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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. június 25-én (kedd) 10:00 órai
kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina
út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Szakály Melinda elnök,
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag,
Dr. Tóka László elnökségi tag,
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,
Majoros Kálmánné elnökségi póttag.
Továbbá:
Dr. Micserics József, hivatalvezető,
Koczkásné Tóth Csilla, hivatalvezető helyettes,
Kutor Sándorné, pénzügyi és gazdasági vezető,
Baráth Barbara, jegyzőkönyvvezető, elnökségi asszisztens,
Kovács Judit a Vakok Világa c. újság szerkesztője.
Szakály Melinda köszönti az elnökséget, az MVGYOSZ munkatársait, a Vakok Világa
szerkesztőjét és az érdeklődő hallgatóságot. Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal
határozatképes. Németh Orsolya, Nagy Tünde elnökségi tagok és Pesti Zoltánné elnökségi
póttag előzetesen jelezték távolmaradásukat.
Az elnökség szavazott a napirendi pontokról:
27/2013.(VI.25.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2013. június 25-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
1. A HD kampánnyal kapcsolatos internetes szavazás megerősítése
2. Beszámoló a fehér botok akkreditálásának helyzetéről
3. Az MVGYOSZ 2013. évi költségvetésének megvitatása
4. Terembérlet és rendezvények bejelentési kötelezettségének határozatba foglalása
5. Hivatalvezetői beszámolási kötelezettség határozatba foglalása
6. Döntés a Louise Braille-emlékéremre történt felterjesztések tárgyában
7. Bejelentések, vegyes ügyek
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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1. napirendi pont: A HD kampánnyal kapcsolatos internetes szavazás megerősítése
Hosszas vitát folytattak arról, hogy az egyesületek mire használják fel a Human Dialog Kft.
kampányaiból befolyt, a nem cél szerinti adomány kamatát. Szakály Melinda és Micserics
József azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a szabad felhasználású pénzből (egyesületenként
megközelítőleg harmincezer forint) kizárólag az egyesület tagjait, illetve a nekik szóló
rendezvényeket lehet támogatni. Dr. Nagy Sándor és Dr. Tóka László azt az elvet vallották,
hogy nem kellene felélni a kampány kamatait. A hivatalvezető szerint a harmincezer forint
hozzájárulhat a tagszervezetek likviditásának megőrzéséhez, valamint segíthet a tagok
megtartásában. Szakály Melinda és Kutor Sándorné az egyesületeknél tett látogatások során
azt tapasztalták, hogy tagjaik részére a tagszervezetek szolgáltatásokat és programokat csak
nagy nehézségek árán tudnak nyújtani.
Az elnökség végül határozatban rögzítette az alábbiakat:
28/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ HD kampányából származó nem cél szerinti adomány kamata a 2011. évi
fizető taglétszám alapján kerül felosztásra a tagegyesületek és természetes személyek között.
A kiutalt összeg felhasználásáról az MVGYOSZ felé el kell számolni.
Működési költséget, vendéglátás és reprezentáció költségét nem lehet elszámolni.
Felhasználási javaslat: segédeszköz-vásárlás, segédeszköz-támogatás, tanulmányi támogatás,
kirándulás, kulturális rendezvények, színház-és hangversenybérlet, uszodabérlet, stb.
A 2013. július 1. és 2013. december 31. között kelt és kifizetett számlákat lehet elszámolni.
Az elszámolás határideje 2014. január 31.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Felvetődött a Fejér megyei szervezet támogatásának kérdése, melyről a következő határozat
született:
29/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy a 28/2013. (VI.25.) számú határozatban nevesített támogatásból a
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete nem részesül.
Indokolás: A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete együttműködési
kötelezettségét sorozatosan nem teljesíti.
Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, dr. Nagy
Sándor, Szakály Melinda)
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László)
Tartózkodott: -
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2. napirendi pont: Beszámoló a fehér botok akkreditálásának helyzetéről
Szakály Melinda beszámolója szerint nagyon jól halad az ügy. Beszerzésre kerültek a műszaki
leírások. Az összecsukható fehér bot súlyát csökkentették 8 dkg-mal, így már megfelel a cseh
összecsukható bot súlyának. Minősége nem romlott. A fellelt hibákat mind javították.
Mattosították a fogantyút, a bothegy nagyobb és jobb minőségű lett. A fehér támbotok is
elkészültek. A botokat kiadták tesztelésre. Az OEP-pel egyeztetések folynak az akkreditálás
kapcsán.
