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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült 2015. május 30-án az MVGYOSZ Küldöttgyűlésén, az MVGYOSZ székházában 

(1146 Budapest, Hermina út 47.) 10:00 órai kezdettel.  

 

A Küldöttek száma összesen: 115 fő 

A Szövetség alapszabálya értelmében a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a 

küldöttek több mint fele jelen van. 

 

A jelenlét ellenőrzését kétféle módszerrel biztosítják: érkezéskor minden küldött személyi 

igazolványát felmutatva igazolja magát, és aláírja a jelenléti ívet (1. sz. melléklet), valamint 

számozott, lepecsételt szavazócédulát kap, továbbá az ülés hivatalos megnyitását megelőzően 

helyszíni névsorolvasás történik. Annak érdekében, hogy a küldöttgyűlés létszáma nyomon 

követhető legyen, csak és kizárólag az első ajtón közlekedhetnek a küldöttek. Kilépéskor 

szavazókártyájukat le kell adni az MVGYOSZ munkatársának. 

 

Az ülést megnyitja Dr. Nagy Sándor a MVGYOSZ elnöke. 

 

Az elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 10:00-kor 93 fővel határozatképes.  

 

Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül, a jegyzőkönyv ez alapján lesz elkészítve.   

 

Az ülés megkezdése előtt dr. Nagy Sándor elnök szót adott az Informatika a Látássérültekért 

Alapítvány elnökének Szuhaj Mihálynak, aki tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy az alapítvány 

diktafon adománnyal támogatja a szövetséget és tagegyesületeit.  

Az adományokat a szövetség részére és a tagegyesületek képviselői részére a regisztrációs 

asztalnál átadta.  

 

Ezt követően dr. Nagy Sándor köszöntötte a küldöttgyűlést. A munkát megkezdve a jegyzőkönyv 

vezetésére javasolja Baráth Barbarát, az MVGYOSZ munkatársát, aki elfogadja a felkérést. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolt személyek: 

Németh Orsolya (VGYKE küldötte), 

Balázs Levente (Természetes Tagok Szervezete). 
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Az KGY látható többséggel elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket. 

 

23/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés Baráth Barbarát jegyzőkönyvvezetőnek, Németh Orsolyát és Balázs Leventét 

jegyzőkönyv hitelesítőnek látható többséggel megválasztotta. 

 

Dr. Nagy Sándor javaslatot tett a nyílt szavazásoknál közreműködő szavazatszámláló bizottság 

tagjaira, akik a felkérést elfogadták: 

 

Berecz Filoména, 

Búzás Jánosné, 

Zsiborás Krisztina. 

A javasolt szavazatszámlálók nem az MVGYOSZ alkalmazottai, személyükkel kapcsolatosan 

nem érkezett kifogás. A nevezetteket a küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta. 

 

24/2015. (V. 30.) sz. KGY Határozat 

A küldöttgyűlés a nyílt szavazatok összeszámolására három tagú szavazatszámláló bizottságot 

választ, amelynek tagjai: 

Berecz Filoména, 

Búzás Jánosné, 

Zsiborás Krisztina 

 

Dr. Nagy Sándor felkéri Baráth Barbarát, hogy ismertesse a napirendi javaslatot. 

 

Napirend: 

1. Elnöki köszöntő 

2. Döntés az etikai szabályzat elfogadásáról 

3. A választó-küldöttgyűlés levezetőelnökének megválasztása 

4. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelöltlista ismertetése 

5. Vezető tisztségviselők megválasztása (elnök, elnökségi tag, Felügyelő Bizottság) 

6. Etikai Bizottság tagjainak megválasztása 
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7. Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása 

8. Választási eredmények ismertetése 

9. Bejelentések, hozzászólások 

 

Az elnök a napirendi javaslatot vitára bocsátotta. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevétel és módosító javaslat nem érkezett. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 

25/2015. (V. 30.) sz. KGY Határozat 

A küldöttgyűlés a napirendet 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

1. Elnöki köszöntő 

 

Dr. Nagy Sándor: az 5 éves választási ciklus végére értünk, ebből következően a választó 

küldöttgyűlést megnyitom. Egy napirendi pont van, amit szeretnék levezényelni, melyet az 

elküldött levelekből megismerhettek a küldöttek, ezt követően megválasztjuk a levezető elnököt. 

Az új alapszabály értelmében az elnök, az elnökségi tagok és az Etikai Bizottság mellett a 

Felügyelő Bizottság is megválasztásra kerül a jelen választások során.  

 

2. Döntés az etikai szabályzat elfogadásáról 

 

Dr. Nagy Sándor javaslatot tesz az etikai szabályzat elfogadására a küldöttek részére 

megküldött módosításokkal.  

 

 

26/2015. (V. 30.) sz. KGY Határozat 

A küldöttgyűlés az MVGYOSZ etikai szabályzatát, a legutóbbi küldöttgyűlés óta a küldöttek 

részére írásban előzetesen megküldött módosításokkal 92 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
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3. A választó-küldöttgyűlés levezetőelnökének megválasztása 

 

Az elnök elmondta, hogy végleges leköszönése előtt már csak egy feladata maradt, javaslatot 

tenni a választó-küldöttgyűlés levezető elnökére. 

 

Dr. Nagy Sándor a gyűlés levezetésére felkéri a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesülete képviseletében megjelent küldöttet, dr. Simon Gergelyt, aki elfogadta a 

felkérést. A levezető elnök személyére más személyi javaslat nem érkezett. 

 

27/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 91 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 

2015. május 30-ai küldöttgyűlés levezető elnöke Dr. Simon Gergely küldött legyen. 

 

Dr. Simon Gergely köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte a bizalmat és megállapította, 

hogy a jelenléti ívek alapján a választó-küldöttgyűlés 97 fővel határozatképes. 

A választás megkezdésének akadályát nem látta és felhívta a küldöttek figyelmét arra, hogy a 

Ptk. előírja, hogy a határozatképességet minden egyes szavazás előtt meg kell állapítani. 

 

Az elnök megkezdte a névsorolvasást.  

A névsorolvasás után az elnök 98 fő jelenlétét állapította meg. 

 

Dr. Simon Gergely javaslatot tett a titkos szavazásoknál közreműködő szavazatszámláló 

bizottság tagjaira, akik a felkérést elfogadták: 

 

Jankó-Brezovay Pálné  

Borbély Lajosné (Braille írás) 

Kuminka Györgyné (Braille írás) 

Tárnoki Lászlóné (síkírás) 

Hőgyi Erik (síkírás). 

 

A javasolt szavazatszámlálók nem az MVGYOSZ alkalmazottai, személyükkel kapcsolatosan 

nem érkezett kifogás. A jelöltek vállalták a felkérést. 
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28/2015. (V. 30.) sz. KGY Határozat 

A küldöttgyűlés a titkos szavazatok összeszámolására öt tagú szavazatszámláló bizottságot 

választott, 97 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

A bizottság tagjai: 

Jankó-Brezovay Pálné  

Borbély Lajosné (Braille írás) 

Kuminka Györgyné (Braille írás) 

Tárnoki Lászlóné (síkírás) 

Hőgyi Erik (síkírás) 

4. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelöltlista ismertetése 

 

A levezető elnök felkérte Bukovenszkyné Borza Máriát, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy tartsa 

meg a Jelölő Bizottság beszámolóját és ismertesse az elnöki tisztségre jelölteket. 

 

Bukovenszkyné Borza Mária köszöntötte a küldötteket és elmondta, hogy a jelenlegi Jelölő 

Bizottságot 2014. május 24-én választotta meg a küldöttgyűlés, amely azonnal megkezdte 

munkáját. 2015. április elején összesítette a beérkezett javaslatokat, amelyet előterjesztett az 

elnökségnek. A küldöttek listáját küldött-társaim is megkapták a meghívóval. 

 

5. Vezető tisztségviselők megválasztása (elnök, elnökségi tag, Felügyelő Bizottság) 

 

A Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy az elnöki tisztségre Dr. Nagy Sándorra érkezett 17 

jelölés. Más jelöltre nem érkezett javaslat. 

 

Dr. Simon Gergely megköszönte a beszámolót. Elmondta, hogy az MVGYOSZ választási 

szabályzata és alapszabálya értelmében bármely küldöttnek joga van az elnöki tisztségre 

küldöttet jelölni. 

