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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Országos Küldöttgyűlésén 2013. november 9-én, az 

MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.) 9:30 órai kezdettel 

megtartott ülésén.  

 

Az országos küldöttek száma összesen: 120 fő 

A jelenlét ellenőrzését kétféle módszerrel biztosítják: érkezéskor minden küldött személyi 

igazolvánnyal igazolja magát, és aláírja a jelenléti ívet, valamint számozott, lepecsételt 

szavazócédulát kap, továbbá az ülés hivatalos megnyitását megelőzően helyszíni 

névsorolvasás történik. Annak érdekében, hogy könnyebben nyomon követhető legyen a 

küldöttgyűlés létszáma, csak és kizárólag az első ajtón mehetnek ki és be a küldöttek 

szavazókártyájuk leadásával.  

 

Szakály Melinda tájékoztatja a küldötteket, hogy a szövetség alapszabálya értelmében a 

küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. A 

küldöttgyűlés 9:30-kor nem határozatképes. Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt 

időpontban nem határozatképes, úgy 10:00 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel az 

elnök ismételt küldöttgyűlést hív össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet 

nélkül határozatképes.  

 

10:00 órakor a megjelent küldöttek létszáma 77 fővel a Küldöttgyűlés határozatképes.  
 

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül, a jegyzőkönyv ez 

alapján lesz elkészítve. A jegyzőkönyvvezetésére felkéri Baráth Barbarát, az MVGYOSZ 

munkatársát.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Zsuzsannát Békés megyei küldöttet, valamint Babik 

Tamást a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének küldöttét javasolja. 

  

A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők elvállalták a felkérést, személyükkel 

kapcsolatban nem érkezett kifogás.  

A szavazást követően az OKGY látható többséggel elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt és a 

hitelesítőket. 

 

Szakály Melinda bemutatja a nyílt szavazásokra javasolt szavazatszámlálókat és kéri, szóbeli 

nyilatkozatukat, hogy elfogadják-e a felkérést: 

 

Bárány Krisztina elfogadja a jelölést. 

Fukker Ágnes elfogadja a jelölést. 

Cseh Vivien elfogadja a jelölést. 

 

A nyílt szavazatszámlálók személyével kapcsolatosan nem érkezett kifogás.  

Nevezetteket az OKGY látható többséggel elfogadta.  

A szavazatszámlálók, a konkrét szavazásoknál mikrofonba mondják be a részeredményeket.  

 

Szakály Melinda bejelentést tesz, hogy Dr. Micserics József hivatalvezető munkaviszonya 

közös megegyezéssel 2014. január 31-vel megszűnik. A szövetségben végzett munkáját 

megköszöni.  
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Dr. Micserics József megköszöni mindazok munkáját, akikkel együtt dolgozhatott. Büszke a 

közösen elért eredményekre. Az új vezetésnek sok sikert kíván és eredményes tanácskozást. 

 

Szakály Melinda javaslatot tesz a küldöttgyűlés napirendi pontjaira: 

 

Napirend: 

 

1. Döntés az MVGYOSZ Befektetési szabályzatáról 

2. Az MVGYOSZ alapszabályának módosítása 

 

Az előterjesztett napirenddel kapcsolatban nem érkezett kifogás, javaslat, észrevétel. 

 

Szakály Melinda megkéri a küldötteket, hogy aki el tudja fogadni az előterjesztést, az 

szavazólapja felemelésével jelezze azt.  

Látható többséggel a napirendi indítvány elfogadásra került.  

 

Időközben 79 főre emelkedett a küldöttgyűlés létszáma. 

 

1. napirendi pont: Döntés az MVGYOSZ Befektetési szabályzatáról 

 

Az MVGYOSZ befektetési szabályzata felolvasását követően az alábbi javaslatok, 

észrevételek érkeztek: 

 

Katona János Károly alábbi javaslatát a küldöttgyűlés nem fogadta el: 

III. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége befektetési tevékenységének 

célja c. fejezet 3. bekezdésénél „az MVGYOSZ által kiválasztott – bankot meg kell bízni…” 

szövegrésznél a „bank” szó helyett javasolja az „államkincstár” szó használatát. 

 

Dr. Gaál Tibor alábbi javaslatait a küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta: 

- III. fejezet. 3. bekezdésnél szerepel: „az MVGYOSZ által kiválasztott – bankot meg kell 

bízni…” a bank helyett javasolja a „pénzügyi szolgáltató” kifejezés használatát.  