3. napirendi pont: Az MVGYOSZ 2013. évi költségvetésének megvitatása
Az elnökség előzetesen megkapta az MVGYOSZ 2013. évi költségvetésére vonatkozó tervet.
Dr. Micserics József arról tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az idei költségvetés
tervezésénél figyelembe vette a bevételek drasztikus csökkenését is. Elmondta, hogy ez évben
a bértámogatás húszmilliós bevétel kiesést jelentett. A segédeszközbolt forgalma évről évre
csökken. Ugyancsak csökken a Braille-nyomdai szolgáltatások bevétele, melynek oka többek
között, hogy az MVGYOSZ-től kevesebben igénylik a gyógyszeres dobozok Braillefeliratának ellenőrzését.
Kuminka Györgyné felvetette a gyógyszeres dobozokon lévő Braille-feliratok ellenőrzésének
egységesítésének kérdését.
Szakály Melinda elmondja, hogy a korábbi próbálkozás nem járt sikerrel. A törvény azt
határozza meg, hogy valamelyik látássérültekkel foglalkozó szervezetnek kell ellenőrizni a
gyógyszeres dobozokat, és a tanúsítványt is nekik kell kiállítani a feliratok olvashatóságáról.
A tapasztalatok szerint bizonyos szervezeteknél sajnos olyan Braille-feliratok mennek át az
ellenőrzésen, aminek nem szabadna. A gyógyszergyártó cégek addig próbálkoznak, amíg
valamelyik szervezet kiállítja részükre a tanúsítványt, végső esetben külföldről szerzik be azt.
A hivatalvezető megemlítette továbbá, hogy a helyiségek bérleti díjai viszonylag stagnálnak a
VGYHE esetében, a tánciskola viszont egyre ritkábban veszi igénybe a termet.
A rövid beszámoló és a kérdések megválaszolása után az elnökség elfogadta a költségvetést
az alábbi főszámokkal:
Teljes bevétel: 276 300 000 Ft.
Teljes kiadás: 276 300 000 Ft.
30/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 2013. évi
költségvetését az alábbi főszámokkal elfogadja:
Teljes bevétel: 276 300 000 Ft.
Teljes kiadás: 276 300 000 Ft.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
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A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4. napirendi pont: Terembérlet és rendezvények bejelentési kötelezettségének
határozatba foglalása
Szakály Melinda javaslata, hogy az MVGYOSZ székházában a teremfoglalást és a
rendezvényhez szükséges egyéb igényeket (takarítás, evőeszköz, pohár stb.) harminc nappal a
rendezvények előtt be kell jelenteni. Az MVGYOSZ rendezvényei mindig prioritást
élvezzenek. Amennyiben a rendezvény mégis lemondásra kerül, akkor kötbért kell fizetni. A
külsős rendezvényeknél előleget kérnek.
A következő határozati javaslatot fogadta el az elnökség:
31/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ székházában a teremfoglalást harminc nappal a
rendezvények előtt be kell jelenteni.
A harminc napnál korábbi teremfoglalásokat az igények beérkezésének sorrendjében kell
elfogadni. A harminc napos határidőn belül érkezett teremfoglalási igényeket csak abban az
esetben lehet elfogadni, amennyiben még az adott terem szabad. Egyéb igényeket (takarítás,
evőeszköz, pohár, stb.) jelezni kell, és ezekre az MVGYOSZ külön költséget számol fel. A
központi, MVGYOSZ által szervezett rendezvények mindig prioritást élveznek. Abban az
esetben, ha a rendezvény szervezője lemondja a rendezvényt, akkor a külsős bérlők által
fizetett bérleti díj 50 %-át köteles kötbérként megfizetni.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4. napirendi pont: Hivatalvezetői beszámolási kötelezettség határozatba foglalása
Több bírálatot és egyéb rosszindulatú kérdést kap a hivatal annak vitatására, hogy miként
vezeti a hivatalvezető a hivatalt. Elnök asszony javaslata, hogy az elnökség határozatba
kötelezze a hivatalvezetőt, elvégzett munkájának dokumentálására és a beszámoló
elkészítésére.
Kuminka Györgyné szerint az elnökségnek van beszámolási kötelezettsége a választott
funkció miatt a hivatalvezetőnek nincs. Úgy gondolja, hogy a munkakörből adódó
feladatokról szóló kötelező beszámoltatást nem szokás keverni.
Dr. Tóka László nem érti, miért kell egy alkalmazottat beszámoltatni. Alkalmazottakat,
dolgozókat nem szoktak beszámoltatni.
