
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. január 11-ei rendkívüli ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

1/2011. (I. 11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. január 11-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 

1. Vakvezető kutyák és panasztételi lehetőségek 

2. Rehabilitációs központok további működése 

3. Kapcsolat a NEFMI-vel 

4. A Kormány jogalkotási munkaterve (2011. I. félév) 

5. Az MVGYOSZ 2011-es költségvetése (általános felvetések) 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott:- 

 

2/2011. (I. 11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy 2011. január 11-étől az MVGYOSZ panasztételi 

lehetőséget biztosít a társadalomnak a vakvezető kutya gazdája, akár viselkedése, akár a 

kutyával való bánásmódja, akár a vakvezető kutya viselkedése, ápoltsága vagy más panaszok 

kapcsán. Erre egy panaszbejelentő lap áll rendelkezésre. 

A panaszbejelentő lapot az MVGYOSZ-hez kell eljuttatni, függetlenül attól, hogy az adott 

kutya melyik kutyaiskolához tartozik. 

A panaszbejelentő fő részét tartalmazza a kutya gazdájának a neve, a kutya azonosító száma, 

ugyanis ez utóbbi adattal lehet megtudni azt, hogy az adott kutyát melyik kutyaiskola képezte 

ki. 

A panaszbejelentések az MVGYOSZ Vakvezető Kutyaiskola mindenkori vezetőjéhez 

kerülnek, ott jegyzőkönyv készül róluk. Az eljárás lefolytatásáért, az ügy kivizsgálásáért 

felelős jelenleg Farkasné Schiff Mónika, de bármikor az MVGYOSZ Vakvezető Kutyaiskola 

mindenkori vezetője. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 



3/2011. (I. 11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség támogatja, hogy Szakály Melinda, az MVGYOSZ elnöke egyeztető 

tárgyalást hívjon össze a regionális látásrehabilitációs központok vezetőinek, a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium képviselőjének és a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének 

részvételével. Az egyeztető tárgyalás napja 2011. január 19., szerda. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 

 

4/2011. (I. 11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség az MVGYOSZ jogsegélyszolgálatának feladatkörét a jogszabályi 

módosítások figyelésével, javaslatok elkészítésével, és az elnökséggel való együttműködésben 

a jogszabályok véleményezésével és javaslattétellel egészíti ki. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: dr. Micserics József, hivatalvezető (a szerződés-módosítás előkészítésére) 

Felelős: Szakály Melinda, elnök 

Határidő: 2011. január 31. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

                                                                                          Barnóczki Gábor 

                                                                                                   jegyző 

                                                                          

 

            