- II. Fogalom magyarázat Befektetési tevékenység fogalmánál a „hosszú távú” kifejezést 

javasolja törölni.   

 

Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő Bizottság tagja elmondja, hogy a Befektetési szabályzat 

többszöri egyeztetés után került kibocsátásra. A II. pont csak egy fogalommagyarázat, a III. 

pontból egyértelműen kiderül, hogy itt állampapírokról van szó. Egyetért azzal, hogy a 

„hosszú távú” szót ki lehet venni a fogalommagyarázatból és támogatja, hogy a III. résznél a 

„bankok” helyett „pénzügyi szolgáltató” kifejezés szerepeljen.  

 

Időközben 86 főre emelkedett a küldöttek létszáma 

 

Dr. Simon Gergely: III. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége befektetési 

tevékenységének célja című fejezet 3. bekezdésénél a bejelentett aláírókkal kapcsolatban 

szükségesnek tartja a jogszabályi kollízió feloldását. Az elnök lehet aláíró, ellenben a 

gazdasági vezető nem, mert ütközni fog a Ptk. 29 § 3. bekezdésével.  

 

Dr. Ozvári Ádám idézi a Ptk. 29 § (3) –ét. Értelmezése szerint vagy a képviselő, vagy a két 

képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. 
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Szakály Melinda javaslata, hogy a befektetési szabályzatban szerepeljen, hogy képviseleti 

joggal rendelkezik az elnök, egyébként pedig az elnökség határozatában 2 tagot megnevez, 

akik az elnök akadályoztatása esetén együttes aláírási joggal rendelkeznek.  

Az elnökség tagjai közül az együttes aláírási jogot Barnóczki Gábor és Dr. Nagy Sándor 

vállalja.  

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Szakály Melinda javaslatát a III. A Magyar 

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége befektetési tevékenységének célja című fejezet 

3. bekezdésére vonatkozóan az alábbi módosító javaslatot: 

Bejelentett aláírók: az elnök és az Országos Elnökség két tagja, dr. Nagy Sándor és 

Barnóczki Gábor. 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Csehné Huszics Márta javaslatát, a III. 4. 

bekezdés utolsó mondatát az alábbiak szerint:  

„Az elnökség határozata alapján az elnök írásbeli jóváhagyásával lehet kezdeményezni.”    

 

A küldöttek létszáma 87 főre emelkedett. 

 

12/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Az Országos Küldöttgyűlés 85 támogató szavazattal elfogadta az MVGYOSZ befektetési 

szabályzatát az elhangzott módosító indítványokkal együtt.  (1. sz. melléklet) 

 

2. napirendi pont: Az MVGYOSZ alapszabályának módosítása 

 

Szakály Melinda ügyrendi javaslatát a küldöttek elfogadták az alábbiak szerint.  

 

13/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Az Országos Küldöttgyűlés 83 támogató szavazattal elfogadta, hogy az alapszabályhoz 

egy-egy módosításhoz 2 alkalommal, 2 percig szólhat hozzá egy küldött.   

 

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az alapszabály tervezet is módosításra került a kiküldést 

követően az e-mailben beérkezett módosító indítványok alapján. A hozzászólásokról 

nyilvántartást vezettek. Az egyik változtatás az lett, hogy opcionálisan szabályozta a 

természetes személy tagok jogi személyiségű belső egységgé alakítását. Tehát, ha a 

szövetség küldöttgyűlése úgy dönt, hogy önálló jogi személyként működjenek, akkor úgy 

fognak, amíg meg nem dönt úgy, akkor marad minden a régiben. 

 

Az alapszabály tárgyalása előtt Szakály Melinda javaslatokat vár a természetes személy 

tagok további sorsával kapcsolatban. Az MVGYOSZ ernyőszervezetként működjön vagy 

egyesületként, akinek természetes személy tagjai is vannak? 

 

Dr. Gaál Tibor: Az ernyőszervezet olyan szervezetet jelent, amelynek nincsenek természetes 

személy tagjai csak egyesületi  tagjai vannak. Olyan megosztás jönne létre ezáltal, hogy a 

helyi ügyekkel az egyesületek, az országos ügyekkel a központ foglalkozna.  

 

Szakály Melinda véleménye, hogy az ernyőszervezet úgy működik, ahogy a tagszervezetei 

működtetik.  

