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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2014. január 21-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. Tóka László alelnök,
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag,
Németh Orsolya elnökségi tag,
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,
Nagy Tünde elnökségi tag
Továbbá:
Majoros Kálmánné elnökségi póttag,
Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő Bizottság tagja,
Dr. Micserics József hivatalvezető
Kutor Sándorné pénzügyi és gazdasági vezető,
Baráth Barbara elnöki asszisztens, jegyzőkönyvvezető, határozatok
Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke,
Kovács Judit, a Vakok Világa c. újság szerkesztője.
Az elnökségi ülés 5 elnökségi tag részvételével határozatképes.
1/2014. (I.21.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2014. január 21-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
1. Döntés a költségvetési támogatás felosztásával kapcsolatban
2. A Felügyelő Bizottság álláspontjának meghallgatása a gazdasági vezető kinevezésével
kapcsolatban, döntés
3. Tájékoztatás a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesülete monitoring vizsgálatával
kapcsolatban
4. Tájékoztatás az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjében a vakvezetőkutyákkal történő
üdüléssel kapcsolatban
5. Tájékoztatás „A fogyatékossággal élő fiatalok esélye az egyenlő értékű érettségi és a
felsőfokú diploma megszerzésére” című konferenciáról
6. Tájékoztatás a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvánnyal folytatott
megbeszélés időpontjáról
7. Tájékoztatás a személyi változásokról
8. Bejelentések, vegyes ügyek
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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1. Döntés a költségvetési támogatás felosztásával kapcsolatban
Szakály Melinda elmondta, hogy egy év alatt nem érkezett kidolgozott javaslat, koncepció
arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok alapján, és milyen arányban történjen meg a
támogatás felosztása a tagegyesületek részére. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan megoldás,
ami mindegyik egyesületnek megfelelő lenne.
Mivel idén a minisztérium rendkívül rövid határidőt (csak néhány napot) szabott arra, hogy a
fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek elkészítsék költségvetési és szakmai tervüket,
gyorsan kell dönteni a kérdésben.
2013-ban az MVGYOSZ 60 %-ban, az egyesületek pedig 40 %-ban részesültek az
összegből. Dr. Tóka László kezdeményezésére az a javaslat született, hogy 2014-ben 55-45
% arányban történjen a támogatás leosztása. Véleménye szerint egy átlagos tagegyesület
éves realizált költségvetésének felét sem fedezi az adott összeg. Dr. Nagy Sándor felhívta a
figyelmet arra, hogy nem szabad veszélybe sodorni az MVGYOSZ működését. Kutor
Sándorné nehezményezte a Szövetség esetében az 5 százalékos elvonást, miután nagy
szükség lenne az épület homlokzatának helyreállítására.
Az elnökség név szerint szavazott a költségvetés %-os felosztásáról és határozatban
rögzítette az 55-45 %-os elosztást:
2/2014 (I.21.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a 2014. évben a központhoz beérkező állami
költségvetési támogatást 45-55 % arányban osztja fel, mégpedig olyan formában, hogy 45
százalékát az MVGYOSZ tagegyesületei, 55 százalékát az MVGYOSZ központja
használhatja fel.
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Tóka László, Barnóczki Gábor, Kuminka
Györgyné, Dr. Nagy Sándor, Németh Orsolya )
A határozatot ellenezte: 2 elnökségi tag (Szakály Melinda, Nagy Tünde)
Tartózkodott: Az egyesületek többsége határidőn belül elkészítette a 2012-es taglétszámuk összesítését,
és azt megküldték az MVGYOSZ részére. Néhányan azonban hibásan vagy el sem
készítették a táblázatot, ezért mindenki azon a véleményen volt, hogy célszerű a 2011. évi
adatokkal dolgozni.
Dr. Tóka László szerint levélben kell tájékoztatni azokat az egyesületeket, hogy ennek
legközelebbi alkalommal pénzügyi következményei lesznek. A minisztériumnak is meg kell
írni, hogy két nap alatt, tudván, hogy 21 egyesületnek kell költségvetést és szakmai tervet
készíteni, megfelelő színvonalon nem lehet tervet beadni.