 

Más jelöltre javaslat nem érkezett, így a levezető elnök a jelöltlistára való felkerülésre Dr. Nagy 

Sándor személyét tette fel szavazásra. 

 

29/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés Dr. Nagy Sándor személyének felkerülését a jelöltlistára 98 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. 
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A levezető elnök felkérte Dr. Nagy Sándort rövid bemutatkozásra és programjának 

ismertetésére. 

 

Dr. Nagy Sándor megköszönte a jelölést és a támogatást. Programját az alábbiakban fejtette ki: 

elengedhetetlen elkészítenie a Szövetségnek egy ötéves stratégiai tervet, amelyben 

meghatározza, hogy a szervezet hogyan, milyen irányban fejlődjön tovább, melyek azok a 

szakmai feladatok, amelyeket erősíteni kell, melyek azok, amelyeket át kell gondolni és 

újraszabályozni szükséges, fel kell mérni, hogy milyen humánerőforrás áll a Szövetség 

rendelkezésére, milyen feladatokat tud végrehajtani, milyen új szolgáltatásokat tud bevezetni és 

mindezeket hogyan tudja propagálni. 

Fontos a Szövetség hírnevének emelése, mert valamikor fontos szerepet töltött be a civil 

életben. Ezt igazolja, hogy 1918 óta töretlenül áll és működik, vagyis a következő ötéves 

ciklusban lesz a szervezet 100 éves. A száz évet szeretnénk méltóképpen megünnepelni, ennek 

nevében szeretnék minél eredményesebben lobbizni annak érdekében, hogy a vak emberek 

foglalkoztatása, szociális ellátása, oktatása, egyenlőesélyű hozzáférés részükre történő 

biztosítása megvalósuljon. 

A centenárium jelentős és ennek emlékére szeretném, ha elkészülne egy múzeum, ahol 

digitális, tárgyi eszközök kerülnének kiállításra. A múzeumban mindazon eszközöknek, 

anyagoknak helye van, amelyeknek a bemutatásával végig tudjuk kísérni a vak emberek 

fejlődését az oktatásban, kultúrában, munkavégzés során. 

Mindent megteszek azért, hogy továbbra is eredményesen tudjam képviselni a látássérülteket. 

Például: az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban, az Integrált Közlekedési Operatív Program 

Monitoring Bizottságának munkájában, hiszen fontos a közlekedéssel kapcsolatos 

akadálymentesítés. 

A stratégia kidolgozása kiemelten fontos. Ebbe a küldötteket és az egyesületeket is be 

szeretnénk vonni. 

Rendkívül fontos az egyesületekkel való együttműködés, az egyesületek tevékenységének 

becsatornázása a szövetségbe. Kérem, hogy az egyesületek aktívan vegyenek részt a 

szövetség munkájában, legyen az egy dokumentum véleményezése vagy más feladat. 

Jelenleg a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének vagyok az elnöke és a 

Fehérbot Alapítvány Felügyelő Bizottságának vagyok a tagja. 

 

A levezető elnök elrendelte a szavazóborítékok és szavazólapok névsorolvasással történő 

kiosztását, ezt követően a szavazóurnába helyezhették el szavazataikat a küldöttek. 

 

A szavazatszámláló bizottság megkezdte munkáját. 
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A levezető elnök felkérte Bukovenszkyné Borza Máriát, hogy ismertesse az elnökségi tagságra 

jelöltek névsorát. 

Az elnökségi tagságra érkezett személyi jelölések: 

Ádász István (Békés Megye), 

Barnóczki Gábor (BAZ Megye) 

Dr. Földi János (Természetes Személyek Szervezete) 

Kácsor-Macska Zsuzsanna (Bács-Kiskun Megye) 

Majoros Kálmánné (Heves Megye) 

Mellár Renáta (Fehér Megye) 

Mészáros József (Tolna Megye) 

Nagy Tünde (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye) 

Nagy Zsuzsanna (Békés Megye) 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám (VGYKE) 

Pesti Zoltánné (Jász-Nagykun-Szolnok Megye) 

Szakály Melinda az elnökségi tagsági jelöléstől visszalépett. 

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám a Felügyelő Bizottsági jelöléstől visszalépett. 

 

Dr. Simon Gergely: javaslom, hogy a jelöltek mutatkozzanak be. 

Dr. Tóka László: ügyrendi javaslatom, hogy először bővítsük a jelöltlistát és utána 

mutatkozzanak be a jelöltek. 

 

Dr. Simon Gergely a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

30/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 93 igen szavazattal támogatta, hogy először az elnökségi tagok jelöltlistája 

bővüljön és azt követően mutatkozzanak be a jelöltek és mondják el programjukat. 

 

Dr. Tóka László: Németh Andreát jelölöm elnökségi tagságra. Javaslom a küldötteknek, hogy 

válasszák meg sorstársunkat, felsőfokú végzettsége van, sajnos nem a végzettségének 

megfelelő munkakörben dolgozik 
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Dr. Simon Gergely: köszönjük. Kérdezem a jelölt asszonyt, hogy vállalja-e a jelöltséget és ha 

megválasztják, a tagságot.  

Németh Andrea: Igen, vállalom. 

 

Van-e további jelöltre javaslat? 

 

Németh Sándor: elnökségi tagságra jelölöm dr. Kuti Renátát. 

 

Dr. Simon Gergely: elvállalja-e a jelölt a jelölést? 

 

Dr. Kuti Renáta: igen, elvállalom. 

 

Németh Tamásné: csak küldött jelölhet küldöttet? 

Dr. Simon Gergely: igen. 

 

Több elnökségi tagságra történő jelölés nem érkezett. A jelöltek végleges névsora: 

 

Ádász István (Békés Megye), 

Barnóczki Gábor (BAZ Megye) 

Dr. Földi János (Természetes Személyek Szervezete) 

Kácsor-Macska Zsuzsanna (Bács-Kiskun Megye) 

Dr. Kuti Renáta (Zala Megye) 

Majoros Kálmánné (Heves Megye) 

Mellár Renáta (Fehér Megye) 

Mészáros József (Tolna Megye) 

Nagy Tünde (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye) 

Nagy Zsuzsanna (Békés Megye) 

Németh Andrea (Baranya Megye) 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám (VGYKE) 

Pesti Zoltánné (Jász-Nagykun-Szolnok Megye) 
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Dr. Simon Gergely felkérte a jelölteket, hogy röviden mutatkozzanak be és mondják el 

programjukat. Ezt követően a jelölteket a jelöltlistára kell venni, egyharmados támogatással és 

nyílt szavazással. 

 

Ádász István: Köszöntöm a küldötteket, köszönöm a jelölést. Nagy megtiszteltetés ez 

számomra, hogy rám gondoltak. 52 éves vagyok, intézményi kommunikátori végzettségem van, 

Békés Megyében vagyok alelnök. Ha megválasztanak, akkor szeretnék úgymond utazó 

nagykövet lenni, az elnökséget, illetve a szövetséget képviselni és ellátogatni a megyékbe. 

Szeretném visszahozni a régi jó dolgokat például „Borsodi randevú” vagy a hasonló jó 

kezdeményezéseket, azokat, ahol közösen tudunk együtt lenni. 

 

Barnóczki Gábor: Köszöntöm a küldötteket. 36 éves vagyok, kazincbarcikai és miskolci lakos. A 

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei egyesület elnöke vagyok. Az elmúlt 

ciklusban már a szövetség elnökségi tagja voltam. Fontos feladatomnak tartottam a felelős és 

megfontolt döntések meghozatalát, valamennyi elnökségi ülésen részt vettem. Fontos a 

szövetség stratégiájának kidolgozása. A rehabilitáció és foglalkoztatás volt a feladatköröm, 

képviseltem a szövetség álláspontját szakmai rendezvényeken, parlamenti albizottsági 

üléseken. A foglalkoztatás, valamint a megváltozott munkaképességű fogyatékossággal élő 

személyek ellátásával kapcsolatos jogszabályok véleményezésében vettem részt. Politológusi 

és történelemtanári végzettségem van. 