Szűcs Zsuzsanna: a tagszervezeteknek ernyőszervezetre van szüksége. A természetes 

személyek pedig önálló jogi személyként működjenek.  
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Simon Gergely: a Civil Törvény szövetségre vonatkozó fogalmába az tartozik bele, hogy a 

szövetség az olyan speciális egyesület, amelynek tagja egyesület vagy alapítvány, továbbá 

lehetnek természetes személy tagjai is. Ernyőszervezeti kategóriát a magyar jogalkotás 

jelenleg nem ismer, a szövetség fogalma ismert.  

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: a Civil Törvény a szerint tesz különbséget, hogy van-e jogi személy 

tag vagy nincs. Ha egyetlen jogi személy tagja is van egy szervezetnek, akkor szövetségnek 

tekinti. Gyakorlatilag, az MVGYOSZ a Civil Törvény kategóriáin belül Szövetségnek 

minősül. Olyan huszárvágással nem lehet megoldani a dolgot, hogy egyszerűen töröljék a 

természetes személy tagokat, mert az alapszabály tételesen meghatározza, milyen jogcímen 

szűnhet meg a természetes személyek jogviszonya.  

 

Dr. Földi János: a küldöttgyűlés abban dönthet, hogy létrejöjjön-e egy önálló jogi 

személyiségű szerveződés. Ha a küldöttgyűlés így dönt, akkor az alapszabály szerint bevétele 

a tagdíj és az 1 % arányos része, szakmai programot kell készítenie stb.  

 

Szakály Melinda: továbbá az MVGYOSZ köteles irodát és adminisztrátort is biztosítani 

részükre ingyen és bérmentve.  

 

14/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Az Országos Küldöttgyűlés 71 támogató szavazattal úgy döntött, hogy a mai küldöttgyűlésen 

döntik el, hogy a természetes személyek önálló jogi egységbe tömörüljenek vagy sem. 

 

15/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az MVGYOSZ hozza létre a természetes 

személy tagok szervezetét, amely jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként 

működik.  

Támogatta: 73 fő 

Ellenezte: 7 fő 

Tartózkodott: 7 fő 

 

Dr. Simon Gergely alábbi javaslatát elfogadta a küldöttgyűlés látható többséggel:  

A tervezet helyére javaslom felvenni a „preambulum” kifejezést. 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Ozvári Lukács Ádám Preambulum h.) 

pontra vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

h) Kiállva a "semmit rólunk, nélkülünk", az egyetemes tervezés, valamint az ésszerű 

alkalmazkodás elvének, továbbá az egyenlő hozzáférés jogának maradéktalan 

érvényesülése mellett; 

 

Általános rendelkezések 

 

Dr. Simon Gergely alábbi javaslatát a küldöttgyűlés nem fogadta el, mert a tervezetben lévő 

meghatározás egyértelművé teszi a fogalmakat:  

1 § (7)-nél maradjon ki a fogalom meghatározás, csak a Civil Törvényre vonatkozó, értelmező 

rendelkezésére kell utalni.  

 

16/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 74 támogató szavazattal Dr. Simon Gergely módosító indítványát elvetette.  

Indoklás: az 1 § (7)-nél a tervezetben lévő meghatározás egyértelművé teszi a fogalmakat. 
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A Szövetség képviselete  

 

Dr. Simon Gergely 2 § (1) bekezdés utolsó mondatát javasolja törölni:  

„A bankszámla feletti rendelkezés alkalmával a Szövetség gazdasági vezetője is önálló 

képviseleti joggal rendelkezik.”  

 

Dr. Gaál Tibor: Az aláírásnál a képviseleti jog és az eseti meghatalmazás nem ugyanaz. A 

képviselet, minden területre érvényes és ügyellátás gondosságát jelenti. A meghatalmazás 

bizonyos részterületek ügyellátását jelenti. Esetünkben, az elnök akadályoztatása esetén 

esetileg meghatalmazhatja egy-egy ügyben a gazdasági vezetőt arra, hogy bizonyos 

átutalásokat a bankszámláról megoldjon. Technikai módja, hogy a bankban bemutassák a 

meghatalmazást. A meghatalmazás abban is korlátozott, hogy meghatározhatjuk az 

időtartamát.  

 

Dr. Nagy Sándor: A közjegyző az aláírási címpéldányban pontosan rögzíti, hogy mire 

vonatkozik a képviseleti jog. 

