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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2015. január 23-án (péntek) 10:00 órai 

kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

  

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:  

 

        Dr. Nagy Sándor elnök 

Dr. Tóka László alelnök 

 Kuminka Györgyné elnökségi tag 

 Németh Orsolya elnökségi tag 

 Nagy Tünde elnökségi tag 

 Majoros Kálmánné elnökségi tag 

 Pesti Zoltánné elnökségi póttag 

továbbá:  

 

Kovács Judit MVGYOSZ, Vakok Világa szerkesztő 

Kroll Zsuzsanna MVGYOSZ szakmai vezető 

Kutor Sándorné MVGYOSZ gazdasági vezető 

Koczkásné Tóth Csilla MVGYOSZ szolgáltatás vezető 

Ollé Attila MVGYOSZ nemzetközi kapcsolattartó 

Baráth Barbara, MVGYOSZ elnöki asszisztens, jegyzőkönyvvezető 

 

Barnóczki Gábor elnökségi tag indokoltan van távol, az NRSZH ellenőrzi a Borsod megyei 

szervezetet, mely akkreditált foglalkoztató intézmény.  

6 fő részvételével, az ülés határozatképes.  

Dr. Nagy Sándor elnök az ülést megnyitja. 

 

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a 2013. május 25-ei Országos Küldöttgyűlés Majoros 

Kálmánnét 56 támogató szavazattal, Pesti Zoltánnét pedig 52 támogató szavazattal választotta meg az 

Országos Elnökség póttagjai sorába. Ebből következően Majoros Kálmánné lép Dr. Nagy Sándor 

helyére az elnökségi tagok közé és Pesti Zoltánné továbbra is elnökségi póttag marad.  

 

Napirendi pont ismertetése és vitára bocsátása: 

Dr. Nagy Sándor ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 

1. Döntés a 2015. évi állami támogatás felosztásáról 

2. Döntés az 1 % elosztásáról  

3. Szakmai vezető beszámolója 

4. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Németh Orsolya javaslata, hogy az Országos Küldöttgyűlés előkészítését, annak időpontjának 

meghatározását vegyék a napirendi pontok közé. Kuminka Györgyné kéri, hogy a Braille-bizottság 

határozati javaslatát is tárgyalja meg az elnökség önálló napirendi pontként.  

 

1/2015. (I. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2015. január 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

1.  Döntés a 2015. évi állami támogatás felosztásáról 

2. Döntés az 1 % elosztásáról  
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3. Szakmai vezető beszámolója 

4. Braille-bizottság határozati javaslatának megvitatása 

5. Az Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

::: 

1. Döntés a 2015. évi állami támogatás felosztásáról 

 

Lobbizás eredményeként a fogyatékos szervezetek érdekvédelmi szervezetének tevékenységi 

támogatása című fejezetnél minden szervezetnek egységesen 5% -al emelték az állami támogatást. Az 

MVGYOSZ 2015. évre 181.800.000 Ft támogatást kapott, ebből 800.000 Ft-ot tranzakciós díjként 

levontak. Tehát a szövetség és a tagegyesületek közötti felosztandó összeg 181.000.000 forint.  

 

Dr. Nagy Sándor előterjesztését előzetesen egyeztette a gazdasági vezetővel. Mivel a Szövetség és 

tagegyesületei továbbra is nehéz anyagi helyzetben vannak, arra az álláspontra jutottak, hogy a 

Szövetségnek amúgy is nagy érvágást jelentő 40-60 %-ot nem állítják vissza, meghagyják a 45-55 %-os 

elosztást a Szövetség és tagegyesületei között.  

Az MVGYOSZ felvette a Fejér Megyei Szervezettel a kapcsolatot és tájékoztatta az elnököt arról, hogy 

szeretnék bevonni az egyesületet a támogatandó körbe. A szervezet weboldalán található közhasznúsági 

jelentésben nincs szakmai program, csak a fő kiadások és bevételek vázlata. Dr. Nagy Sándor ezért azt 

kérte a szervezeteitől, hogy küldjék meg a szakmai- tervet és a költségvetési tervet és készítsenek rövid 

szakmai bemutatkozást azért, hogy az elnökség tárgyalni tudjon róla. Sajnos a megadott határidőre nem 

érkezett levél a szervezettől, ilyen előzményekkel nem tudják bevonni a támogatotti körbe a Fejér 

Megyei tagegyesületet. A minisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy a szövetség úgy számoljon el a 

támogatással, ahogy a költségvetési és szakmai tervet leadják. Ha a tagegyesületek nem tudnak 

elszámolni 1- 2 millió Ft-al, azt vissza kell fizetni.  