 

Dr. Földi János: voltam a szövetség Felügyelő Bizottságának az elnöke, voltam elnökségi tag, 

voltam az egyéni tagok szervezetének az elnöke. Dr. Nagy Sándor programjából kiemelném 

vagy hangsúlyoznám, hogy az érdekképviseletet ennél sokkal erőteljesebben kellene vinni.  

 

Kácsor-Macska Zsuzsanna: köszöntöm a küldötteket. Köszönöm a bizalmat. Szociálismunkás, 

illetve andragógus és munkavállalási tanácsadó végzettségem van. 2007-ben kezdtem dolgozni 

érzékenyítő munkatársként. Ezt követően szemészeti klinikákon dolgoztam egészségügyi 

rehabilitációs munkatársként, majd az elemi rehabilitációban dolgoztam, végül pedig a 

foglalkozási rehabilitációban. Mindezek után 1 évet önkénteskedtem Svédországban. Itt 

bepillantást nyertem a svéd látássérültek szövetségének életébe. Ha bizalmat kapok, akkor ezt 

a nemzetközi kapcsolatot fel tudom használni a szövetség érdekében. 2013-ban pedig 

megválasztottak a Bács-Kiskun megyei egyesület elnökének, amely tisztséget ma is ellátom. 

Nagyon fontosnak tartom a szemléletformálást, rehabilitációt Ezeken a területeken dolgoztam és 

nagy tapasztalattal rendelkezem. Van tapasztalatom a képzés területén is, tanácsadóként 

tanítottam is. 

 



10/22 

 

Dr. Kuti Renáta: 32 éves vagyok, jogi egyetemet végeztem. 5 évvel ezelőtt a Zala megyei 

egyesület alelnöke voltam, ahol az egyesületet és a látássérült embereket próbáltuk bemutatni a 

külvilág számára.  

 

Egy jó programot indítottunk el ezzel. 13 éve már Budapesten élek. 

 

Majoros Kálmánné: A Heves megyei egyesület elnöke vagyok. A szövetség elnökségének is 

tagja voltam. Dr. Nagy Sándor programját segíteném és támogatom a megválasztásom esetén. 

Köszönöm a jelölést. 

 

Mellár Renáta: köszönöm a jelölést. 28 éves vagyok, a Fehér megyei egyesület elnöke vagyok. 

Fontosnak tartom, hogy a szövetségben is és az egyesületeknél is sokkal nagyobb hangsúlyt 

fektessünk a tagokra, igényeikre. Ennek érdekében külföldön próbáltunk szerencsét, sikerrel. 

Ebben szeretnék segíteni minden egyes szervezetnek. Az Egyesült Nagy Priorátusok 

Jeruzsálemi Szent Lázár Kórházi Lovagrenddel vagyok kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy 

kapcsolataimmal segítek és helyt fogok tudni állni, ha megválasztanak. 

 

Mészáros József: Köszöntöm a küldötteket. Tolna megyéből jöttem, 61 éves vagyok, 

végzettségem közgazdász informatikus. Amikor aktívan dolgoztam az atomerőműnek voltam az 

adatvédelmi menedzsere. Jelenleg rokkantnyugdíjas vagyok. Hasznosítani igyekszem 

közgazdászi végzettségemet és részt veszek a pályázatok megírásában. Választott tisztségem 

nincs az egyesületnél. Köszönöm, ha megválasztanak. 

 

Nagy Tünde: Köszöntök mindenkit. Nyíregyházáról érkeztem és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Egyesület elnöke vagyok 2004 óta. Két hete újraválasztottak, tehát még 5 évig ellátom 

ezt a feladatot. Születésem óta látássérült vagyok, a Vakok Általános Iskolájában tanultam és 

nagyon fontosnak tartom a Braille írást, kultúrát, ezzel kapcsolatos munkát. Végzettségem 

szerint szociális gyermek- és ifjúságvédelmi intéző vagyok, így a látássérült gyermekeket is 

fontosnak tartom megsegíteni. Ha megválasztanak, akkor a Braille kultúra és a látássérült 

gyermekek és velük való törődés lesz nagyon fontos számomra. 2013-ban kerültem be az 

országos elnökségbe, megörököltem a látássérültek szabadideje, kultúra, sporttevékenysége 

feladatkört. Köszönöm a jelölést mindenkinek.  

 

Nagy Zsuzsanna: 59 éves vagyok, végzettségem szociálismunkás és nonprofit menedzser. 8 

éve dolgozom a Békés megyei egyesületben és 3 éve vagyok az egyesület elnöke. Mindennapi 

feladatként szociális ügyintézést, szabadidős és kulturális program szervezését és 

lebonyolítását végzem munkatársaim segítségével. Részt veszek a pályázati programok 

megírásában és megvalósításában is. Tanácsadással segítem a megyei középületek és 
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közszolgáltatások akadálymentesítését. Érzékenyítő programokat végzünk oktatási 

intézményekben és közhivatalokban. Most a járási hivataloknál tesszük ezt. 

A szövetség munkáját szociális területen és szabadidős, kulturális rendezvények területén, 

valamint az érdekvédelemben tudnám segíteni. Köszönöm a jelölést. 

 

Németh Andrea: köszöntöm a küldöttgyűlést. A Baranya megyei egyesületből érkeztem. 

Matematika tanári végzettségem van. Dolgoztam a Világ Világossága Alapítványnál, ahol 

látássérült gyerekekkel foglalkoztam. 2011 óta pedagógusként már nem tudok dolgozni. 

Jelenleg egy rehabilitációs munkahelyen dolgozom. Programomat 3 pontban foglalnám össze: 

kapcsolattartás, összefogás és integráció. Kapcsolattartás egészségügyi és pedagógiai 

szakszolgálatokkal, hogy minden fogyatékkal élő látássérült megtalálja a neki szükséges 

érdekképviseleti szervezetet, mert együtt könnyebb egy problémát megoldani. Összefogás más 

fogyatékkal élőkkel. Integráció alatt pedig a társadalmi integrációt értem, hogy ne fogyatékkal 

élő, perifériára szorult csoportként kezeljenek bennünket, hanem csupán több segítséggel élő, a 

társadalom hasznos tagjaiként kezeljenek. Köszönöm a jelölést. 

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: szeretném megköszönni a bizalmat. 2006 óta vagyok küldött, 

elnökségi póttag is voltam, több éven keresztül láttam el a jogsegélyszolgálatot a szövetségben. 

Ezeket a tapasztalataimat szeretném hasznosítani, folytatni. 2004 óta jogászként dolgozom, 

2009 óta pedig ügyvédként tevékenykedem. Számos jogterülettel kerültem kapcsolatba, de 

számomra a hangsúlyos az egyenlő bánásmód kérdése. Nem a konfrontáció, hanem az 

egyeztetések területén szereztem nagy tapasztalatot. Ha megválasztanak, akkor elsősorban 

ezeket a tapasztalataimat szeretném hasznosítani, jogi tapasztalataimmal segíteném az 

elnökség munkáját, illetve a szövetség érdekvédelmi munkáját. Akadálymentesítés, egyenlő 

esélyű hozzáférés, érdekérvényesítés területei a kiemeltek. 

Aktívan sportolok, tehát bekapcsolódnék a sporttal, kultúrával kapcsolatos munkába. A 

hosszútávú stratégia kidolgozásában is részt vennék. 

 

Pesti Zoltánné: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület elnöke vagyok 2011 óta. Ezt 

megelőzően elnökségi tagja voltam. 1991 óta vagyok tag, 8 éve dolgozom az egyesületnél. 

Önkéntesként kezdtem és ezért fontosnak tartom ezt a területet is. A stratégia kidolgozása is 

elengedhetetlen, ebben szívesen részt vennék. Jó a kapcsolatunk az adóhatósággal és a 

kormányoldallal. Akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés, érdekképviselet munkájába is 

bekapcsolódnék. 

 

A tisztségre történő jelölést valamennyi jelölt elfogadta. 