 

17/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Az OKGY 26 támogató szavazattal nem fogadta el Dr. Simon Gergely javaslatát a 2 § (1) 

bekezdésére vonatkozóan.   

 

A Szövetség célja, közhasznú tevékenysége, közfeladata 

 

A Szövetség célja 

 

Pesti Zoltánné 3. § (9) bekezdésre vonatkozó alábbi módosító javaslatát a küldöttgyűlés 

látható többséggel elfogadta:  

(9)  Segíti a látássérült emberek továbbtanulását, és a részükre munkalehetőséget 

biztosító képzéseket. 

 

Dr. Ozvári Lukács Ádám 3 § (11) bekezdésre vonatkozó módosító javaslatát a küldöttgyűlés 

látható többséggel elfogadta: 

(11) Keresi az új munkalehetőségeket és foglalkoztatási területeket, a megszerezhető 

szakmákat pedig igyekszik megőrizni szakmai tanfolyamok szervezésével, továbbá 

munkaerő-közvetítést végezhet, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújthat. 

 

18/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A Küldöttgyűlés 65 támogató szavazattal elfogadta Dr. Simon Gergely 3 § (13) bekezdésének 

utolsó mondatára vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:  

(13) …Bíróságok előtt, jogszabály irányadó rendelkezései alapján, közérdekű keresetet 

indíthat, illetőleg közigazgatási eljárásban ügyfélként léphet fel. 

 

Dr. Ozvári Lukács Ádám 3 § (19) bekezdésre vonatkozó módosító javaslatát a küldöttgyűlés 

látható többséggel elfogadta az alábbiak szerint: 

(19) Tanulmányokat, tájékoztatókat ad ki, előadásokat, képzéseket, programokat 

szervez, amely által információt szolgáltat a látássérült személyeknek adható segítség 

formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vak és 

gyengénlátó emberek életéről, munkakörülményeiről és társadalmilag hasznos 
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tevékenységéről, hogy ezáltal is előmozdítsa a látássérült személyek Társadalmi 

integrációját. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket. 

 

Dr. Simon Gergely javaslatát a 3. § (22) bekezdésében a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény rövidített használatára 

vonatkozóan a küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta. A 3. § (22) Fot., úgyszintén A 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény esetében az alábbiak szerint: 

ENSZ Egyezmény. 

 

Dr. Ozvári Lukács Ádám 3 § (23) bekezdésre vonatkozó módosító javaslatát a küldöttgyűlés 

látható többséggel elfogadta az alábbiak szerint: 

(23) A Szövetség a közhasznú tevékenysége és a közfeladatai ellátása érdekében 

közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében 

önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet. 

 

A Szövetség tagjai 

 

19/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 68 támogató szavazattal elfogadta Dr. Földi János javaslatát a 4 § (4) 

bekezdésre vonatkozóan az alábbiak szerint: 

4 § (4) Új jogi személy tag felvételéről a küldöttgyűlés dönt. 

 

A döntéssel kapcsolatban a 4 §-t a 26 §-al összhangba kell hozni. 

 

20/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 64 támogató szavazattal elfogadta Dr. Ozvári Lukács Ádám szövegszerű 

javaslatát a 4. § (3) bekezdésre vonatkozóan az alábbiak szerint:  

(3) Jogi személy tag az a látássérült személyeket tömörítő egyesület lehet, amelyet a 

törvényszék nyilvántartásba vett és kérte a tagfelvételét a Szövetségbe. A tagfelvétel 

szempontjából látássérülteket tömörítő egyesület az a civil szervezet, amelynek tagjai 

megfelelnek az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek, kivéve a pártoló és tiszteletbeli 

tagok.  

 

Szakály Melinda a 4. § (6) bekezdésre vonatkozó módosító javaslatát a küldöttgyűlés látható 

többséggel elfogadta az alábbiak szerint:  

(6) A természetes személy tagok képviseletére, ügyeinek intézésére a Szövetség jogi 

személyiséggel rendelkező szervezeti egységet hoz létre, Természetes személy tagok 

szervezete elnevezéssel. 

 

Továbbá a 4 § a korábbi, 15/2013. (XI. 09.) OKGY határozat alapján módosul. 