 

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy a Fejér Megyei Szervezet is részesüljön a 2014. évben felajánlott 

SZJA-ból, mert azzal mindig el tudtak számolni. Az adó 1 %-ból 500.000 Ft-ot elkülönítenek a 

részükre, hogy ha mégis megérkezik tőlük a szakmai terv, költségvetéssel alátámasztva, akkor ebből a 

pénzből tudják finanszírozni a működésüket. Ezáltal segítenék az egyesületet, hogy be tudjanak állni a 

sorba és a továbbiakban teljes joggal tudnának működni az MVGYOSZ tagegyesületeként. Továbbra is 

keresni és építeni fogják a kapcsolatot és szeretné, ha elfogadnák a „játékszabályokat”, amit a 

szövetségre is rákényszerítenek. 

 

Dr. Tóka László javaslata, hogy várják meg, amíg a többi egyesülettel együtt a Fejér Megyei Szervezet 

is beküldi a 2015. évi költségtervet és szakmai programot és ezt követően döntsenek a támogatásról. 

 

Németh Orsolya egyetért azzal, hogy meg kell próbálni visszahívni az egyesületet ebbe a körbe. Nem 

javasolja, hogy teljesen ugyanazzal a feltételrendszerrel kapjanak támogatást, mint a többi egyesület. 

Ennek az oka, hogy tisztázatlan náluk a belépés, a tagság körülményeivel kapcsolatos elvárások. Ha 

nem tudják garantálni, hogy az egyesületbe való belépés csak látássérültek számára lehetséges, akkor 

ebben lát némi rizikót, hogy milyen létszámok alapján osztanak le részükre támogatást. Egyetért azzal, 
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hogy ha a szakmai program, amit benyújtanak megfelelő, akkor kapjanak támogatást, de semmiképpen 

sem létszámarányos leosztás szerint.  

 

Dr. Nagy Sándor nem akar elzárkózni, de úgy gondolja, a tények alapján kell dolgozni. Nem támogatja 

Dr. Tóka László azon javaslatát, hogy várják meg a többi egyesülettel együtt, hogy beérkezik-e a 

szakmai terv, mert ha az elnök még sem készíti el a megadott időre, akkor utólag a többi 21 

egyesületnek kell visszaküldeni a terveket átdolgozásra.  Az elnökségi tagok abban bíznak, hogy a 

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete sikeres szakmai tervet készít és valósít meg a 

közeljövőben, és 2016-ban ismét az állami költségvetésből támogatandó egyesület lehet. 

 

Dr. Tóka László módosító javaslata, hogy a Fejér megyei Szervezet számára, 500.000 Ft helyett 

legalább 1.000.000 Ft-ot különítsen el a Szövetség, mert kb. ennyi lehet a rezsi költség évente. 

Kutor Sándorné elmondja, hogy az 1 %-ból elvont 1 millió Ft-ból csak a 25 %-át lehet elkölteni rezsire. 

A maradék 75 %-ot szakmai programra kell költeni. Ugyanúgy kell elszámolni a NAV felé az 1 %-al, és 

a szakmai programmal is. 

 

Dr. Nagy Sándor módosító javaslata, hogy 750.000 Ft-ot különítsenek el a Fejér megyei szervezet 

számára. 

 

Az elnök javaslata, hogy a költségvetési felosztási szempont a tavalyi évben támogatott 2 millió Ft-os 

bázis és a taglétszám arányos leosztás legyen.    

Kutor Sándorné elmondja, hogy a tagegyesületek között, a taglétszám alapján 39.368.224 Ft támogatást 

kell szétosztani. Létszámarányos felosztás szerint 1 tagra 3.842 Ft jut. Ezt követően a gazdasági vezető 

ismertette az egyesületek részére létszámarányosan leosztott költségvetési támogatás összegét. (lsd. 

melléklet).  

 

Dr. Tóka László érdeklődik, hogy a taglétszám kiszámításánál a fizetős és pártoló tagokat elkülönítik-e 

egymástól.  