 

Dr. Simon Gergely: kíván-e valaki a jelöltek mellett érvelni? Ezt a küldöttek közül senki nem 
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jelezte, így Dr. Simon mondta el, hogy fontos a fiatalság, de elengedhetetlen a tapasztalat 

megléte is, a fiatalság mindig megújít, a tapasztalat pedig megadja a megújító munkához a 

biztos hátteret. Fontos, hogy olyan jelölteket válasszunk meg elnökségi tagságra, akik 

elkötelezettek, elhivatottak. Megfontoltságot kérek. Pesti Zoltánné és Kácsor-Macska Zsuzsanna 

munkáját ismerem. 

 

A küldöttgyűlés az alábbi elnökségi tagságra jelölteket vette jelölőlistára: 

 

31/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés döntése alapján – több mint egyharmados támogatással, nyílt szavazással - az 

alábbi személyek kerültek fel a jelöltlistára az elnökségi tagságra jelöltek közül: 

Ádász István: 56 igen szavazat, 

Barnóczki Gábor: 80 igen szavazat, 

Dr. Földi János: 49 igen szavazat, 

Kácsor-Macska Zsuzsanna: 79 igen szavazat, 

Dr. Kuti Renáta: 40 igen szavazat, 

Majoros Kálmánné: 63 igen szavazat, 

Mellár Renáta: 43 igen szavazat, 

Mészáros József: 51 igen szavazat, 

Nagy Tünde: 79 igen szavazat, 

Nagy Zsuzsanna: 59 igen szavazat, 

Németh Andrea: 58 igen szavazat, 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: 81 igen szavazat, 

Pesti Zoltánné: 75 igen szavazat. 

 

Dr. Simon Gergely: megállapítom, hogy az elnökségi tag jelöltlistán összesen 13 fő van.  

 

Megérkezett az elnök tisztségével kapcsolatban a titkos választás eredménye. 

A levezető elnök felkéri Jankó-Brezovay Pálnét, hogy ismertesse az elnökválasztás eredményét. 

 

Jankó-Brezovay Pálné: 98 boríték érkezett, ebből 11 boríték volt üres és 87 borítékban szerepelt 

az elnökjelölt neve.  
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32/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A MVGYOSZ küldöttgyűlése Dr. Nagy Sándort 87 igen szavazattal 11 ellenében a Magyar 

Vakok és Gyengénlátók Szövetsége elnökévé választotta 5 év időtartamra. 

 

Dr. Nagy Sándor: köszönöm küldött-társaimnak a bizalmat, igyekszem munkámat úgy végezni, 

hogy az mindenki érdekeit szolgálja és örömmel veszem, ha véleményt formálnak, még ha az 

nem is egyezik az enyémmel. Kérem, hogy segítsék a munkámat. 

 

A levezető elnök indítványozta, hogy amíg az elnökségi tagok választásához szükséges 

szavazólapokat előkészítik a Jelölő Bizottság ismertesse a Felügyelő Bizottság személyére 

érkezett javaslatokat. 

 

 

Bukovenszkyné Borza Mária ismertette a felügyelő bizottsági tagságra jelöltek névsorát: 

Páll András 

Szabó Renáta 

Szakály Melinda 

Szűcs Zsuzsanna 

 

Dr. Simon Gergely: kíván-e valaki más jelöltre javaslatot tenni? 

 

Dr. Nagy Sándor: kérdezem Fodor Ágnest, hogy vállalna-e tisztséget a Felügyelő Bizottságban? 

 

Fodor Ágnes: nekem nincs pénzügyi, jogi vagy közgazdasági végzettségem. 

 

Dr. Simon Gergely: a bizottságban egy személynek kell rendelkeznie ilyen végzettséggel. 

 

Fodor Ágnes: köszönöm, elfogadom. 

 

Gyöngy Sándorné: Tóthné Veres Katalint jelölöm. 

Tóthné Veres Katalin: vállalom. 
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A levezető elnök megállapította, hogy javaslat további jelöltre nem érkezett. 

 

A jelöltek végleges névsora: 

Fodor Ágnes 

Páll András 

Szabó Renáta 

Szakály Melinda 

Szűcs Zsuzsanna 

Tóthné Veres Katalin 

 

A levezető elnök felkéri a jelölteket egy rövid bemutatkozásra. 

 

Fodor Ágnes: Köszönöm, elvállalom. 

 

Páll András: 7 éve vagyok a Felügyelő Bizottság tagja. Voltak időszakok, mikor voltak 

konfliktusok a Felügyelő Bizottság és a Szövetség vezetése között, de mindig azt tartottuk szem 

előtt, hogy jogszabályoknak megfelelően és a szövetség érdekeit szem előtt tartva végezzük 

munkánkat. A jelölést elvállalom. 

 

Szabó Renáta: a jelölést elvállalom. 2008 óta vagyok a szövetség Felügyelő Bizottságának 

elnöke, Végzettségem szerint jogi szakokleveles közgazdász vagyok, a külügyminisztérium 

költségvetési főosztályának a vezetője vagyok. Felügyelő bizottsági tagságom előtt a Vakok 

Állami Intézetének voltam gazdasági vezetője. 

 

Szakály Melinda: a jelölést elvállalom. A szövetségi elnöki tapasztalataim nagyban segítenék ezt 

a munkát. Szerintem nem felelősöket kell keresni, hanem az a lényeg, hogy rendben menjen 

minden, a jogszabályoknak megfelelően működjön a szövetség. Pénzügyi végzettségem még 

nincs. 

Szűcs Zsuzsanna: a jelölést elvállalom. Én is a Felügyelő Bizottság tagja voltam. Nagyjából 17 

éve dolgozom számviteli területen. 2007-től vagyok látássérült. Ezt megelőzően is számvitellel 

foglalkoztam. Végzettségemet tekintve agrármérnök vagyok, számvitel-vállalkozási szakon 

végeztem ezt követően mérlegképes könyvelői és adótanácsadói végzettségeket is szereztem. 

Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületnél dolgozom, mint gazdasági vezető. 2009-

től vagyok vezetőségi tag és jelenleg alelnöke az egyesületnek. 2 évig voltam a Szövetség 
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Felügyelő Bizottságának tagja. Nem végződhet minden ügy úgy, hogy mindenki elégedett 

legyen, de igyekeztem objektíven és elkötelezetten végezni munkámat. 

 

Tóthné Veres Katalin: a jelölést elvállalom. 2006 óta vagyok a Heves Megyei Egyesület 

elnökségi tagja és igyekszem segíteni az elnök munkáját. 

 

A levezető elnök ismerteti, hogy a jelöltlistára a jelöltek egyharmados támogatással és nyílt 

szavazással kerülhetnek fel. 

 

A teremben 96 fő tartózkodik. 

 

33/2015. (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés döntése alapján – több mint egyharmados támogatással, nyílt szavazással - az 

alábbi személyek kerültek fel a Felügyelő Bizottságra jelöltek jelöltlistájára: 

Fodor Ágnes: 79 igen szavazat, 

Páll András: 94 igen szavazat, 

Szabó Renáta: 84 igen szavazat, 

Szűcs Zsuzsanna: 84 igen szavazat, 

Tóthné Veres Katalin: 45 igen szavazat. 

Szakály Melinda: 25 igen szavazattal nem került a jelöltlistára. 

 

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a hozzászólások és bejelentések napirendi pontot 

tárgyalja a küldöttgyűlés, amíg a Felügyelő Bizottsági tagok választási feltételei megvalósulnak. 

 

34/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés a napirend „hozzászólások, bejelentések” pontjának megtárgyalását látható 

többséggel elvetette. 

 

A levezető elnök technikai szünetet rendel el. 

 

A technikai szünet után a levezető elnök megállapította, hogy 96 küldött van jelen. Bejelentette, 

hogy az elnökség tagjainak megválasztásához szükséges szavazólapok elkészültek és az 

elnökségi tagsági választást elrendelte. A választás titkos szavazással történik, az érvényes 
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szavazathoz maximum 8 név kerülhet a szavazó borítékba. 

A küldöttek létszáma 97 főre módosult a teremben. 

 

A szavazóborítékok és szavazólapok névsorolvasással kerültek kiosztásra, ezt követően a 

szavazóurnába helyezhették el szavazataikat a küldöttek. 

 

Markóci Mária küldött jelezte, hogy az ő szavazócédulái nem megfelelőek. 

 

A borítékot „hibás” felirattal ellátták, kicserélték és a küldött új borítékot kapott. 

 

A szavazatszámláló bizottság megkezdte munkáját. 