 

A tag kötelezettségei 

  

21/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 61 támogató szavazattal elfogadta Dr. Ozvári Lukács Ádám a 7 § c) d) e) 

pontokra vonatkozóan módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

c) az alapszabály rendelkezéseit betartani, betartását elősegíteni; 

d) a küldöttgyűlés határozatait betartani, betartását elősegíteni; 

e) az elnökség határozatait betartani, betartását elősegíteni; 
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22/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 72 támogató szavazattal elfogadta Dr. Simon Gergely a 7 § i) pontra 

vonatkozó módosító javaslatát a következő szerint: 

i) a jogi személy tagok és a természetes személy tagok szervezete köteles mindent 

megtenni működésének biztosítására, így például élni a pályázati lehetőségekkel, 

igénybe venni a jogszabályok által biztosított kedvezményeket és a helyben elérhető 

juttatásokat, együtt működni más szervezetekkel; támogatás igénylése esetén tűrni ezek 

ellenőrzését. 

 

A Szövetség szervezeti felépítése 

 

Szakály Melinda a 8. § (5) bekezdésére vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint 

fogadta el a küldöttgyűlés: 

(5) A Természetes személy tagok szervezete, amely jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egységként működik. 

 

A Küldöttgyűlés 

 

23/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Dr. Ozvári Lukács Ádám 9 § (2) bekezdésére vonatkozó javaslatát 9 szavazattal a küldöttek 

többsége nem támogatta: 

A jogi személyek és a Szövetség természetes személy tagjai 500 főig 5 küldöttet és utána 250 

főként + 1 főt, 500-750 főig 6 küldött, 750-1000-ig 7 fő stb. küldöttet delegálhatnak a 

Küldöttgyűlésre. 

 

A küldöttek látható többséggel elfogadták Dr. Simon Gergely 9 § (2) bekezdésére vonatkozó 

módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

(2) A jogi személy tagok és a Szövetség természetes személy tagjai öt-öt fő küldöttet 

delegálhatnak a Küldöttgyűlésbe. 

 

A küldöttgyűlés összehívása 

 

24/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 66 támogató szavazattal elfogadta Dr. Simon Gergely 10. § (3) bekezdésére 

vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

(3) A meghívónak a küldöttgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően, a választó 

küldöttgyűlés esetében pedig, annak kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a 

küldöttekhez megérkeznie. 

 

A küldöttgyűlés határozatképessége, döntési rendje 

 

25/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 73 támogató szavazattal Dr. Földi János a 11. § (3) bekezdésre vonatkozó 

javaslatát elfogadta az alábbiak szerint: 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a Szövetség alapszabályának, Választási Szabályzatának 

és Etikai Szabályzatának elfogadásáról és módosításáról, valamint a Szövetség más 

Szövetséggel való egyesüléséről vagy feloszlásának kimondásáról, a jelen lévő küldöttek 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

(Lásd: 18. § (2) bekezdés a) és b) pontjai) 
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A Küldöttgyűlés elnökének jogköre, a napirendhez kapcsolódó felszólalások 

 

 

26/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 58 támogató szavazattal a 15. § (5) bekezdésének alternatív változatát 

elfogadta az alábbiak szerint: 

(5) A tanácskozási joggal jelenlévők az előterjesztésre vonatkozóan az előadóhoz 

kérdéseket intézhetnek, és hozzászólhatnak. 

 

 

Az elnökség 

 

27/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 62 támogató szavazattal úgy döntött, hogy az alapszabályból maradjon ki a 

jegyző, helyette jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.  

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Nagy Sándor 20. § (2) bekezdésére 

vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint:  

(2) Az elnökséget a küldöttgyűlés a küldöttek közül öt évre választja. Az alelnököt az 

elnökség választja meg tagjai közül egyszerű szavazattöbbséggel, a megválasztását 

követő első ülésén. A szavazás módját az elnökség maga határozza meg.  