Kutor Sándorné javaslata, hogy jövőre úgy kérjék be az egyesületektől a taglétszámot, hogy nyilatkozni 

kell, mennyi a pártoló tagja.  

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy egy későbbi elnökségi ülésen tárgyaljanak a témáról. 

Németh Orsolya kérdésre Kutor Sándorné elmondja, hogy a felhasználással kapcsolatban nem változtak 

a szabályok. Ugyanazt a táblát és altáblát kell kitölteni. A szakmai programban van egy kevés 

változtatás, de az inkább a Szövetség összesítését érinti. Szövegeset nem kaptak, így még nem tudnak 

biztosat.  

 

A gazdasági vezető alábbiak szerint ismertette a határozati javaslatot:  

 

2/2015. (I. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a 2015. évi állami támogatás felosztásáról az alábbiak szerint határoz: 

 

1./ A támogatásban huszonegy tagegyesület részesül. 

2./ A felosztandó összeg 181.000.000 forint, amelyből levonásra került 181.724 forint tranzakciós 

illeték, valamint államkincstári díj címen. 

3./ A felosztás aránya: a szövetség központja 55 %-ban, a tagegyesületek 45 %-ban részesülnek. 

4./ A tagegyesületeket megillető rész két szempont figyelembe vételével történik: 

a) a felosztásban részesülő tagegyesületek mindegyike 2 millió forintban részesül annak 

érdekében, hogy biztosítva legyen az alapműködésük; 

b) a fennmaradó 39.868.224 forintot a tagegyesületek a 2013. december 31-ei főkönyvi kivonattal 

igazolt tagdíjfizető tagságának számarányában kapják meg. 
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5./ A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kimarad a felosztásból, mert vele az 

együttműködést nem sikerült helyre állítani. Az erre való törekvés eredményessége esetére az 

elnökség az adózók által felajánlott Szja 1 %-ából elkülönít 750.000 forintot, amely a VGYFSZ 

által 2015. évben benyújtott szakmai program és annak költségvetése alapján fizethető ki. A 

szakmai program és a költségvetés követelménye megegyezik a többi tagegyesület szakmai 

programjával és költségvetésével. 

6./ A támogatás elszámolásának formájáról és idejéről a Minisztériumi támogatási szerződés 

alapján elkészített, a megyei egyesületek és a Szövetség közötti támogatási szerződés rendelkezik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
 

2. Döntés az 1 % elosztásáról  

 

Dr. Nagy Sándor elmondta: kérte a gazdasági vezetőt, hogy változtassanak az eddigi arányokon, 

mert minden egyesület nehéz helyzetben van. Azt javasolta, hogy az eddigi 30-70 % -os felosztás 

helyett a 2014. évi felajánlott SZJA-ból 50-50 %-ban részesüljenek az egyesületek. 

 

Kutor Sándorné elmondja, hogy az eddigi SZJA 1 %-os leosztásokból származó nagyobb összeg 50 

%-át a Szövetség rezsire költötte, a másik 50%-ot a természetes személyekre, a Vakok Világára, 

segédeszköz vásárlásra, bemutatóra stb. 

 

Az elnök tapasztalata szerint sok munkát fektettek a debreceni egyesületnél abba, hogy növeljék az 

1 %-os bevételt. Csak annyit értek el, hogy az egyesület bevétele nőtt, de elvették a lehetőséget az 

alapítványi bevételből.  

 

Dr. Tóka László a közösségi szolgálatban résztvevőkkel szórólapokat osztogat, de így sem 

növekszik az 1 %-os bevétel.  

 

Németh Orsolya szerint a szórólapozás egyáltalán nem eredményes. Ebben az időszakban tele van 

az emberek postaládája szórólapokkal. Továbbra is tény, ami az 1 %-os kampánygyűjtéseknél igaz, 

hogy nem feltétlenül tudja egy laikus ember megkülönböztetni az MVGYOSZ-t és a különböző 

látássérültekkel foglalkozó szervezeteket egymástól. Ebből a szempontból korrektnek gondolja az 

50-50 %-os felosztást, mert a látássérült emberekhez jut el a felajánlott pénz.  

 

Dr. Nagy Sándor egyrészt azért próbált emelni, mert kevesebb volt a tőke, amit szét kell osztani, 

másrészt, mert a tagegyesületeknél is egyre rosszabb a helyzet. A tagok is szeretnének kapni az 

egyesületektől támogatást, ezáltal megőrizhető lenne az egyesületek által biztosított támogatások 

forrása.  