 

Dr. Simon Gergely a szavazatszámlálás és a szavazás feltételeinek megteremtése ideje alatt a 

hozzászólások, bejelentések napirendi pontot megnyitja. 

 

Molnár Béla: szeretném megköszönni magam és a Zala megyeiek nevében a vAktív napot. A 

hangulat nagyon jó volt, még az időjárás sem vette el a kedvünket a részvételtől. Köszönjük a 

lehetőséget. 

 

Dr. Földi János: Dr. Nagy Sándorhoz intéznék kérdést, hogy néhány évvel ezelőtt már a 

Szövetség elnöksége hozott egy olyan határozatot, amely kimondja, hogy össze kell gyűjteni a 

régi rekvizítumokat a Szövetségről, amellyel Rózsa Dezsőt bízta meg. Került-e kifizetésre 

pénzösszeg, hol tart ez az ügy? 

 

Dr. Nagy Sándor: a múzeumba Rózsa Dezső szállított anyagokat, leginkább digitális vagy írott 

dokumentumok, hangfelvételek, filmek voltak. Pénzkifizetésről nem tudok nyilatkozni, 

utánanézek. A tárgyi eszközök összegyűjtése hol tart, nem tudom. Megkérem Angyal Gábort, 

hogy szolgáljon nekünk információval. 

 

Angyal Gábor: több, mint 40 db digitális anyagunk van, egyéb tárgyi eszközeink is jócskán 

vannak már. Ezek katalogizálása a közeljövőben történik meg. 

Vannak segédeszközök, gyógyászati segédeszközök, szemüvegek, lencsék, régi, már 

használaton kívüli eszközök, tankocsi, amellyel régen vakvezetőkutyákat képeztek. A múzeumi 

gyűjtés folyamatban van. Elkezdtük a Vakok Világa régi számainak digitalizálását. 
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Dr. Nagy Sándor: Megragadom az alkalmat és szeretném felhívni a figyelmet a Vakok Világa 

folyóiratunkra, igyekeztem arra törekedni, hogy az újság megújuljon, ebben partner az új 

szerkesztő. Kérem, hogy álljatok mögém és terjesszétek az újságot, olvassátok az újságot, 

hívjátok fel a figyelmet a létezésére, mert igyekszünk új témákkal, új tartalommal, hasznos 

információkkal megtölteni a folyóiratot. 

A hangoskönyvtár állományát 34 könyvvel bővítettük, illetve folyamatba szedtük a felolvasás 

szervezését, önkéntesekkel szeretnénk ezt megoldani. 

Folyamatban van, hogy a Braille könyvtári könyveket házhoz tudjuk szállítani a fővárosban is. 

Ezt iskolások látnák el önkéntes feladatban. 

 

Dr. Földi János: Szeretnék határozati javaslattal élni, hogy a márványlépcső mentén kerüljenek 

oldalt a falakra kifüggesztésre a régi elnökök fotója, vezetői a szövetségnek. Ha megválasztottuk 

vezetőnek, megérdemelné, hogy lássák az emberek is. 

 

Kutor Sándorné: az ötlet nagyon jó, csak a ház műemlék, semmit elhelyezni, felhelyezni nem 

lehet, ami eredetileg nem volt ott. A múzeumban legyen egy ilyen tárlat és ott kerüljenek 

elhelyezésre. 

 

Dr. Simon Gergely: ez legyen előkészítve, dolgozza ki az elnökség és múzeumban, honlapon 

legyen ez elérhető vagy egyéb megoldásokat dolgozzon ki a vezetőség, legyen ez része az 

évfordulónak. 

Csapó Endre: a múzeumba egy ötlet: több magánszemély gyűjti a régi informatikai eszközöket, 

fel kell velük venni a kapcsolatot. Ugyan ez csak 20 év, de informatikában ez már történelem. 

Ezeket az informatikai eszközöket, Braille írással kapcsolatos eszközöket nem szabad veszni 

hagyni. 

 

Dr. Nagy Sándor: az épület műemlék, hasznos a felvetésed János, de hadd dolgozzuk ezt ki. 

Milyen képeket lehet beszerezni a régi vezetőségről, hogyan lehet azokat megfelelő formában 

kinagyítani, de ez kidolgozást igényel, szakszerűen szeretném előkészíteni. 

 

Barnóczki Gábor: tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

kormányhivatalokban szemléletformáló napokat tartunk. Érdemes lenne a kezdeményezést más 

megyékben is megvalósítani vagy a szövetségnek is követni. Szeretnénk erről a szakmai napról 

egy beszámolót is készíteni, amelyet eljuttatunk a Vakok Világa folyóirathoz, szeretnénk, ha 

leközölnék azt. 
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Dr. Simon Gergely: folyamatban van a közigazgatási perrendtartási törvény kodifikációja, amely 

érinthet bennünket is, kérem a Szövetséget, hogy kövesse ezt nyomon és ha szükséges, akkor 

véleményezze. Ugyanígy a polgári perrendtartás kodifikációját és egyéb perrendtartások 

kodifikációja is zajlik. 

Nagy Tünde: Tájékoztatom a küldött-társakat, hogy az Erzsébet Programban résztvevő üdülők 

egy része akadálymentes információs kiadványt rendelt meg egyesületünktől Braille-írásban. Az 

alábbi üdülőkben lehet a kiadványokat megtalálni: Nyíregyháza, Balatonőszöd, Siófok, 

Balatonvilágos. A Braille és nagybetűs síkírású információs kiadványok már elkészültek. A 

környék látnivalóiról, a szálloda felszereltségéről és egyéb hasznos információkról tájékoztatnak 

a kiadványok. A kiadványokat a szállodák recepcióin lehet kérni. 

 

A levezető elnök megszakította a hozzászólások napirendi pontot, mert elkészültek a Felügyelő 

Bizottság választásához szükséges szavazóborítékok. 

 

A teremben 97 fő küldött tartózkodott. 

 

A levezető elnök elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság megválasztása titkos szavazással 

történik, 3 tagú a bizottság és 1 póttagot kell választani, azaz a szavazóborítékban legfeljebb 4 

szavazat lehetséges az érvényességhez. 

 

A szavazóborítékok és szavazólapok névsorolvasással kerültek kiosztásra, ezt követően a 

szavazóurnába helyezhették el szavazataikat a küldöttek. 

 

A szavazatszámláló bizottság megkezdte munkáját. 

 

Folytatódik a hozzászólások, bejelentések napirend megtárgyalása. 

 

Dr. Gaál Tibor: tudomásom szerint a Vakok Általános Iskolájában is működik múzeum, vegye fel 

a szövetség velük a kapcsolatot, hogy ne duplázódjanak a dolgok. A Vakok Világával 

kapcsolatban pedig 1990-ig visszamenőleg meg vannak az elektronikus VV számok, remélem 

van tudomása erről az illetékeseknek. A Vakok Világával kapcsolatban szeretném megjegyezni, 

hogy először a minőséget kell emelnünk és utána szabad várnunk az előfizetések emelkedését, 

ha lehet, akkor ne üljünk fordítva a lovon. Arra kérném a VV készítőit, hogy az elnökségi 

tudósítások, Egyesületi Elnökök Tanácsa üléseinek a közlésénél törekedjenek a pontosságra. 

Ha valamit nem értenek, akkor kérdezzenek a hozzászólótól és igyekezzenek teljes képet adni a 

hozzászólásról. Az utóbbi 1-2 hónapban kissé elnagyoltak a dolgok. Erre kérem, hogy 

figyeljenek a jövőben! 
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Németh Tamás: szeretném azt megemlíteni, hogy a Braille könyvtárban lévő könyvek zömét 

még könyvmásoló sorstársak állították elő. Szeretném összegyűjteni a másolók névsorát és 

tisztelegni előttük a századik évfordulón. Sajnos a szakma már kihalt, felváltotta a számítógép, 

de óriási munka volt ez és sokaknak adott kenyérkereseti lehetőséget. 

A másik, hogy Bán Sándor kollegám, Szegeden, az idén tölti be 101. évét. Kívánok neki innen is 

jó egészséget és további szép életet. 

 

Több hozzászólás nem érkezett. 