Szakály Melinda úgy gondolja, nem kötelező beszámoltatni, de ha vállalja a hivatalvezető,
hogy elkészíti a beszámolót, akkor miért ne tehetnék a tagság számára nyilvánossá azt, hogy ő
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milyen munkát végez. A munkaköri leírásába is be lehetne rakni. Mindkettőjüknek van
aláírási joga, tárgyalási joga. Véleménye szerint jogos, hogy a hivatalvezető beszámolót írjon.
Kuminka Györgyné szerint alkalmanként megtehetik, de határozatot nem kell hozni erről. A
küldöttgyűlés elé vihetik a kérdést.
Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy a jövőben a hivatalvezető beszámolója a közhasznúsági
jelentés részét képezze.
32/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy a hivatalvezetői beszámoló a jövőben a közhasznúsági jelentés
részét képezi. A hivatalvezetői beszámolót az elnökség elé kell terjeszteni.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Szakály Melinda elnök
Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott:
6. napirendi pont: Döntés a Louise Braille-emlékéremre történt felterjesztések tárgyában
Braille-emlékérem kitüntetésre az elnökséghez idén nyolc javaslat érkezett, amelyből az
elnökség öt jelölt kitüntetését támogatja.
A Louis Braille-emlékéremre történő felterjesztések sorrendiségét pontozás alapján állapítják
meg. Az a személy, aki nem éri el a 30 pontot, az nem részesül Braille-emlékéremben.
Braille-emlékéremre felterjesztett jelöltek névsora:
Bereczk Istvánné –
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület
Hornyánszky Tivadar - Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesület
Kiss Ernő –
Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesület
Makra Erzsébet –
Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesület
Markót Béláné Éva – Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület
Dr. Sonkodi Balázs – MVGYOSZ Szakály Melinda
Szabó Tiborné Kati - Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület
Szőts Katalin –
Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesület
Az előterjesztések időben, 2013. május 31-ig érkeztek be az MVGYOSZ címére.
Az MVGYOSZ az Országos elnökség döntése alapján Bereczk Istvánnét, Hornyánszky
Tivadart, Markót Bélánét, dr. Sonkodi Balázst és Szabó Tibornét részesíti Louis Brailleemlékérem kitüntetésben.
A döntésről az MVGYOSZ értesíti a tagegyesületeket és az érintetteket. A Braille-emlékérmek
átadására 2013. év októberében, a Fehér Bot napi ünnepség keretében kerül sor az MVGYOSZ
székházában.
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33/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE a 2013. évi Louis Braille-emlékérem kiosztásánál a következőképpen jár el:
A Louis Braille-emlékéremre felterjesztett személyeket az írásbeli méltatások alapján
pontozza. Öt Louis Braille-emlékérem osztható ki, de nem kötelező mind az ötöt kiosztani.
Amely személy nem éri el a 30 pontot, az nem részesül Braille-emlékéremben.
Az MVGYOSZ az OE döntése alapján a következő személyeket részesíti Louis Brailleemlékéremben:
Bereczk Istvánné, Hornyánszky Tivadar, Markot Béláné, dr. Sonkodi Balázs, Szabó Tiborné
A döntésről az MVGYOSZ értesíti a tagegyesületeket és kitüntetésben részesülőket. A Brailleemlékérmek átadására 2013. év októberében a Fehér Bot napi ünnepség keretében kerül sor az
MVGYOSZ székházában. A Braille-emlékérmek megrendeléséről az MVGYOSZ hivatala
gondoskodik.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor javasolja, hogy a Braille-emlékérem szabályzatát minél előbb vizsgálják felül.
7. napirendi pont: Bejelentések, vegyes ügyek
Nagy Vendel megkeresését tárgyalták az ülésen a Megszólalok című magazin terjesztésével
kapcsolatban. Vendel három éve szerkeszti a vakoknak is szóló elektronikus újságot, amit
olvasó géppel olvashatnak a vakok, de látóknak is szól. Ingyenes, politikamentes és csak
irodalommal foglalkozik, amibe az olvasók írásai is megjelennek. Már több egyesülethez
eljutott az újság. A szövetség segítségét kéri abban, hogy esetleg központilag kiküldve még
több helyre eljuthasson a magazin.
Szakály Melinda véleménye, hogy az MVGYOSZ nem vállalhat felelősséget egy privát
kiadványért. Javasolni kellene neki egy honlap elkészítését, ahol feltöltheti az írásokat és fel
lehet ajánlani részére különböző fórumokat, ahol hirdetheti magát.
Dr. Tóka László szerint ez egy magánügy, ezért nem javasolja, hogy az MVGYOSZ hozzá
adja a nevét. Függetlenül attól, hogy a vakügyhöz kapcsolódik. Többen vannak a magyar
vaktársadalomban, akik egy honlapot működtetnek a saját irodalmi alkotásaival.
