
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2012. január 18-ai ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

1/2012. (I.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2012. január 18-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 
1.   Elnök és az elnökségi kabinet beszámolója 

2.  Az Országos Központ és a megyei tagegyesületekre vonatkozó bérkompenzáció 

3.  Tájékoztatás a 2011-ben tagegyesületeink számára leosztott SZJA 1% elszámolásokról 

4.  Egyesületek 2012. évi finanszírozása 

5.  Tájékoztatás az MVGYOSZ 2011. évi 4. negyedévi támogatásáról 

6.  Gyógyszeres dobozok Braille feliratozása 

7.  Az 54/2006. (III. 25.) sz. OE határozat megbeszélése 

8. Tájékoztatás a Bernáth Ildikó miniszteri biztossal történt megbeszélésről 

9.   Döntés a Human Dialog Kft. 2012. évi kampánytervéről 

10. Döntés a fehérbotok támogatásáról 

11.  Döntés az elektronikus RTV-ről 

12.  Jogszabályfigyeléssel és véleményezéssel kapcsolatos szerződések megvitatása 

13.  AZ Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

14.  Az Új Civil Törvény megvitatása 

15. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

2/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Kroll Zsuzsanna beszámolóját az elnöki kabinet munkájáról elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

3/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE felkéri az MVGYOSZ valamennyi tagegyesületét, hogy hajtsa végre a 299/2011. (XII. 

22.) Kormány rendeletbe foglalt bérrendezést. 

Minden tagegyesület 2012. február 15-ig nyilatkozzon arról, hogy mennyi munkavállalóból 

hány fő esetében hajtotta végre a bérrendezést, küldje be a 2011. decemberi és a 2012. januári 

bérkartonokat, valamint a kifizetéseket igazoló bizonylatokat. 



Amely tagegyesület a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakat nem hajtja végre, 

illetve nem küldi meg a központ felé a bekért dokumentumokat, az kizárja magát a 2012. 

évben az MVGYOSZ által leosztott költségvetési támogatásból. 

A 2012. február 15-ei dátum a postára adás határidejét jelöli. 

 

Indokolás: Amennyiben az MVGYOSZ központja és tagegyesületei nem hajtják végre az 

adott kormányrendeletbe foglaltakat, akkor eleshetnek a központi költségvetési 

támogatástól. 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

4/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az MVGYOSZ számára 2012. évben biztosított 165 millió Ft állami költségvetési 

támogatásból 69 millió Ft- ot fordít a tagegyesületek támogatására, 96 millió Ft-ot pedig az 

Országos Központ finanszírozására 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

5/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az MVGYOSZ a 2012. évi állami költségvetési 

támogatásból a tagegyesületeknek jutó 69 millió Ft felosztásánál a következő elvet követi: 

egy fix összeget kapnak a tagegyesületek, az ezen túl fennmaradó összeget a 2010. évi 

tagdíjbefizetések alapján kiszámított taglétszám arányában kapják meg. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Dr. Nagy Sándor, Kovács Béla, 

Kuminka Györgyné, Németh Orsolya) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Szakály Melinda) 

 

 

6/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a Magyarországon forgalmazott gyógyászati termékeken 

kivitelezett pontírású feliratok esetében az MVGYOSZ el kell, hogy fogadja az Európai 

Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation: CEN) gyógyszerkészítmények 

csomagolásán feltüntetendő Braille feliratokra vonatkozó irányelvben rögzített 0,2 mm 

pontmagasságot. 



 

Megjegyzésként kerüljön a tanúsítványra, hogy az ellenőrök által nehezen olvasható, az 

MVGYOSZ a 0,35 mm pontmagasságot javasolja. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

7/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy a 2012. évi állami költségvetési támogatás tagegyesületek közötti 

felosztásának vonatkozásában nem szükséges kikérni az Egyesületi Elnökök Tanácsa 

véleményét. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor) 

 

8/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az elektronikus RTV megszüntetése mellett dönt 2012. február 1-étől. A hat előfizető 

részére az előfizetési díj teljes összege visszafizetésre kerül. 