 

6. Etikai Bizottság tagjainak megválasztása 

 

A levezető elnök felkérte Bukovenszkyné Borza Máriát, hogy ismertesse az Etikai Bizottság 

jelöltjeit: 

 

Bukovenszkyné Borza Mária: A jelöltek névsora: 

Fodor Ágnes 

Dr. Kuti Renáta 

Schuck Antal 

Szokó Zsolt 

 

Fodor Ágnes érintett a Felügyelő Bizottsági tagságra és dr. Kuti Renáta érintett az elnökségi 

tagságra. 

 

A levezetőelnök felkéri a jelölteket a rövid bemutatkozásra. 

Schuck Antal: A Hermina Egyesület alelnöke vagyok. Vállalom a jelölést, tagja voltam az előző 

bizottságnak is. Nem nagyon voltak ügyek, ez bizonyítja, hogy tagjaink jogkövető állampolgárok 

betartják a szervezet szabályait is. 

 

Szokó Zsolt: a jelölést vállalom. A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének vagyok 

elnöke. Magam is tagja voltam az előző bizottságnak. 2003 óta vezetem az egyesületet, 

munkánk célja, szolgáltatásainkat olyan irányba folytatjuk, hogy a társadalom széles rétege felé 

nőjön a vak és gyengénlátók elismertsége. Fontos az érdekérvényesítés és érdekvédelem 

erősítése. Fontos a társadalmi integráció érdekében végzett munka is, leginkább a szülők, 
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gyerekek és fiatal látássérültek körében. Fontos az elemi rehabilitáció, foglalkozási rehabilitáció. 

Indokolt a Felügyelő Bizottsággal és elnökséggel történő együttműködés az Etikai Bizottság 

részéről. 

Dr. Simon Gergely: van-e más személyre javaslat? 

 

Egyéb javaslat nem érkezett. 

 

Dr. Simon Gergely javasolta, hogy Schuck Antal és Szokó Zsolt jelöltlistára történő szavazása 

történjen meg. 

A teremben 97 fő van jelen. 

 

35/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés döntése alapján – egyharmados támogatással, nyílt szavazással - az alábbi 

személyek kerültek fel az etikai bizottsági jelöltek jelöltlistájára: 

Schuck Antal: 87 igen szavazattal, 

Szokó Zsolt: 82 igen szavazattal 

 

Dr. Nagy Sándor: javaslom, hogy kezdjük meg a tisztségviselők javadalmazásáról szóló 

napirendi pont megvitatását. Az elnök javadalmazásáról szóló szavazásban én nem veszek 

részt, mivel érintett vagyok. Kérem, hogy a téma megvitatása alatt is Dr. Simon Gergely legyen 

a levezető elnök. 

 

Dr. Simon Gergely: Van valakinek ez ellen kifogása? 

 

Kifogás nem érkezett. 

 

7. Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása 

 

Dr. Simon Gergely: Terjeszd elő a javaslatot, de még nem tudjuk, hogy elnökségi tagként ki 

érintett, ezért szavazás a kérdésben nem lehet. 

 

Dr. Nagy Sándor: vitázni ettől még lehet, szavazni meg majd akkor fogunk, ha már tudjuk, hogy 

kik az érintettek. 
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Dr. Gaál Tibor: kezdjük meg a vitát és szavazzunk is róla, mindegy, hogy ki lesz az 

elnökségben, hiszen nem a személyüktől függ a javadalmazásuk. 

Dr. Simon Gergely: szavazás nem lehetséges, mivel nem tudjuk, hogy utólag kik lesznek 

érintettek a vitában. 

 

Dr. Földi János: különítsük el az elnök javadalmazására vonatkozó vitát. Felhívom a figyelmet, 

hogy az elnökség javadalmazása eddig függött az elnök javadalmazásától, mivel az 1/12 része 

volt a tagok javadalma az elnökének. 

 

Dr. Simon Gergely: én kizárólag abból a szempontból vizsgálom a kérdést, hogy nem tudjuk, 

hogy kik lesznek érintettek, hiszen az elnökség díjazása függ az elnökétől, a Ptk. viszont 

egyértelműen előírja, hogy az érintettek nem vehetnek részt a szavazásban. 

 

Borai Botond: kérem, hogy hangozzék el, hogy eddig mennyi volt a javadalmazásuk a 

tisztségviselőknek. 

 

Dr. Simon Gergely: a vitát megnyitom, kérem Dr. Nagy Sándort, hogy terjessze elő javaslatát. 

 

Dr. Nagy Sándor: Próbaidőn voltam január 17-től idáig. Látom, hogy mennyi munkával jár a 

tisztség, hogy több időt kell Pesten töltenem, mint eddig, hogy hatékonyabb legyen a 

munkavégzés, mint eddig. Szükséges, hogy a munkajogviszonyomat Debrecenben 

megszűntessem. Pesten lakást kell biztosítanom, hogy több időt tölthessek pesten. Az elnöki 

tiszteletdíj sok éve már nem volt megemelve. A Szövetségnek vannak olyan munkatársai, akik 

többet keresnek, mint az elnök, holott az első az elnök és ha baj van, a felelősség az övé. 

Javaslom, hogy döntsön a küldöttgyűlés arról, hogy mint elnök munkajogviszonyban legyek 

foglalkoztatva a Szövetségnél. díjazásom pedig átlagosan havi 350.000,-Ft-ban állapítsa meg 

akként, hogy a munkabérem 150.000,-Ft/hó és a fennmaradó összeget negyedéves bontásban 

prémiumként az elnökség rendelje el kifizetni, a munkám értékelését követően. Az alapszabály 

21. § (10) bekezdés a) pontja értelmében a munkáltatói jogot az elnökség gyakorolja az elnök 

felett. A gazdasági vezetővel egyeztettem, a pénz kigazdálkodható, eddig is arra törekedtem, 

hogy spóroljunk és jelentős összegeket tudtunk megspórolni a Szövetség működése területén. 

Továbbra is törekszem arra, hogy szigorú és fegyelmezett gazdálkodás történjen, ellenőrzött 

kifizetésekkel. A gépkocsi használatot csak néhányszor vettem igénybe és nem laktam 

szállodában. Tisztán és átláthatóan szeretném, ha gazdálkodna a Szövetség. Felkérhettem 

volna mást, hogy terjessze elő a javaslatomat, de így láttam korrektnek, ha én állok elő vele. 
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A levezető elnök félbeszakította a további vitát és felkérte Jankó-Brezovay Pálnét, hogy 

ismertesse az elnökségi tagsági választás eredményét. 

 

Jankó-Brezovay Pálné: 97 borítékot bontottunk, minden szavazat érvényes volt. 49 szavazatra 

volt szükség ahhoz, hogy valaki bekerüljön az elnökség tagjai közé. 

 

A szavazás eredménye: 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: 85 szavazat, 

Nagy Tünde: 78 szavazat, 

Pesti Zoltánné: 70 szavazat, 

Barnóczki Gábor: 68 szavazat, 

Kácsor-Macska Zsuzsanna 66 szavazat, 

Majoros Kálmánné: 49 szavazat, 

Német Andrea: 45 szavazat, 

Nagy Zsuzsanna: 41 szavazat, 

Dr. Kuti Renáta 37 szavazat, 

Dr. Földi János: 33 szavazat, 

Mészáros József 31 szavazat, 

Ádász István: 25 szavazat, 

Mellár Renáta: 21 szavazat. 

 

36/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT  

Az MVGYOSZ küldöttgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökségének 5 év időtartamra: 

Barnóczki Gábor: 68 szavazat, 

Kácsor-Macska Zsuzsanna 66 szavazat, 

Majoros Kálmánné: 49 szavazat, 

Nagy Tünde: 78 szavazat, 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: 85 szavazat, 

Pesti Zoltánné: 70 szavazat. 
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Dr. Simon Gergely: kérem Baráth Barbarát, hogy ismertesse a póttagokra vonatkozó választási 

szabályzat részletét, ugyanis még két elnökségi póttag megválasztásáról kell gondoskodnia a 

küldöttgyűlésnek. 