3/2014. (I. 21.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ a 2014. évben az állami költségvetési támogatásból a tagegyesületeknek
megállapított összeget a következőképpen osztja le:
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A tagegyesületek működési költségre egységesen 2 millió Ft-ot kapnak, a fennmaradó
összegből a 2011. évben történt tagdíjbefizetések alapján kiszámított 2011. december 31-ei
taglétszám arányában részesülnek.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: Szakály Melinda felvetette a Fejér Megyei Szervezettel kapcsolatos problémákat. Nem
veszik fel a telefont, az adatszolgáltatásra vonatkozó kéréseket figyelmen kívül hagyják.
Mellár Renáta elérhetetlen, e-mailre, telefonra nem válaszol. A 2011. évi taglétszámot sem
adták le rendesen, Koczkásné Tóth Csilla készített a beküldött adatokból elfogadható
kimutatást.
4/2014 (I.21.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete a 2014.
évben nem részesül a költségvetési támogatás leosztásából, az adatszolgáltatás és az
együttműködés teljes hiánya miatt.
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Szakály Melinda, Barnóczki Gábor, Kuminka
Györgyné, Dr. Nagy Sándor, Németh Orsolya, Nagy Tünde)
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László)
Tartózkodott: 2. A Felügyelő Bizottság álláspontjának
kinevezésével kapcsolatban, döntés

meghallgatása

a

gazdasági

vezető

A gazdasági vezetőt az elnök kinevezésével az elnökség hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság
előzetesen kiküldött álláspontját elfogadta az elnökség és jóváhagyta 2014. február 1-jétől
Kutor Sándorné gazdasági vezetővé történő kinevezését. A gazdasági vezetőt a Szövetség
az Alapszabály 29.§ (4) bekezdése alapján munkajogviszonyban alkalmazza. Feladatait a 29
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint látja el.
5/2014 (I.21.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség elfogadja a Felügyelő Bizottság azon álláspontját, hogy a gazdasági vezető
munkaköri leírásában a feladatai közé tartozik az állami támogatás tervezése és
elszámolása.
Az Országos Elnökség döntése alapján 2014. február 1-jétől Kutor Sándorné az MVGYOSZ
gazdasági vezetője.
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: -
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A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: A gazdasági vezetőnek külön vállalkozási szerződése nem lesz.
Dr. Tóka László kérdésére Szakály Melinda felvázolja Dr. Micserics József béréhez képest a
gazdasági vezető és a szakmai vezető várható bérét.
Dr. Micserics József bére:
650.311 Ft + 175.584 Ft járulék= 825.895 Ft
+ 34.000 Ft (havonta egészségbiztosítási pénztár)
+ 47.500 Ft (havonta tandíj)
+ 10.500 Ft (BKV bérlet)
+ 5.940 Ft (utazási költség térítés)
Összesen: 923.835 Ft/ hó
Kutor Sándorné eddig a munkáját vállalkozásban végezte 2010. január 1-jétől 2014. január
31-ig. A vállalkozási díj havi 444.500 Ft volt, mely után járulékot nem fizetett a szövetség.
Munkaköri leírásában szerepel az állami költségvetés elszámolása. A szövetség teljes
elszámolását, tervezését Kutor Sándorné készíti.
Az elnökség tudomásul vette, hogy Kutor Sándorné bruttó bére 550.000 Ft lesz.
Szűcs Zsuzsanna: az alapszabály szerint a szakmai vezető megválasztásától nem lehet
eltekinteni. Szakály Melinda szerint a szakmai vezetőnek is ugyanannyi bér jár, mint a
gazdasági vezetőnek. A szakmai vezető 4 órában is el tudja látni a feladatokat. Szakmai
vezetőnek koordinációs feladatai vannak.
Dr. Nagy Sándor egyelőre csak a részfeladatokat látja, nem látja át teljes egészében a képet.
