
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. március 12-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

 

14/2013. (III.12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. március 12-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 

1. Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2. Tájékoztató az Adamovics Alapítvány kuratóriumi tagjaival történt megbeszélésről 

3. Beszámoló az egyesületeknél folytatott monitoring látogatásról 

4. A bértámogatási pályázat elnyert összege és ennek hatása az MVGYOSZ munkatársaira 

5. Döntés az egyesületek részére történő 1 % kiutalásáról 

6. Az Országos Küldöttgyűlés meghívójának jóváhagyása 

7. Dr. Nagy Sándor beszámolója „A látássérülteket érintő jogszabályi hiányosságok és 

anomáliák a magyar jogrendben, különös tekintettel a látássérültek önálló életvitelét 

elősegítő, életminőségét javító és a társadalmi integrációt előmozdító komplex 

jogszabályra „ című tanulmány  megvalósításában résztvevők munkájáról 

8- Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

15/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az elnöki kabinet munkájáról adott tájékoztatást elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

16/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a 2011. évi SZJA 1 %-ból MVGYOSZ részére befolyt támogatásból 

a 2012. évtől eltérően a 2013. évben a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületét is 

támogatja az MVGYOSZ által összeállított 2011. évi fizető taglétszám-jelentésre 

figyelemmel. Az egyesületnek az összeállított taglétszám igazolásának aláírására 2013. 

március 25-ig van lehetősége. Amennyiben az aláírásra határidőig nem kerül sor, az egyesület 

a 2013. évi leosztásból kizárásra kerül. 

 

Indokolás:  



Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: 2013. március 25. (a taglétszám igazolásának aláírására) 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag ( a jelenlévők egyhangúlag, mivel közben Szakály 

Melinda távozott az ülésről) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

17/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 86/2009. számú és a 47/2012. számú Elnökségi Határozatot a 

következőképpen módosítja: 

Az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából az MVGYOSZ részére befolyt 

összeg 30 %-át a tagegyesületek legkésőbb, az MVGYOSZ részére történő kiutalás évét 

követő év március 31.-ig kapják meg a következő arányban: 

Az egyesületek nyilatkoznak az 1% MVGYOSZ részére történő kiutalást megelőző év (jelen 

esetben a 2011. évi ) tagdíjának bevételéről valamint a tagsági díjuk összegéről. A tagdíj 

bevétel és a tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok létszámát. Az ezt követően kapott 

taglétszám arányában kerül az egyesületek részére az 1 % felosztása. Az állami támogatás 

felosztása és az 1 % elosztása is azonos évi taglétszám alapján történik. 

Azoknál a tagegyesületeknél, amelyek ernyőszervezetként működnek, az MVGYOSZ 

Központja a taglétszám megállapításánál a korrigált tagdíjbevételt veszi figyelembe. 

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába, valamint ellenőrizheti az 1 

% felhasználásának módját, valamint az ehhez szorosan és tágabb értelemben kapcsolódó 

bizonylatokat, annak elkülönített nyilvántartását és záradékolását. Záradékolás módja: 

minden esetben a számlára kell rávezetni a főkönyvi könyvelés számát, tehát, hogy hova 

könyvelik, a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását. Minden esetben a számlán kell 

utalványozni, hogy kifizethető. Rá kell vezetni, hogy milyen összeget számolnak el a 

támogatás terhére. A bizonylatok másolatát hitelesíteni kell (eredetivel mindenben egyező 

másolat, elnök aláírása, pecsét) 

Az SZJA 1 % felhasználásának módja: 

segédeszköz-támogatás tagok részére (fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható 

eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht 

írógép, számítógépek és hardverek, 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)    

-        segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsönzés, bemutató) 

-        vakvezető kutya örökös használatbavételi díjának támogatása 

-        tanulmányi támogatás tagoknak, tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott pénzbeli  

hozzájárulás 

-        az 1996. évi CXXVI. számú törvényben megengedett működési költségre, mely nem lehet 

több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben tartalékolt 1% 50 %-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 internetszolgáltatás alapdíja. 

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

Felhasználás: január 1.-  december 31. 

Az egyesületek részéről SZJA 1 % elszámolási határideje: 

Az elszámolás postára történő feladásának határideje az MVGYOSZ által történt átutalást 

követő év február 28-a. 

Hiánypótlásra, javításra nincs lehetőség, hiányos vagy hibás elszámolás esetén, az el nem 

fogadott számlák összege a következő évi hasonló célú támogatásból levonásra kerül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  

 

 

18/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az MVGYOSZ 2013. évi Országos Küldöttgyűlésének meghívóját a melléklet alapján 

fogadja el. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

         Barnóczki Gábor 

                                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 



M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Küldött Asszony / Úr! 
 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
2013. május 25-én (szombaton) és 2013. június 1-jén 
(szombaton) délelőtt 9:30 órai kezdettel Országos 
Küldöttgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 

Az ülés helye: MVGYOSZ Székháza  
(Budapest, XIV. ker. Hermina út 47.) 

 

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem 
határozatképes, úgy 2013. május 25-én 10:00 órára a 
megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt 
küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek 
létszámára tekintet nélkül határozatképes.  
 

Tájékoztatom továbbá a küldötteket arról, hogy 
amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett napirendi 
pontok tárgyalását nem tudja érdemben befejezni úgy a 
küldöttgyűlés 2013. június 1-jén 9:30 órai kezdettel 
folytatja munkáját. 
 

Napirend: 
 

1. Elnöki megnyitó  
2. Jelölés az Országos Elnökség tagjára és 

póttagjaira 
3. Jelölés a Felügyelő Bizottság tagjaira 
4. A Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolója 
5. A 2012. évi elnökségi beszámoló és a 2012. évi 

közhasznúsági beszámoló megvitatása és 
elfogadása 

6. Elnökségi tag és póttagok, illetve a Felügyelő 
Bizottság tagjainak megválasztása 



7. Az Etikai Bizottság jelentése 
8. A választás eredményének ismertetése 
9. Hozzászólások, egyebek 

 

Felhívjuk küldött-társaink figyelmét, hogy a küldöttek 
regisztrációja aláírt jelenléti ív alapján történik, ezért 
kérjük, hogy személyi igazolványát valamennyi küldött-
társunk szíveskedjék magával hozni. 
 

A 4. és 5. napirendi ponthoz az anyagot hamarosan 
küldeni fogjuk az igényelt formátumban.  
 

Kérem, hogy a küldöttgyűlés eredményessége érdekében 
a meghirdetett 9:30 órai kezdő időponttól előre láthatólag 
15:00 óráig a küldöttgyűlés határozatképességét 
biztosítani szíveskedjenek. 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk. 
 
 

Budapest, 2013. április      
 

     
    
……………………… 
     Szakály Melinda 
         elnök 

  