Baráth Barbara: Amennyiben az egyszerű szavazat többség hiánya miatt második szavazási 

forduló lebonyolítása válik szükségessé, úgy azon az el nem nyert mandátumok legfeljebb 

kétszeresének megfelelő számú jelölt vehet részt az első fordulóban kialakult erősorrend 

figyelembevételével. Az egyszerű szavazat többségre vonatkozó szabályokat ez esetben is 

alkalmazni kell. Amennyiben a szükséges számú elnökségi tag és póttag ezután sem kerül 

megválasztásra, a második fordulóra vonatkozó szabályok szerint harmadik fordulót kell tartani. 

 

Dr. Simon Gergely: két póttagot kell választani, így maximum 4 személyről szavazunk 

erősorrendben, amelyet előbb ismertetett a szavazóbizottság elnöke. Ennek megfelelően: 

Dr. Földi János 

Dr. Kuti Renáta 

Nagy Zsuzsanna,  

Németh Andrea 

marad választható személy. 

Közülük kell a két póttagot megválasztani.  

Kérem a technikai feltételek megteremtését, a borítékok összeállítását. 

 

A póttag jelöltek vállalják a jelölést továbbra is. 

 

Dr. Simon Gergely: folytassuk az elnök és elnökségi tagok javadalmazására vonatkozó vitát. 

 

Kutor Sándorné: ismertetem, hogy mennyi volt a tisztségviselők eddigi javadalmazása. 73/2006 

elnökségi határozata szerint az Országos Elnökség javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy 2006. 

június 1. napjától a Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíját a mindenkori köztisztviselői 

alapilletmény kétszeresében, Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíját a mindenkori 

köztisztviselői alapilletmény másfélszeresében és az MVGYOSZ elnökének havi tiszteletdíját a 

mindenkori köztisztviselői alapilletmény hatszorosában, az országos elnökség tagjainak 

tiszteletdíját évente 1 alkalommal az elnök egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összegben 

állapítsa meg, amelyet első alkalommal az elnökségi tagok részére 2007. május 31-ig 

megtartandó küldöttgyűlést követő 30 napon belül kell kifizetni. 

Ezt az elnökségi határozatot a 2006. május 13-i küldöttgyűlés 5., 6., 7. számú határozatában 

jóváhagyta. 
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2010-ben az elnökségi választásnál a 27/2010 küldöttgyűlési határozat pedig a fenti határozatot 

megerősítette. 

 

A köztisztviselői alap 2008 óta változatlan, 38.650,- Ft. 

Az elnök tiszteletdíja tehát 231.900,- Ft volt. 

Felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja 77.300,- Ft volt, 

a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja pedig 57.975,-Ft. 

Az összegek bruttó összegek. 

Az elnökségi tagok pedig egy évben egyszer 231.900,-Ft-ot kaptak bruttóban. 

 

Dr. Földi János: legyen a felelősség az enyém a hozzászólásomért. Az eredeti ötlet, hogy az 

elnököt és a többi tisztségviselőt díjazni kell, az enyém volt. Egyetértek dr. Nagy Sándor 

előterjesztésével. Mindenképpen emelni kellene az elnök fizetését, függetlenül attól, hogy most 

ő pesti vagy vidéki. 

 

Dr. Gaál Tibor: szerintem a tisztségviselők díját nem kell emelni. Vállalja el olyan, aki biztosítani 

tudja magának a feltételeket. Biztosítsa magának, hogy Budapesten lakik vagy legyen 

budapesti. Meg kell tudnia oldani. A közigazgatásban ezek az összegek osztályvezetői 

beosztásnak felelnek meg. Az emelésről akkor lehet szó, ha a munkához eredmények társulnak 

és én nem láttam eddig eredményeket. Kizárt, hogy én ezt megszavazom addig, amíg nincs 

kézzelfogható eredmény. 

 

Nagy Árpád: korrektnek tartom dr. Nagy Sándor előterjesztését. A célprémium miatt az elnökség 

negyedévente értékeli az elnök munkáját. Én másképpen osztanám fel ezt a pénzösszeget. 

 

Dr. Földi János: senki nem beszél arról, hogy a Szövetségen belül kinek milyen jövedelme van. 

Szerintem a főkönyvelő többet keres, mint az általunk megválasztott elnök, még a 350.000,- Ft-

tal együtt is. 

 

Pesti Zoltánné: szeretném bejelenteni, hogy az elnökségi tagságomért járó tiszteletdíjat nem 

kívánom a jövőben felvenni. 

 

Mátyás József: a dr. Nagy Sándor által javasolt illetményeket a tisztségviselők megérdemlik és 

megilleti őket. 
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Nagyné Papp Edit: szeretném kifejezni, hogy az elnökök bármennyi munkát fektetnek be, nem 

mindig van látványos eredmény, nem lehet ez az egyedüli mérce a tiszteletdíjak 

megállapításánál. Hasonlítani kell a többi munkavállaló béréhez az elnök juttatását és 

figyelembe kell venni a költségeit, azt pedig végképpen nem értem, hogy „vállalja el az, aki úgyis 

elvállalná és pesti lakos”. Támogatjuk dr. Nagy Sándor előterjesztését abban a formában, ahogy 

neki a legjobb. 

 

Csehné Huszics Márta: jogos az emelés és olyan formában, ahogy azt az előterjesztő 

megfogalmazta, biztos oka van rá, hogy ilyen formában kéri. 

 

Dr. Stefán Sándor: Egyetértek az előttem szólókkal. Egy másik szempontot is szeretnék láttatni. 

Úgy gondolom egy vezetőnek a tekintélyéhez hozzátartozik a díjazása is. Ha a dolgozók vagy a 

dolgozók jó része többet keres, mint a vezető, akkor az a vezető alulbecsülése is egyben. 

 

Markóczi Mária: dr. Nagy Sándor eddigi munkáját megismerve korrekt. Össze kellene 

hasonlítani a dolgozók bérével a kérését és akár többet is megszavazhatnánk neki. Másrészt 

pedig ez a munka számszakilag nem mérhető. Befektetett, szociális jellegű munka, sok a 

feladat, időigényes, de nem látványos. Sándor sokat dolgozott, letette már a névjegyét, 

szerintem többet érdemelne, mint amennyit kért. 

 

Molnár Béla: mindazokkal egyetértek, akik a tiszteletdíj emelése mellett szólaltak fel. Az idő 

azonban nagyon telik és javaslom, hogy szavazzunk a tiszteletdíjakról. 

 

Dr. Földi János: marad az eddigi konstrukció, hogy az elnökségi tagok az elnök egyhavi 

fizetésének megfelelő összeget kapnak évente egyszer? 

 

Dr. Simon Gergely: van-e dr. Nagy Sándornak javaslata az elnökségi tagok díjazására? 

 

Dr. Nagy Sándor: egyetértek Dr. Földi Jánossal, hogy maradjon az eddigi konstrukció az 

elnökségi tagok díjazását illetően. A Felügyelő Bizottság díjazását illetően nincs egyéb 

javaslatom. 

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: Az elnökségi póttagok nem kaptak eddig díjazást. Ha ez marad, akkor 

az elnök és elnökségi tagság díjazásáról le lehet folytatni a szavazást, hiszen az ő személyük 

már ismert. 
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Dr. Simon Gergely: a vitát felfüggesztem, mert megérkezett a Felügyelő Bizottság 

választásának eredménye. Felkérem Jankó-Brezovay Pálnét, hogy ismertesse. 

 

Jankó-Brezovay Pálné: 97 borítékot bontottunk, mind a 97 boríték érvényes volt. A beérkezett 

szavazatok: 

Páll András 82 szavazat, 

Szabó Renáta 81 szavazat, 

Szűcs Zsuzsanna 81 szavazat, 

Fodor Ágnes 53 szavazat, 

Tóthné Veres Katalin 27 szavazat. 

 

37/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

Az MVGYOSZ küldöttgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságába 5 év időtartamra: 

Páll András 82 szavazat, 

Szabó Renáta 81 szavazat, 

Szűcs Zsuzsanna 81 szavazat, 

Póttag: 

Fodor Ágnes 53 szavazat. 

 

Dr. Simon Gergely: megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság működőképes, gratulálunk 

megválasztásukhoz. Dr. Földi Jánosnak adom meg a szót. 