 

28/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 3 támogató szavazattal elvetette Dr. Gaál Tibor 20. § (3) bekezdés a) pontjára 

vonatkozó módosító javaslatát, miszerint térjenek el a törvény szövegétől és zárják ki a 

korlátozottan cselekvőképes szövegrészt. 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Simon Gergely a 20. § (3) bekezdés a) 

pontjára vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal vagy a bankszámla feletti rendelkezéssel érintett ügycsoportban 

korlátozta, és 

 

29/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 66 támogató szavazattal elfogadta Dr. Simon Gergely 20. § (4) bekezdés a) 

pontjára vonatkozó módosító javaslatát, az alábbiak szerint:  

a) a tisztségről való lemondással. A lemondást az elnökség felé írásban, igazolható 

módon kell közölni;  

 

Dr. Ozvári Ádám 20. § (4) bekezdés e) pontjára vonatkozó módosító javaslatát látható 

többséggel a küldöttgyűlés elfogadta az alábbiak szerint: 

 e) A határozott idő lejártával. Az öt éves határozott idő a választó küldöttgyűlést követő 

ötödik évben a választó küldöttgyűlésen, a választás megkezdésével jár le. A választó 

küldöttgyűlés eredménytelensége esetén haladéktalanul össze kell hívni az új választó 

küldöttgyűlést. 
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Az elnökség feladatai, döntési rendje 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Pesti Zoltánné és Kuminka Györgyné módosító 

javaslatát a 21. § (7) bekezdésre vonatkozóan az alábbiak szerint: 

(7) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a résztvevők nevét, a 

hozzászólások lényegét és a határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv 

vezetésére felkért jegyzőkönyvvezető írja alá. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyv hitelesítőt 

kell választani, aki ellenőrzi a jegyzőkönyvet, a határozatokat, és ezt aláírásával igazolja. 

Egyebekben a 19. § (1) bekezdésében foglaltakat értelem szerűen alkalmazni kell. 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Nagy Sándor módosító javaslatát a 21. § (8) 

bekezdés első mondatára vonatkozóan az alábbiak szerint: 

(8) Az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában, amelyről az elnök 

gondoskodik. 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Simon Gergely 21. § (10) bekezdés h) 

pontjára vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

h) elfogadja a gazdasági vezető és a szakmai vezető által elkészített szövetség szervezeti 

és működési szabályzatát; 

 

A Felügyelő Bizottság 

 

A küldöttgyűlés elfogadta Dr. Ozvári-Lukács Ádám 22. § (3) bekezdés f) pontjára vonatkozó 

módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

f) A határozott idő lejártával. Az öt éves határozott idő a választó küldöttgyűlést követő 

ötödik évben, a választó küldöttgyűlésen, a választás megkezdésével jár le. A választó 

küldöttgyűlés eredménytelensége esetén haladéktalanul össze kell hívni az új választó 

küldöttgyűlést. 

 

A küldöttgyűlés elfogadta Dr. Simon Gergely 22. § (6) bekezdés d) pontjára vonatkozó 

módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

d) Az ülést az elnök vezeti le. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a 

résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és a határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök 

és a jegyzőkönyv vezetésére felkért jegyzőkönyvvezető írja alá; 

 

Az Etikai Bizottság 

 

A küldöttgyűlés elfogadta Dr. Simon Gergely 23. § (3) bekezdésére vonatkozó módosító 

javaslatát az alábbiak szerint:  

 

(3) Az Etikai Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés időpontjáról és 

napirendjéről az elnök írásban, vagy E-mail-ben, vagy telefonon, az ülést megelőzően 5 

munkanappal, névre szólóan értesíti a bizottság tagjait, továbbá az egyéb érdekelteket. 

Az értesítés alkalmazott formájáról feljegyzést kell készíteni. Az ülésről jegyzőkönyv 

készül, amely tartalmazza a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és a 

határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv vezetésére felkért 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 
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A Jelölő Bizottság 

 

A küldöttgyűlés elfogadta Dr. Simon Gergely 24. § (3) bekezdésére vonatkozó módosító 

javaslatát az alábbiak szerint:  

(3) A Jelölő Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság a 

Választási Szabályzatban foglaltak szerint ülésezik. Az ülés időpontjáról és 

napirendjéről az elnök írásban, vagy E-mail-ben, vagy telefonon, az ülést megelőzően 5 

munkanappal, névre szólóan értesíti a bizottság tagjait, továbbá az egyéb érdekelteket. 

Az értesítés alkalmazott formájáról feljegyzést kell készíteni. Az ülésről jegyzőkönyv 

készül, amely tartalmazza a résztvevők nevét, a hozzászólások lényegét és a 

határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv vezetésére felkért 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

 

A Természetes személy tagok szervezete 

 

30/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 59 támogató szavazattal elfogadta Pesti Zoltánné módosító javaslatát a 26. § 

(1) bekezdésére vonatkozóan az alábbiak szerint:  

(1) A Szövetség természetes személy tagja lehet az a látássérült személy, aki a 4. § (5) 

bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel és nem tagja egyik tagegyesületnek sem. 