 

Németh Orsolya elmondja, hogy a működésen kívül segédeszköz pályázatra és bemutató 

eszközökre szeretnék költeni a támogatást. 
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Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a felosztási arány ebben az évben is a 2013. évi adatbázisban 

szereplő fizető tagságra vonatkozó adatok. Tavaly megállapodtak az elnökség tagjai abban, hogy 

mindig lesz egy év elcsúszás, mivel a januári időszakban nem biztos, hogy minden egyesületnél 

rendesen lekönyvelték a tavalyi évet.  

 

Kutor Sándorné ismerteti az egyesületeknek járó 1 %-os felosztás eredményeit. Ezt követően 

felolvasták a határozati javaslatot. 

 

3/2015. (I.23.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség az adózók által a 2014. rendelkező évben az adózók által személyi jövedelemadójuk 

1%-ának az MVGYOSZ részére felajánlott 14.889.262 forintot az alábbiak szerint osztja fel: 

 

1./ A felajánlásból a szövetség központja és a természetes személyek 50 %-ot, a huszonkét 

tagegyesület 50 %-ot kap. 

 

2./ A tagegyesületeket megillető összeg 7.444.631 forint, amelyet a tagegyesületek a 2013. 

december 31-ei főkönyvi kivonattal igazolt tagdíjfizető tagságának számarányában kapják meg. 

 

3./ A tovább adott 1 % felhasználásról a 4/2015 (I.23) számú elnökségi határozat rendelkezik. 

 

4./ A támogatás elszámolásának formája és ideje a gazdasági vezető által kiadott tájékoztató 

szerint történik. A tájékoztatót az elnökség a soron következő ülésén hagyja jóvá. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

4/2015. (I.23) sz. elnökségi határozat 

Az Országos Elnökség az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználását a 

következők szerint határozza meg: 

 

- segédeszköz-támogatás tagok részére fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható eszközök (pl. 

Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht 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, stb.)   

- segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsönzés, bemutató) 

- vakvezetőkutya örökös használatbavételi díjának támogatása 

- tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott pénzbeli hozzájárulás) 

- rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység) 

- az 1996. évi CXXVI. 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 
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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 internet szolgáltatás alapdíja. 

 

A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is, melynek elszámolása a 

1996. évi CXXVI. törvény 6/C § 4. pont 4) alapján történik. 

 

 Az eddig e tárgyban kiadott elnökségi határozatok hatályukat vesztik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

3. Szakmai vezető beszámolója 

 

Kroll Zsuzsanna elmondta, hogy a konvertáló csoport megkezdte működését. A csoport tagjai még az év 

elején a nyomda területére költöztek. Továbbá felvettek egy munkatársat, aki a tervek szerint elvégzi 

majd a Vakok Világa tördelését, amit jelenleg megbízási szerződéssel külső munkatárs végez.  

 

Az Élet Menete Alapítvány kereste fel a szövetséget a Holokauszt vagonkiállítás c. programmal 

kapcsolatban. Kroll Zsuzsanna arról adott tájékoztatást, hogy együttműködés van kialakulóban az 

alapítvánnyal. A kiállítások infokommunikációs akadálymentesítéséhez vár az alapítvány szempontokat, 

ötleteket, javaslatokat, valamint kiállítások helyszínén segítsük a tagegyesületek bevonását a programba. 

 

Dr. Tóka László véleménye, hogy infó- és fizikai akadálymentesítési szempontból működjön együtt a 

kiállítókkal a Szövetség, ami a látássérülteket érinti. 

 

Igali Zsófia hosszan tartó betegsége miatt álláshirdetést adott fel az MVGYOSZ annak érdekében, hogy 

az akadálymentesítési szolgáltatás működni tudjon, mivel rehabilitációs szakmérnök nélkül nehézkes 

ellátni az akadálymentesítés kapcsán felmerülő feladatokat. 

Az akadálymentesítési listán ismét felvetődött a kérdés, hogy a szövetségnek miért nincsenek mindenre 

kiterjedő, általános állásfoglalásai. A szakmai vezető megpróbál ezen is segíteni, de így még nehezebb a 

helyzet, hogy nincs a szövetségnél szakember. Nagyon fontos, hogy egy rehabilitációs mérnök 

fogalmazza meg az állásfoglalásokat, és úgy fogalmazza meg, hogy ne legyen alóla kibúvó.  