 

Dr. Földi János: Dr. Ozvári-Lukács Ádám felvetette, hogy az elnökségi póttagok kapjanak-e 

javadalmazást. Álláspontom, hogy ne. Azt gondolom, hogy azért kell az elnökségi tagoknak 

legalább évente egyszer díjazásban részesülniük, mert aki dolgozik, azt díjazni kell és akkor 

lehet tőle munkát elvárni, számonkérni, ha honoráljuk is, nemcsak a tiszteletünket fejezzük ki 

azzal, hogy megválasztjuk. 

 

Pesti Zoltánné: A tiszteletdíjamat magánjellegű okok miatt nem kívánom felvenni. 

 

Dr. Simon Gergely: a póttag nem minősül tisztségviselőnek. 

 



27/22 

 

Dr. Gaál Tibor: Ha az elnöknek prémiumot szavazunk meg negyedévente, akkor annak milyen 

adóügyi vonzata van? 

 

Szűcs Zsuzsanna: a prémium bérjellegű juttatás, nincs magasabb járulék vagy adóügyi vonzata, 

mint a munkabérnek. 

 

Kutor Sándorné: a Felügyelő Bizottság díjazása nem függ az elnök vagy elnökségi tagok 

díjazásától. 

Dr. Nagy Sándor: levezető elnök úr én már nem látom akadályát annak, hogy szavazásra 

bocsásd a tisztségviselők díjazását. A Felügyelő Bizottság díjazását ne vitassuk, szabályozott. 

 

Laki László: Ha az elnök bruttó bére 150.000,- Ft + prémium, akkor az elnökségi tagok mekkora 

összeget kapnak egy évben egyszer? 

 

Dr. Földi János: amilyen összeget az elnök bármilyen jogcímen megkap 1 évben annak az 1/12 

része, tehát 350.000,-Ft. 

 

Dr. Simon Gergely: a vitát lezárom és a tisztségviselők díjazását szavazásra bocsátom. 

Mielőtt szavaznánk, megérkeztek a szavazóborítékok, amelyek az elnökségi póttagok 

választását teszik lehetővé. 

 

A küldöttek szavazólapjuk felmutatásával szavazóborítékot kapnak, ezt követően a 

szavazóurnába helyezhették el szavazataikat. 

A szavazáskor a teremben 76 küldött van jelen. 

 

Dr. Simon Gergely: szavazást rendelek el a vezető tisztségviselők javadalmazását illetően. 

 

A teremben 70 küldött van jelen. 

Az érintettek nem szavazhatnak jelentette be a levezető elnök. 

 

38/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés az MVGYOSZ vezető tisztségviselőinek díjazását és az elnök 

munkajogviszonyát az alábbiakban határozta meg: 
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Az elnököt vezetőállású munkavállalóként, munkajogviszonyban történő foglalkoztatással 

kötetlen munkaidőben foglalkoztatva, 350.000,- Ft bruttó premizált munkabér illeti meg, 

amelyből havonta 150.000,- Ft bruttó munkabér kerül kifizetésre és a fennmaradó összeget az 

elnökség az elnök elvégzett munkájának megfelelően negyedévente szavazza meg. 

Az MVGYOSZ elnökségének illetménye az elnök illetményének 1/12 (bruttó 350.000,- Ft) része, 

amely évente egyszer kerül kifizetésre, a küldöttgyűlést követő 30. napig, de legfeljebb minden 

év június 30-ig. 

A Felügyelő Bizottság díjazása nem változik. 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége dr. Nagy Sándor elnökkel 2015. július 

1. napjától, megválasztásának időtartamára munkajogviszonyt létesít a következők szerint. 

Munkaköre: elnök. 

A munkabére bruttó 150.000,- Ft/hó, amelyen felül negyedévenként bruttó 600.0000,- Ft 

prémium illeti meg az elnökség döntése alapján. 

A munkaviszony általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A 

munkavállaló kötetlen munkarendben, heti szinten a teljes munkaidős, heti 40 órás munkaidőnek 

megfelelően végzi munkáját. 

A munkavégzés helye a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székhelye (1146 

Budapest, Hermina út 47.). 

Az alapszabály 21. § (10) bekezdés a) pontja alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója az 

elnökség. 

 

A küldöttgyűlés a határozatot 63 igen szavazattal 1 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Dr. Simon Gergely: folytatjuk az Etikai Bizottság jelöltlistájának bővítését, mivel jelenleg 

nincsenek elegen a jelöltek. A jelölő bizottság listáján szereplő Fodor Ágnes a Felügyelő 

Bizottság póttagja lett, az elnökségi póttagsággal kapcsolatban dr. Kuti Renáta is érdekelt, az 

eredményre viszont várni kell. Van-e új jelöltre javaslat? 

 

Nagyné Papp Edit: Tóth Sándort jelölöm. 

 

Tóth Sándor: köszönöm, a jelölést elfogadom. A Komárom-Esztergom megyei egyesület 

alelnöke vagyok. Sportszövetség vezetőségi tagja és a csörgőlabdások vezetője. 

 

Dr. Simon Gergely: szavazásra bocsátom Tóth Sándor személyét. 
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39/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés Tóth Sándor személyének felkerülését a jelöltlistára 54 igen szavazattal 

támogatta. 

 

Dr. Simon Gergely: Van-e még más jelölt? 

Dr. Földi János: Dr. Gaál Tibort jelölöm, mindent kritizál, dogozzon is. 

Dr. Gaál Tibor: igen, vállalom. Nem szívesen. 

Dr. Simon Gergely: szavazásra bocsátom Dr. Gaál Tibor személyét. 

 

40/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés Dr. Gaál Tibor személyének felkerülését a jelöltlistára 49 igen szavazattal 

támogatta. 

 

Dr Simon Gergely bejelentette, hogy megérkezett az elnökségi póttagok választási eredménye. 

Felkérte Jankó-Brezovay Pálnét ismertesse. 

 

Jankó-Brezovay Pálné: 76 borítékot osztottak ki, 76 boríték érkezett be. Minden szavazat 

érvényes volt. Az érvényes szavazáshoz legalább 38 + 1 szavazat kellett. 

Az eredmény: 

Német Andrea: 41 szavazat, 

Nagy Zsuzsanna 39 szavazat, 

Dr. Földi János: 33 szavazat, 

Dr. Kuti Renáta 27 szavazat. 

 

Ezzel a titkos szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját. 

 

41/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT  

Az MVGYOSZ küldöttgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökségének póttagjául 5 év időtartamra: 

Német Andrea: 41 szavazat, 

Nagy Zsuzsanna 39 szavazat. 
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Dr. Simon Gergely: szavazásra bocsátom dr. Kuti Renáta személyét az Etikai Bizottság 

tagjainak jelöltjei közé. 

 

42/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés Dr. Kuti Renáta személyének felkerülését az Etikai Bizottság jelöltlistájára  

51 igen szavazattal támogatta. 

 

Az Etikai Bizottság végleges jelöltlistája: 

Dr. Gaál Tibor, 

Dr. Kuti Renáta, 

Schuck Antal, 

Szokó Zsolt, 

Tóth Sándor. 

 

Dr. Simon Gergely a személyeket szavazásra bocsátotta. 

 

43/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT  

Az MVGYOSZ küldöttgyűlése az alábbi személyeket választotta meg a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége Etikai Bizottságába 5 év időtartamra: 

Schuck Antal: 58 igen szavazat, 

Dr. Kuti Renáta: 56 igen szavazat, 

Szokó Zsolt: 51 igen szavazat, 

Póttag:  

Tóth Sándor: 45 igen szavazat. 

 

Dr. Gaál Tibor: 24 igen szavazattal nem került be a bizottságba. 

 

Dr. Simon Gergely: megállapítom, hogy az etikai bizottság is megválasztásra került. 

Egyéb munkánk már nincs, átadom a szót az új elnöknek, Dr. Nagy Sándornak. 

 

Dr. Nagy Sándor: köszönöm a megjelenteknek, hogy eljöttek, köszönöm az eredményes 
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munkát, az ülést berekesztem. 

 

A jegyzőkönyv lezárva: 15:30 órakor. 

 

Kmf. 

 

 

 

………………………………… ……………………………………. 

dr. Nagy Sándor Baráth Barbara 

 elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

……………………………….. ……………………………………. 

Németh Orsolya Balázs Levente 

 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 