Németh Orsolya csak olyan dologgal tudna azonosulni, amit ismer.
3. Tájékoztatás a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesülete monitoring
vizsgálatával kapcsolatban
Szakály Melinda tájékoztatta az elnökséget, hogy február 6-án az MVGYOSZ-nél történik
meg az egyesület monitoring vizsgálata.
Kovács Lászlóné elnök asszony elmondja, hogy nem zárkózott el a monitoringozás elől. Az
időpontokat előre elküldte, szeretett volna találkozni az elnök asszonnyal.
A napirend végén február 10-re módosult a látogatási időpont. Az egyesület 9:30-ra hozza be
a monitoringhoz szükséges anyagot az MVGYOSZ irodájába.
4. Tájékoztatás az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjében a vakvezetőkutyákkal történő
üdüléssel kapcsolatban
Az MVGYOSZ hírlevelében kiküldött igényfelmérésre 1 kérdés érkezett a Balatonboglári
Üdülőben történő vakvezetőkutyák elszállásolásával kapcsolatban. A kutyaiskola
munkatársai is azt erősítették meg, hogy nem mutatkozott igény a felvetésre. Az ÁNTSZ-től
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egyelőre nem érkezett válasz arra vonatkozóan, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni
abban az esetben, ha az üdülőben kutyákat fogadnak.
5. Tájékoztatás „A fogyatékossággal élő fiatalok esélye az egyenlő értékű érettségi és a
felsőfokú diploma megszerzésére” című konferenciáról
A kerekasztal beszélgetésre február 7-én kerül sor, az MVGYOSZ székházában. Az előadók
elfogadták a felkérést, a fogyatékosügyi szervezetektől is többen visszajeleztek. A meghívó
tervezete elkészült, az időkorlátok is belekerültek. Dr. Nagy Sándor javaslatára az ÉFOÉSZ-t
is felkeresi a szövetség, hiszen a középiskolai oktatás őket is érinti.
6. Tájékoztatás a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvánnyal folytatott
megbeszélés időpontjáról
Az elnökség javaslata, hogy az Alapítvány kuratóriumi tagjai vegyék fel a kapcsolatot Dr.
Stefán Sándorral, a Szövetség jogsegélyszolgálattal foglalkozó kollégájával, és
kezdeményezzék az alapító okirat módosítást. Javasolja továbbá, hogy az alapítvány a
felhasználható pénzösszeg arányában csökkentse a támogatandók létszámát. A törzstőke
csökkentését az elnökség nem tartja jó megoldásnak, de az alapító a tőkét nem tudja
növelni. Az elnökség nem tartja szükségesnek a személyes egyeztetést, a kuratórium
elnökét levélben tájékoztatják a döntésről.
7. Tájékoztatás a személyi változásokról
Szakály Melinda tájékoztatta az elnökség tagjait a közelmúltban történt munkáltatói
intézkedésekről. A Szövetség 16 munkavállalót foglalkoztat bértámogatásból. Elmondása
szerint az MVGYOSZ-ben működő csoportoknak nem volt felelőse. Hierarchikus rendszer
kialakítása a cél. Írásban kell jelezni egymás között a határidőket és a kéréseket.
A portaszolgálatot és a takarítást 2014. január 1-jétől nem vállalkozók végzik, hanem a
szövetség munkavállalói.
Hely hiány miatt a Braille-könyvtár és hangos könyvtár külön marad. A két könyvtár
vezetője Taba Zsófia. Páll Erikának a számítástechnikai ismereteit kell bővíteni. A Braillekönyvtárban Erhart Péter segíti a rendet.
A Braille-előkészítő és a Braille-nyomda összevonásával egy egység jött létre. A Braillenyomda vezetője Drippey Béla, aki egész nap jelen van és átlátja a feladatokat. Péter
Zsigmond mellé szeretnének felvenni még egy nyomdászt.