  

Indokolás: 1. A 2012. évre hatan fizettek elő, amely előfizetői létszám fele a 2011. évi 

előfizetői létszámnak.  

2. Azon felmérés, amelyben ajánlat történt az előfizetési díj felére csökkentésére, 

eredménytelenül zárult, mert így sem igénylik az újságot a látássérült 

személyek, mivel csak nyolc személytől érkezett pozitív visszajelzés. 

3. Az RTV pontírású változatban előfizethető. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

9/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ tagjainak, illetve bármely tagegyesülete tagjainak az OEP által nem 

finanszírozott fehérbotokat két naptári évente egy alkalommal a közületi ár 50 %-ért biztosítja 

az adott évre érvényes tagsági igazolvány ellenében. A fehérbotok vásárlásáról az 

MVGYOSZ nyilvántartást végez. A határozat 2012. február 1-től érvényes. 

 



Indokolás: A Forint jelentős árfolyamgyengülése folytán kialakult helyzetre való tekintettel. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

10/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ a 2012. évben az állami költségvetési támogatásból a tagegyesületeknek 

leosztandó összeget (69 millió Ft) a következőképpen osztja le: 

21 tagegyesület működési költségre 2 millió Ft-ot kap (összesen 42 millió Ft), a további 

fennmaradó összegből (27 millió Ft) a 2010. évben történt tagdíjbefizetések alapján 

kiszámított 2010. december 31-ei taglétszám arányában részesülnek. 

A 2010. évi tagdíj bevétel és a 2010. évi tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok 

létszámát. 

Azoknál a tagegyesületeknél, amelyek ernyőszervezetként működnek, az MVGYOSZ 

központja a taglétszám megállapításánál a korrigált tagdíjbevételt veszi figyelembe. 

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába. 

Hivatkozva a 16/2011. (III. 1.) OE határozatra, a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 

Egyesülete nem részesül költségvetési támogatás leosztásából a 2012. évben. 

 

Indokolás: A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete azért nem kap támogatást, 

mert évek óta nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségének. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Dr. Nagy Sándor, Kovács Béla, 

Kuminka Györgyné, Németh Orsolya, Szakály Melinda) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

Tartózkodott: - 

 

 

11/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete kimarad a 2010. évben az MVGYOSZ 

számára felajánlott SZJA 1 % 2012. évi leosztásából. 

Az így fennmaradó összeg a többi tagegyesület között kerül felosztásra. 

 

Indokolás: A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete nem az MVGYOSZ által kért 

formában és kimutatásban küldte meg a 2010. évi fizető taglétszámát, ezáltal az 

adatok valódiságát nem lehetett ellenőrizni. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 

 



12/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy dr. Micserics József hivatalvezetőnek 2011 januárjában kiosztott 

bruttó 300 000 Ft-os jutalom nettó összegének 186.540 Ft visszafizetése 2012. július 1-től 

három részletben történjen meg. 

 

Indokolás: Az elnök túllépte hatáskörét és az Országos Elnökség jóváhagyása nélkül utalta ki 

a jutalmat. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: 2 elnökségi tag (Kovács Béla, Szakály Melinda) 

Tartózkodott: - 

 

 

13/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy az a tagegyesület, amely a 2011. évi 4. negyedévi költségvetési 

támogatással nem számolt el az MVGYOSZ központja felé a kérésnek megfelelően, ott az el 

nem számolt rész a 2011. évi 4. negyedévi támogatásból levonásra kerül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 

 

14/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE jóváhagyólag tudomásul vette a hivatalvezető tájékoztatását, amely a Bernáth Ildikó 

fogyatékosügyért felelős miniszteri biztos asszonnyal történt megbeszélésről szólt. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

15/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE tudomásul vette a Humán Dialog Kft. kampányával kapcsolatos beszámolót, és a 

2012. évi kampánytervet jóváhagyta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 



Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

16/2012. (I. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ Országos Küldöttgyűlésének 

időpontja 2012. május 19., szombat. Pótidőpont: 2012. május 26., szombat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

 

 

         Barnóczki Gábor 

                                                                                                                   jegyző 