 

Nagy Tünde az 1-es villamosnál lévő Futár rendszer működésével kapcsolatban érdeklődik. 

Kroll Zsuzsanna elmondja, hogy a Futár rendszer sok helyen nem működik. A BKK-hoz leadják a 

szövetséghez beérkezett panaszokat. Értesüléseik szerint BKK-nál is átrendezések és személyi 

változások várhatóak, pedig az utóbbi időben jó kapcsolat alakult ki velük.  
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Kroll Zsuzsanna elmondja, hogy megjelent az első elektromos dízel üzemű, nagyon halkan 

közlekedő busz. Nem lehet hallani, mikor megy az elektromos motor. Akkor lehet észrevenni az 

érkezését, ha sziszeg a sűrített levegő, az ajtónyitásnál, az ajtócsapódásnál, illetve a futómű zajt 

lehet hallani csendes környéken.  

Kuminka Györgyné tapasztalata, hogy az új buszok nagyon halkan gurulnak be a megállókba, nem 

lehet észrevenni, ha megérkezik. Javaslata, hogy a Szövetség jelezze a tárgyalásokon a problémát. 

Valamilyen megoldást kell találni arra, hogy legalább az ajtónyitást jelezze a busz. 

Kroll Zsuzsanna elmondja, hogy először azzal keresik fel a BKK-t, hogy figyelmükbe ajánlják a 

csendes járművekről szóló EU-állásfoglalást az elektromos buszok kapcsán, egyben jelezni fogják a 

külső hangszórók szükségességét is. 

 

A szakmai vezető elmondja, hogy a „Be me eyes” alkalmazásról készítettek egy kisfilmet. A 

látássérültek figyelmét nagyon fontos felhívni arra, hogy az alkalmazást mindenki felelőséggel 

használja és gondolja végig azt, hogy mit mutat a kamerában.  

 

Kroll Zsuzsanna elmondja, hogy még mindig jönnek IPhone adományok, ezért valószínűleg 

folytatódhat az adományozási akció. 

 

Az országos elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját. 

 

4. Braille-bizottság határozati javaslatának megvitatása 

 

Az elnökség kézhez kapta a Braille-bizottság rövidírásra vonatkozó módosító javaslatát Braille- 

nyomtatásban. Kuminka Györgyné elmondja, hogy 2013. október 1-jén elfogadott elnökségi 

határozat óta a 46 jelből álló klasszikus rövidírásban nem történt módosítás. E táblázat szerint 

történik a szövetségi kiadványok nyomtatása. 2011-ben kezdték el a munkát és összegyűjteni a 

javaslatokat. Dr. Simon Gergely javaslatára felmerült az a kérdés, hogy legyen egy nagyobb hatású, 

rövidítés képességű rövidírás, melyet felnőttek vagy tanulók tudnak használni jegyzeteléshez. 

Köztudott, hogy létezik használatban lévő kis rövidírás és vannak tagtársak, akik különféle 

rövidírási rendszert használnak. Felmerült, hogy a mostani ifjúság számára is jó lenne a 

továbbtanuláshoz egy jól használható, bővített kis rövidírás, ami tovább fejleszthető egy nagyobb 

rövidírás táblázattá.  

A Braille-Bizottság 77 jelből álló rövidítés táblázatot terjesztett az elnökségi tagok elé. Kuminka 

Györgyné, a Braille-Bizottság vezetője elmondta, hogy az eddig használatban lévő 46 jelből álló 

kis rövidírás mintegy 9 %-kal, míg az újabb, 31 jellel kibővített, összesen 77 jelből álló változata 

13 %-kal rövidíti le a szöveget. A bizottság az elnökségi tagokkal egyetértésben nem javasolja a 

szövetség kiadványaiban a bővített rövidírás bevezetését.  

Az ülésen úgy határoztak, hogy a kidolgozott táblázatot társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani,  

ezért felkérte a Braille-Bizottság tagjait, hogy tegyen közzé egy kérdőívet az új pontírási 

rendszerről. Az MVGYOSZ hírlevelében és a Vakok Világában lesz megtalálható a Braille-

Bizottság felhívása és kérdőíve. A Bizottság várja a látássérültek együttműködését, ötleteit, 

javaslatait. 

