
Az MVGYOSZ Elnökségének 
2015. JÚNIUS 29-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

29/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

1. Beszámoló az elnöki munkáról 

2. A szakmai vezető beszámolója 

3. A gazdasági vezető beszámolója 

4. Az alelnök megválasztása, az elnökségi tagok feladatköreinek meghatározása 

5. Az elnök munkaszerződésének megtárgyalása és elfogadása 

6. A szakmai vezető kinevezésének megtárgyalása és elfogadása 

7. A gazdasági vezető kinevezésének megtárgyalása és elfogadása 

8. A DM szükségességének vagy megszüntetésének megbeszélése 

9. A VISAL facilitátor program képzésen való részvétel megbeszélése 

10. Döntés a Braille-emlékéremre felterjesztett személyekről  

11. Döntés a vakvezető kutyák örökös használatbavételi díjának eltörlésének kérdéséről 

12. Az MVGYOSZ 2015-2020. évre szóló stratégiai koncepciójának megvitatása és 

elfogadása  

13. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

30/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége Dr. Ozvári-Lukács 

Ádámot választotta meg az MVGYOSZ alelnökének. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 



Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám) 

 

31/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökségi tagok az alábbi feladatokat osztották fel végrehajtatandó feladatként maguk 

között.  

 

Dr. Nagy Sándor – OFT és jogszabályok véleményezése 

Pesti Zoltánné – egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és informatika 

Barnóczki Gábor – rehabilitációs foglalkoztatás 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám – segédeszköz ellátás és egyenlő bánásmód érvényesülése 

Nemes-Nagy Tünde – oktatás, ifjúsági ügyek és Braille-kultúra 

Majoros Kálmánné – sport, kultúra, szabadidő 

Kácsor- Macska Zsuzsanna - elemi rehabilitáció és nemzetközi kapcsolattartás 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

32/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a 38/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT alapján dr. Nagy Sándor elnökkel 

munkajogviszonyt létesít (a munkajogviszonyról készült szerződés a határozat 1. sz. 

melléklete a munkaköri leírás a határozat 2. sz. melléklete), egyben felhatalmazza a 

Szövetség alelnökét dr. Ozvári- Lukács Ádámot, hogy a munkaszerződést és a munkaköri 

leírást aláírja a munkavállalóval.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 



Határidő:  

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség jóváhagyta Angyal Gábor szakmai vezető kinevezését, amely az alapszabály 

értelmében az elnök választását követő 30. napig tart. Személyi alapbére 150.000 Ft/hó, 

amelyen felül negyedévente 450.000 Ft prémium illeti meg. Munkaideje heti 40 óra. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

34/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség támogatja Kutor Sándorné gazdasági vezető kinevezését 350.000 Ft/hó 

munkabérért, munkaideje heti 30 óra. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

35/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség Kácsor- Macska Zsuzsanna részvételét támogatja a 2015. augusztus 20-21-ei 

Horvátországi VISAL facilitátor képzésen való részvételben. Kísérője Ollé Attila Nemzetközi 

Referens lesz.  

 



Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy 

Tünde, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Ozvári-Lukács Ádám) 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Kácsor-Macska Zsuzsanna) 

 

36/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy döntött, hogy a felterjesztések alapján 2015. évben a Louise Braille-

emlékérmet Borbély Lajosné, Jankó Sándorné, Kuminka Györgyné, illetve Sirkó László és a 

Kecskeméti Katona József Színház Minitársulata kapja meg.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

37/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy döntött, hogy a 80/2009 (XI. 27.) számú Elnökségi Határozat szerint 

fizetendő 50.000 Ft értékű vakvezető kutyák egyszeri örökös használatbavételi díját a július 

1-től átadott kutyák esetében eltörli.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott:  

 