 

 Szakály Melinda a tervezetben lévő 26. § (3) bekezdését elhagyni javasolja és az utána 

következő bekezdések számozása és tartalma ennek megfelelően módosul. A küldöttek 

látható többséggel elfogadták.  

 

Az Elnök 

 

A küldöttek látható többséggel elfogadták Pesti Zoltánné 27. § (1) bekezdés k) pontjára 

vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

k) képviseli, védi és érvényesíti a látássérült emberek érdekeit. 

 

A küldöttek látható többséggel elfogadták Pesti Zoltánné 27. § (5) bekezdésére vonatkozó 

módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

(5) az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

 

A Szövetség hivatala 

 

31/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 71 támogató szavazattal Dr. Ozvári-Lukács Ádám a 29. § (4) bekezdésre 

vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint elfogadta: 

(4) A szakmai vezetőt és a gazdasági vezetőt a megválasztott elnök jelöli ki és az elnökség 

dönt az alkalmazásáról. A szakmai vezető és gazdasági vezető a szövetség vezető állású 

munkavállalója. A kinevezés határozott idejű, az az elnök megbízatásának lejártát 

követő harmincadik napig tart. Feladataikat munkajogviszony alapján látják el. 

 

Összeférhetetlenségi szabályok 

 

32/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 1 támogató szavazattal elvetette Dr. Ozvári-Lukács Ádám javaslatát a 30 § 

(3) a) b) pontjának törlésére vonatkozóan. 
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33/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 15 támogató szavazattal elvetette Pesti Zoltánné javaslatát a 30 § (6) 

bekezdés törlésére vonatkozóan. 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Simon Gergely a 30. § (8) bekezdésére 

vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

(8) Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elnök készíti elő és a tisztségviselő írja alá. 

A nyilatkozatot teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni. 

 

 

A Szövetség gazdálkodása, bevételei 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Simon Gergely a 31. § (5) bekezdés a) 

pontjára vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint: 

a) alapcél szerinti közhasznú tevékenységet folytat, és 

 

 

A közzététel és az iratbetekintés  

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Simon Gergely 32. § (4) bekezdésére 

vonatkozó módosító javaslatát az alábbiak szerint:  

(4) Az iratbetekintés igényét az elnöknél kell írásban előterjeszteni, aki ezt 

munkanapokon, előre egyeztetett időpontban köteles biztosítani. 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Nagy Sándor javaslatát, mely szerint a 33. §-

t az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki: 

(4) A szövetség működéséhez szükséges, a jogszabályok által előírt szabályzatok 

elkészítése, az elnök feladata, elfogadása az elnökség hatáskörébe tartozik. 

 

 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezés 

 

A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Nagy Sándor a 34. §-t az alábbiak szerint 

javasolja módosítani: 

34. § Ez az alapszabály a küldöttgyűlés általi elfogadását követően lép hatályba. Ezzel 

egyidejűleg hatályát veszti a 2009. április 18-án egységes szerkezetbe foglalt és elfogadott 

alapszabály, valamint a Szövetség Választási- és Etikai Szabályzata azzal, hogy 

a) a megválasztott szervezetek a soron következő választásig a korábban megválasztott 

összetételben működnek tovább; 

b) a következő választó küldöttgyűlést a jelen alapszabály szerinti küldöttek 

részvételével kell összehívni; 

c) etikai eljárást az új Etikai Szabályzat alapján lehet lefolytatni. 
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Dr. Simon Gergely javasolja a második dátumozást és aláírást elhagyni.  

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám javasolta az alapszabály záradékkal történő ellátását. 

 

34/2013. (XI. 09.) OKGY HATÁROZAT 

Az Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Országos Küldöttgyűlése az 

MVGYOSZ Alapszabályát a jegyzőkönyvben rögzített módosításokkal együtt elfogadta. 

 

Támogató szavazat: 76 

Ellenezte: 3 

Tartózkodott: 1 

 

Szakály Melinda megköszöni a küldötteknek eddigi együttműködésüket, a mai küldöttgyűlést 

berekeszti. 

 

 

Kelt, mint fent. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. ………………………………… 

 Szakály Melinda Baráth Barbara 

      elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. ………………………………… 

      Nagy Zsuzsanna Babik Tamás 

          jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 