 

Kuminka Györgyné tájékoztatta az elnökséget, hogy a Braille-bizottság tagjai Görgényi Miklós, 

Borbély Lajosné, Bieber Mária, Rozemberczky Zoltán és Péter Zsigmond. 

 

Az elnökség a Braille-bizottság előterjesztését a kis rövidírás bővítéséről megtárgyalta és a 

következő határozatot hozta:  
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5/2015. (I.23) sz. elnökségi határozat 

Az Országos Elnökség úgy határozott, hogy társadalmi egyeztetésre bocsájtja a Braille-bizottság 

előterjesztését a Braille-kis rövidírás bővítéséről. Felkéri a bizottságot, hogy a társadalmi 

egyeztetésre bocsátás érdekében fogalmazza meg a felhívás szövegét és annak mellékletét képező 

kérdőívet és tegye közzé.  

 

A társadalmi vita határideje 2015. április 30.  

A felhívás elkészítésének határideje 2015. február 10. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kuminka Györgyné 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

5. Az Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

 

2015-ben két küldöttgyűlést tart az MVGYOSZ. Április 25-én (szombaton) a közhasznúsági 

beszámoló elfogadása, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság beszámolója és a választási 

szabályzat elfogadása lesz napirendi ponton. Május 30-án választó küldöttgyűlést tartanak, mert a 

tisztségviselők mandátuma lejár.  

 

Dr. Nagy Sándor tájékoztatja az elnökséget, hogy írni fog a tagegyesületeknek az országos 

küldöttek megválasztásával kapcsolatban. Az MVGYOSZ alapszabályában szerepel olyan 

megszorítás, mely szerint megyénként 5-5 küldött lehet. Célszerű pótküldötteket választani. A 

pótküldött mandátumának betöltését az egyesületek alapszabálya szabályozza. 

 

6/2015. (I.23.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az MVGYOSZ küldöttgyűlésének időpontjait 2015. évben az alábbiakban határozza meg: 

A közhasznúsági jelentés elfogadása érdekében és a választási szabályzat elfogadására összehívott 

küldöttgyűlés időpontjául 2015. április 25-ét állapítja meg. A választó küldöttgyűlés 2015. május 30-ai 

időpontban lesz megtartva. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Nagy Sándor 

Határidő: Folyamatos 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Az alapszabály 26 § (7) bekezdése értelmében jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.  A 6/2014. 

(I.21.) sz. Elnökségi Határozat szerint Barnóczki Gábort választotta meg az elnökség a 

jegyzőkönyvek hitelesítésére. Barnóczki Gábor távolmaradása miatt jelen ülés jegyzőkönyv 

hitelesítésére Németh Orsolyát választotta meg az elnökség.   
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7/2015. (I. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Németh Orsolya elnökségi tagot 2015. január 23-ai ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének megválasztotta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Dr. Nagy Sándor röviden beszámolt arról, hogy megkezdte elnöki munkáját az MVGYOSZ-ban. Tervei 

között szerepel, hogy látogatásokat tesz a látássérültek érdekében tevékenykedő szervezeteknél. Az 

Informatika a Látássérültekért Alapítványt már felkereste. 

 

A január 17-ei küldöttgyűlés után interjút adott az Info Rádiónak. Véleménye szerint a sebeket 

gyógyítani kell és nem felszakítani. Az elnökválasztás kapcsán azt nyilatkozta, hogy kommunikációs 

problémák voltak, mely során komoly félreértések keletkeztek mind a dolgozók és munkáltató között, 

mind az egyesület és szövetség között. Emiatt veszélyeztetve volt a szövetség működése, ezért a 

küldöttek úgy döntöttek, hogy ezen változtatni kell.  

 

A FESZT-ben a látássérültek érdekeit továbbra is Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke képviseli. A január 

20-ai megbeszélésen a fő hangsúlyt a foglalkoztatásra helyezték. 

 

A következő ülés február 24-én (kedden) várható.  

 

Az ülést az elnök bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

   -------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Dr. Nagy Sándor            Baráth Barbara 

         elnök               jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

     --------------------------------------- 

                  Németh Orsolya 

      jegyzőkönyv hitelesítő 


