
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. augusztus 14-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

39/2013.(VIII.14.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. augusztus 14-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 

1. Döntés a HD kampány folytatásával kapcsolatban érkezett javaslatokról és az EET 

összehívásának megvitatása 

2. Tájékoztatás dr. Földi János Felügyelő Bizottságnak címzett leveléről   

3. Döntés az FSZK felkéréséről, testületi tagok delegálása 

4. Döntés az elnökségi kabinet felállításával kapcsolatban 

5. A Fehér Bot napi rendezvény előkészítése  

6. Tájékoztatás a szövetség szervezetfejlesztésével kapcsolatos szolgáltatási szerződésről 

7. Döntés az Alapszabály-alkotó Testület összehívásáról 

8. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

40/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft. konzultációs testületének szakmai fórumaiba az alábbi személyeket delegálja: 

- Oktatás-képzés: Kuminka Györgyné 

- Foglalkoztatás: Barnóczki Gábor 

- Önálló életvitel: Szakály Melinda 

- Egészségügy: Majoros Kálmánné 

- Kultúra, sport, szabadidő: Nagy Tünde 

- Egyenlő esélyű hozzáférés: Németh Orsolya 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

41/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy megalakítja az elnökségi kabinetet az MVGYOSZ Országos 

Elnökségének 30/2010. (VIII. 26.) sz. és a 31/2010.(VIII. 26.) sz. határozatai alapján kijelölt 

elnökségi feladatkörökhöz kapcsolódva a következő munkatársakat rendelve: 



- rehabilitáció, megváltozott munkaképességű munkavállalók és önkéntesek 

foglalkoztatása: Barnóczki Gábor elnökségi tag, Erhart Péter és Virág Krisztina 

munkatársak 

- segédeszközök: dr. Tóka László alelnök, Sziládi Zsuzsanna munkatárs 

- egyenlő esélyű hozzáférés: Németh Orsolya elnökségi tag, Kroll Zsuzsanna és 

Farkasné Schiff Mónika munkatárs 

- érdekképviselet, érdekvédelem: Szakály Melinda elnök, Baráth Barbara és Ollé Attila 

munkatársak 

- részvétel a jogalkotásban: dr. Nagy Sándor elnökségi tag, Baráth Barbara munkatárs 

- oktatás: Kuminka Györgyné elnökségi tag, Szabó Edina és Péter Zsigmond 

munkatársak 

- kultúra, sport, szabadidő: Nagy Tünde elnökségi tag, Taba Zsófia, Péter Zsigmond és 

Páll Erika munkatársak. 

 

Az MVGYOSZ fent felsorolt munkatársai operatív módon segítik az elnökségi tagok 

feladatköréhez tartozó munkát. 
 
Indokolás: Az elnökségi kabinetben résztvevő munkatársak elnökségi tagokhoz való rendelése 

az alapszabály 2 §-ban meghatározott feladatok végrehajtásának figyelembe 

vételével történt.   

 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

42/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE felkéri az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy a DM kampány folytatásával kapcsolatban 

kérjen üzleti ajánlatot a Humán Dialog Ktf.-től és más piaci szereplőktől a következő 

szempontok alapján: 

 

I. üzleti terv 

- 2014. január 1. – 2015. december 31. (2 év) közötti időszakra, 

- toborzó kampányok nélkül, 

  

II. üzleti terv 

- 2014. január 1. – 2017. december 31. (4 év) közötti időszakra, 

- toborzó kampányokkal, 

- a toborzó kampányok költségét (20.000.000 Ft) a cég hitelezési konstrukciójában,   

  

Mindkét kampány vonatkozásában kérjük, hogy az üzleti tervben részletesen szerepeljenek 

éves bontásban az alábbiak: 

 

HD költségei, postaköltségek, banki költségek, összköltség, összbevétel, MVGYOSZ 

össznyeresége  

 

Az Országos Elnökség döntés alapján 100 Ft bevételre maximum 60 Ft költség tervezhető, 

tehát a bevételarányos költség és nyereség aránya 60%-40% kell, hogy legyen. 



 

E két üzleti terv kizárólag csak az elsődleges kampánytevékenységre irányulhat, tehát az 1%-

os kampány vonatkozásában nem kérünk ajánlatot, illetve ennek sem bevételeit sem kiadásait, 

sem eredményét a százalékos arány meghatározásánál nem kérjük figyelembe venni.  

 

Mindkét változat esetében éves szinten legalább 6 kampánnyal és kampányonként legalább 

25.000 db levéllel kérjük a tervezést.  

A toborzó kampányok esetében legalább 2 kampánnyal és legalább kampányonként 200.000 

db levéllel számolva.  

 

A kampánylevelekben fel kell tüntetni, hogy az adománybevételek egy részéből történik a 

költségek megfizetése. 

 

Az EET összehívása az üzleti tervek függvénye. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

43/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE felkéri az elnököt, hogy az MVGYOSZ Alapszabály-alkotó Testületét 2013. 

szeptember 3-ra hívja össze. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  

 

 

44/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ birtokában maradt Dr. Card egészségkártyák a DM 

köszönőlevelekkel együtt a kiemelt támogatók felé kiküldésre kerülnek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag, mivel időközben dr. 

Nagy Sándor és Nagy Tünde távoztak) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  

 



 

Kmf. 

 

                                                               Barnóczki Gábor 

                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