A tankönyvellátási csoport vezetője Szűcs Antal. Csoport tagjai: Tóth Miklósné és Szabó
Edina. A természetes személy tagok ügyintézését továbbra is Szabó Edina látja el,
várhatóan 1 héten egyszer. Dr. Ozvári-Lukács Ádám szerződése lejárt, melyet a szövetség
nem hosszabbít meg. A jogsegélyszolgálatot Dr. Stefán Sándor végzi majd, aki segítséget
nyújt Dr. Nagy Sándornak a jogszabályok véleményezésében is. Koczkásné Tóth Csilla a
titkárságvezetés mellett ellátja a szolgáltatások vezetésének feladatait. Angyal Gábor a
Szövetség PR és marketing vezetője lett. A szakmai vezető a későbbiekben kerül
kinevezésre. A kutyaiskolában nem történtek változások. A pénzügyre új kolléganő érkezett,
Anga Andrea személyében. Jól terhelhető, jó munkabírású, több feladatot is el tud látni. Új
telefonközpontot hozott létre a szövetség. Galambos Józsefné a rehabilitációs program
keretében nem kívánja elvégezni a számítástechnikai tanfolyamot. A munkaviszonyát
megszűntették. Egy ügyfélszolgálatot alakítottak ki, ahol Benedek Zoltán végzi a feladatokat. A
telefonos ügyfélszolgálat mellett szükség van a számítástechnikai és internetes ismeretekre is.
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Az akadálymentesítés feladatait, illetve a rehabilitációs mentor és tanácsadói feladatokat
Kroll Zsuzsa és Erhart Péter látja el. Az MVGYOSZ dolgozóinak munkaügyeivel Virág
Krisztina foglalkozik. Titkárságon Lipóczki Zoltán segít a pályázatoknál, hírlevelet szerkeszti
és küldi stb. Az irodát tárgyalóvá alakították, Csilla koordinálja a tárgyalási rendet. A Vakok
Világát továbbra is Kovács Judit szerkeszti. Baráth Barbara és Ollé Attila maradt a régi
munkakörben. Fényi Szilárd várhatóan megbízási szerződéssel, az 1 %-os kampányban segít
alkalmanként. Rendszeres megbízási díj megszűnik, csak Ollé Attila kap nyelv pótlékot.
Az elnök lehetőséget ad az elnökség tagjainak, hogy bármelyik dolgozó mellé leüljön és
megfigyelje a munkáját.
Az MVGYOSZ épületének állapotát és a Kutyaiskola jogviszonyát felül kell vizsgálni
energetikai szempontból, illetve figyelni kell a pályázatokat, stb. A szövetség épületüzemeltetői
munkakörre hirdet állást. Gondnokra is szükség lenne.
8. Bejelentések, vegyes ügyek:
Az MVGYOSZ vakvezetőkutya-kiképző iskola vezetősége februárban meghívja a Szerb Vakok
Szövetségét, hogy jobban beleláthassanak az iskola munkájába, illetve tapasztalatokat
szerezzenek, milyen felelősséggel jár a kiképzés és gondozás, milyen problémákkal kell
szembenézni.
Az MVGYOSZ portaszolgálata hétköznapokon reggel 6:30-18:30-ig működik, az előre lefoglalt
tanfolyamok, illetve rendezvények miatt, természetesen igény szerint nyitva tart a székház. A
bejelentést tudomásul vette az elnökség.
A régi alapszabály szerint az elnökség Barnóczki Gábort választotta jegyzőnek, az új
alapszabályban ez a tisztség már nem szerepel, helyette jegyzőkönyv hitelesítőt kell
választani, aki az elnökségi ülésről készített jegyzőkönyveket átolvassa és hitelesíti.
6/2014. (I.21.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyvek hitelesítője Barnóczki Gábor
elnökségi tag.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Szakály Melinda, Dr. Tóka László, Kuminka
Györgyné, Dr. Nagy Sándor, Németh Orsolya, Nagy Tünde)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)
Következő elnökségi ülés 2014. február 27-én várható.
Kmf.
Szakály Melinda
elnök

Baráth Barbara
jkv
Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

