
hátrányos helyzetbe kerül a belépő egyesületi tag, ugyanis minél később kapja meg annál 
rövidebb ideig tudja használni, mert az igazolvány használata a belépés időpontjától az előre 
nyomtatott dátumtól érvényes. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 



42/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Vakvezetőkutya-kiképző Központban a lábadozó 
helységet és a hozzá tartozó udvart felújítsuk és ehhez a forrást a DM Kampányban erre a 
célra befolyt pénzből különítsük el.  
Továbbá hozzájárul egy új munkatárs alkalmazásához asszisztens munkakörben, amelynek 
a forrása szintén a DM kampányból fedezendő.  
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
43/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség a 18/2017. (IV.11.) számú elnökségi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A gazdasági vezető munkabére 2017. október 1-jétől 350.000 Ft/hó.  
Indoklás: Amikor Dr. Verdes Zsuzsannát a gazdasági vezetőt felvettük, 30.000 Ft-tal 
kevesebb munkabérért alkalmaztuk, mert a szociális helyzete úgy indokolta, viszont változás 
következett be az életében és ez indokolná, hogy az eredetileg megajánlott 350.000 Ft-ot 
adjuk meg neki.  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
44/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat  
Az MVGYOSZ azt az ajánlást teszi a tagegyesületei részére, hogy lehetőség szerint 
kövessék nyomon az MVGYOSZ tagegyesületeinél többes tagsági viszonnyal rendelkező 
tagok esetében a többes tagságnak a fennállását, akár a tagok nyilatkoztatása révén is, és 
törekedjenek arra, hogy egy tag, csak egy MVGYOSZ igazolvánnyal rendelkezzen.  
Az elnökség felkéri az elnököt, vagy szakmai vezetőt, hogy dolgozzon ki szabályzatot a 
jövőre nézve az MVGYOSZ arcképes igazolványának egységes országos nyilvántartására, 
aminek a határideje 2017. november 30.  
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 


