
 

AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének  

2012. április 23-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

 

41/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2012. április 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

1.    Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2.  A MVGYOSZ 2011. évi beszámolójának elfogadása 

3. Egyéni tagok tagdíjának emelése és személyes megkeresésük  

4. Egyesületek éves tagdíja, amit fizetnek az MVGYOSZ felé 

5. SZJA törvény, 81/2011-es elnökségi határozat módosítása 

6.  Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

42/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

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

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

43/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség az ülésen elhangzott stiláris javításokkal az MVGYOSZ 2011. évi 

Közhasznúsági jelentésének részét képező szakmai és pénzügyi beszámolót az MVGYOSZ 

Küldöttgyűlése elé terjeszti és javasolja annak küldöttgyűlés által történő elfogadását. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 



44/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség felkéri az MVGYOSZ elnökét, hogy a természetes személy tagokról 

felmérést készítsen arról, hogy a természetes személy tagok közül hányan lépnének be saját 

lakóhelyük szerinti vagy egyéb látássérülteket tömörítő egyesületekbe, és kik azok, akik 

hajlandóak saját érdekeik képviseletében önálló egyesületet létrehozni, mely a küldöttgyűlés 

döntése alapján az MVGYOSZ tagegyesületévé válhat.  

 

Indokolás: az MVGYOSZ nem adhat be pályázatot ernyőszervezetek részére kiírt (főként 

TÁMOP és TIOP) pályázatokra, mivel több mint 50%+1 fő természetes személy tagja van. 

Fent említett tény miatt a szövetség több eszközbeszerzési és infrastrukturális pályázaton nem 

indulhatott az elmúlt évek során. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

45/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy az egyéni tagok által fizetendő éves 

tagdíj mértékét a küldöttgyűlés 3.000 Ft összegben határozza meg. A testület javasolja továbbá, 

hogy a tagdíjfizetési előírás 2013. január 1-től lépjen életbe. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Kuminka Györgyné) 

Tartózkodott: - 
 

 

46/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy a tagegyesületek tagdíja tagonként 

50,- Ft, de minimum évi 10.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra. Az 1% leosztásánál 

figyelembe vett létszám szerint történjen a tagdíj megállapítás. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Kuminka Györgyné) 

Tartózkodott: - 



47/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

A 2011. évben az SZJA 1 %-ából az MVGYOSZ részére befolyt összeg 30 %-át a 

tagegyesületek a következő arányban kapják meg: 

Nyilatkoznak a 2010. év tagdíj bevételéről, továbbá a 2010. évre vonatkozó tagsági díjuk 

összegéről. A tagdíj bevétel és a tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok létszámát. Az 

ezt követően kapott taglétszám arányában kapnak SZJA 1 %-ot.   

Azoknál a tagegyesületeknél, amelyek ernyőszervezetként működnek, az MVGYOSZ 

központja a taglétszám megállapításánál a korrigált tagdíjbevételt veszi figyelembe. 

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába. 

Az SZJA 1 % felhasználásának módja: 

- segédeszköz-támogatás tagok részére 

- segédeszköz egyesület saját részére (kölcsönzés, bemutató) 

- vakvezető kutya örökös használatbavételi díjának támogatása 

- tanulmányi támogatás tagok részére 

- törvényben megengedett 50 % működésre. 

A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is. 

Felhasználás: 2012. január 1.- 2012. december 31. 

Az SZJA 1 % elszámolási határideje: 

- 2013. február 28. (postai beérkezés határideje a központba)  

 

Hiánypótlásra, javításra nincs lehetőség, hiányos vagy hibás elszámolás esetén az egyesületet 

visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 
48/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy 2012. május 1-től konzultációs díjat köteles fizetni az a 

személy, aki szakdolgozata elkészítéséhez az MVGYOSZ munkatársainak szakértelmét veszi 

igénybe. A konzultációs díj összege bruttó 3000 Ft, mely a konzultáció megkezdése előtt az 

MVGYOSZ pénztárába kerüljön befizetésre.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

 

 

 



 
49/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE fontosnak tartja, hogy 2012-ben is kerüljön sor az egyesületi vezetők továbbképzésére. 

A továbbképzés időpontja: 2012. június 4-7-ig. 

Helyszíne: Hajdúszoboszló 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

 
50/2012. (IV. 23.) sz. Elnökségi Határozat 
 

Az OE úgy határoz, hogy a 34/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozatot visszavonja. 

 

Indokolás: a Belügyminisztérium az OTÉK módosításokkal kapcsolatosan egyeztetést hívott 

össze, ezért az erről szóló Elnökségi Határozat okafogyottá vált.  

 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor) 

Tartózkodott: - 

 

 

 

Kmf. 

         

 

 

 

Barnóczki Gábor 

                   jegyző 

 
 


