
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 
2015. január 23-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 

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  

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: - 

 

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. 

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: - 



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 

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: - 

 

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: - 

 

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: - 

 

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: - 

 

 