Dr. Nagy Sándor szerint válaszként meg kell írni, hogy a szövetség, mint szervezet kérését nem
tudja támogatni. Javaslat: egy saját weboldal szerkesztése és annak feltöltése, illetve a weboldal
közzététele. Példaként ajánlják vak személyek weboldalait, amelyen irodalmi művek is
megjelennek. Az MVGYOSZ kiadványában alkalmanként a verseket közzé teszi.
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December 31-vel lejár a HD kampány. Az egyesületeknek tájékoztató levelet küld a hivatal,
melyben javaslatokat és állásfoglalást kérnek a kampánnyal folytatásával kapcsolatban. A
novemberi küldöttgyűlésen a javaslatokat elő lehetne terjeszteni.
Dr. Tóka László jelzi, hogy korábban arról volt szól, hogy az 5 év lejártával a forró címeket meg
fogják kapni. Kérdés, hogy ha megkapják a forró címeket, akkor tovább tudja-e csinálni az
MVGYOSZ, kell-e a továbbiakban a Human Dialog?
Ezzel kapcsolatban is kérnek javaslatokat az egyesületektől.
Dr. Tóka László szerint a HD bevétele nem teljes egészében az MVGYOSZ-é, mert azt a magyar
vak társadalom kapta és abban benne van az összes többi egyesület is. Micserics, Szakály és
Kutor szerint akkor a költségekből is kellene valamennyit vállalni az egyesületeknek.
Szakály Melinda elmondja, hogy a HD kampány a tagok javára ment, nem az egyesületek javára.
Álláspontja szerint ez egy MVGYOSZ kampány volt, amihez az egyesületek semmilyen
költségtérítéssel nem járultak hozzá, mégis profitáltak valamit.
Dr. Micserics József szerint mérlegelni kell a döntésnél. Amennyiben a HD-t kizárják és itt
lesznek a forró címek, akkor az MVGYOSZ nyilván költségektől szabadul meg, de egyéb
költségek merülnek fel. Munkavállalót, szoftvert stb. kell biztosítani. Ezek részletkérdések a
különböző álláspontokkal kapcsolatban, de minden esetben vannak töréspontok.
Dr. Tóka László szerint nem szabad hagyni a forró címeket elveszni. Be kell látni, hogy egy
olyan kampány, amivel támogatókat szereznek, pénzbe kerül.
Dr. Nagy Sándor véleménye, hogy a tervezésnél először az elvet kell megnézni, hogy érdemes-e
fenntartani és azt milyen áron, aztán a gazdaságosság szempontjából kell körbejárni.
Dr. Nagy Sándor érdeklődik, hogy a szervezetfejlesztés érdekében történt felmérésről mikor
kapják meg az anyagot. Szakály Melinda elmondja, hogy a leadási határidő lejárt. A felszólító
levél kiment. A szerződésben foglaltak szerint kifogással él a szövetség.
Kuminka Györgyné felvetette, hogy több tagtárs jelezte, hogy az ápolási díj mellett nem lehet
kistermelői igazolványt kiváltani, de 4 órás munkaviszonyban pedig dolgozhatna. Vidéken élő
szülők, tagtársak esetében nagyon jól jönne, ha kistermelői igazolvánnyal rendelkezhetnének,
mert nem kellene a családtól messzebb munkát vállalnia. Kéri, hogy ennek nézzenek utána a
jogászok.
Az épület felújításával kapcsolatban Micserics elmondja, hogy több szakemberrel is megnézették
az épületet. Idén nincs pénz, hogy teljesen megcsinálják a falazatot, viszont le kell veretni kb. a
40 %-át, mert életveszélyes. A csatornát megcsináltatják, hogy ne ázzon tovább a fal, mert emiatt
táskásodik. A csatornák 87 %-a lyukas és 10 %-nyi a csere, amióta megépül. Mivel műemléki
védelem alatt álló épület, nem lesz egyszerű a felújítás.
Dr. Nagy Sándor ismételten felveti, hogy keressék meg Sipeki Balás Béla sírját, mert a tagtársak
jelzése szerint gondozatlanul áll. Ígérete szerint utána kérdez, melyik temetőben nyugszik a
Sipeki család, azt követően a szövetség gondoskodik a sír rendbetételéről.
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Szakály Melinda mindenkinek köszöni a konstruktív együttműködést, az elnökségi ülést
bezárja.
Kmf.

……………………………….
Szakály Melinda
elnök

………………………………
Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető

