JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. április 1-jén (szerda) 10:00 órai kezdettel
megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Tóka László alelnök
Kuminka Györgyné elnökségi tag
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Németh Orsolya elnökségi tag
Nagy Tünde elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag

továbbá:
Pál András és Szűcs Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság részéről; Sztakó Krisztina a Vakok
Világa szerkesztője; Kutor Sándorné gazdasági vezető; Angyal Gábor szakmai vezető;
Baráth Barbara elnöki asszisztens

Dr. Nagy Sándor megállapította, hogy az elnökség teljes létszámban jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, amelyet az elnökség az alábbiak szerint
fogadott el:

19/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat

1. Beszámoló az elnöki munkáról,
2. Szakmai vezető beszámolója,
3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés megvitatása,
4. A FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása,
5. Az OKGY napirendi pontjainak jóváhagyása,
6. Bejelentések, vegyes ügyek.

Indokolás: 1/11

Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

1. Beszámoló az elnöki munkáról

Dr. Nagy Sándor elnök az alábbi fontosabb eseményekről számolt be a március 18-ai ülést
követően:

Március 20.: a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
meghívására részt vettem a soron következő Konzultációs Testületi ülésen. A Testület tagjai az
Érdekvédelmi Szervezeteken túl kiegészültek az egyházak képviselőivel. Az eseményről készült
emlékeztetőt megküldöm az elnökség tagjainak.
Napirend volt:
Kiváltás szakmapolitikai előkészítése
Beszámoló a CroCoos projekt előrehaladásáról valamint az EMMI megbízásából készítendő
webes tájékoztató felületről
Beszámoló az Intézményi Férőhely Kiváltásról
A Társaság 2015. évi várható képzései, képzésfejlesztései
Tájékoztatás nyújtása az Országos Módszertani Központ tevékenységéről

Március 26.: A Vakok Állami Intézete felmérést végez. Témaköre: az elemi rehabilitáció milyen
módon szolgálja a látássérültek érdekét. A felmérés kérdőíves, telefonon keresztül történik.
Az egyesületek már megkapták az együttműködésre a felkérést.
Együttműködésünk másik jelentős eleme a cukorbetegek szűrése és a látássérültség ezen
keresztül történő felkutatása. Az egyeztetés és a program kidolgozása folyamatban van.

Március 30.: Elektronikus szavazás az OFT-ben: Delegálás a Work Forumra, Delegálás a
GINOP Monitoring Bizottságába.
Megállapodás a NÉBIH-hel egy egyéves projekt kidolgozásában és végrehajtásában. Célja a
felelős állattartás bemutatása. Ápr. 25-én lesz Baján egy rendezvény, ahol látássérült
kutyásokat és egyéb érdeklődőket is várnak. Ősszel is lesz egy hasonló rendezvény.
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Március 31.: Madarász Endre Czibere Károly Államtitkár Úr kommunikációs tanácsadója
információt kért arról, hogy:
- Milyen nem működési, fenntartási, hanem fejlesztési vagy egyéb
pozitív, előremutató feladatokat valósítunk meg idén az állami támogatás összegéből?
- Mire fordítjuk az idén folyósítandó, megemelt összegű támogatás növekményét?

Írtuk, hogy a kutyakiképző iskolát szeretnénk fejleszteni, több kutyát képezve és az iskolavezető
kérésére tiflopedagógust alkalmaznánk. Ez elengedhetetlen, mert ma már olyan vak emberek
kerülnek ki a közoktatásból, akik szeretnének kutyát, de nem tudnak közlekedni. Márpedig
alapfokú tájékozódási, közlekedési tudás nélkül a kutya nem tudja segíteni őket.
A kutya csak parancsot teljesít, ha a gazda nem tudja, hogy hová és hogyan kell eljutni, a
kutyának nem tud megfelelő parancsszavakat kiadni.
Németh Orsolya: együttműködve a VÁI-val, onnan segítsen tiflopedagógus, de indokoltabb
lenne egy saját alkalmazott.
Kuminka Györgyné: nagyon indokolt a tiflopedagógus alkalmazása. Nem feltétlen a speciális
iskolának romlott az oktatási színvonala, hanem az iskolában döntő többségben halmozottan
sérült gyerekek tanulnak. A legtöbb gyerek integráltan tanul és ők tudnak a legkevésbé
közlekedni önállóan.
Dr. Tóka László: ma az integrált oktatásnak sem tárgyi, sem személyi feltételei nem adottak.
Dr. Nagy Sándor: kinevelünk öntudatos embereket, akik ismerik a jogaikat, de sajnos
képességbeli problémáik vannak.

Másik kardinális kérdés a hangoskönyvtár. Az olvasók valamennyi könyvet kiolvasták, frissíteni,
bővíteni szükséges az állományt. Nem feltétlen a hangstúdió kiépítésével lehetne ezt
megoldani, hanem inkább amatőr, önkéntes felolvasók bevonásával. Prek Balázzsal folynak
tárgyalások.

Dr. Tóka László javaslata, hogy a DM kampányban gyűjtött összegből fordítson arra a
szövetség, hogy a kereskedelmi forgalomban megjelent műveket megvásárolja és
kölcsönözhetővé tegye.
Dr. Nagy Sándor szerint indítsanak mozgalmat: akinek otthon van hangoskönyve, hozza be és
ajánlja fel a hangoskönyvtárnak, támogassa ilyen módon a könyvtárat!
Angyal Gábor: a Szövetség célzott adományokat kapott arra, hogy a kereskedelmi forgalomban
megjelent hangoskönyveket megvásároljuk. Meg is történt, de a könyvtár stratégiája, hogy csak
teljes műveket vásárol. 2014-ben Magyarországon az összes kiadónak 176 olyan
hangoskönyve volt, amely teljes mű felolvasása. Ebből kb. 30 kereskedelmi forgalomban lévő
nincs meg a könyvtárnak.
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Cél, hogy a fiatal látássérültek is olvassanak. Ők viszont nem a nagy terjedelmű
hangoskönyveket részesítik előnyben, hanem a szöveges fájlokban tárolt könyveket és ezeket
olvastatják fel különféle felolvasó szoftverekkel.
Stratégiai döntést igényel, hogy az akadálymentes könyvtárat hogyan fejlesszék.

Az elnökségi tagok tudomásul vették az elnök beszámolóját.

2. Szakmai vezető beszámolója
Az Elnökség tagjai előzetesen megkapták Angyal Gábor szakmai vezető beszámolóját.

A Konvertáló csoport restaurációja

A csoportból két fő belső átszervezés miatt a Pénzügyi csoporthoz került. Az így megüresedett
munkakörök ellátása céljából felvételt hirdettünk. A hirdetésre négyen jelentkeztek, akiket a
Szolgáltatásvezetővel és a Konvertáló csoport vezetőjével együtt interjúztunk és gyakorlatban is
teszteltünk. A négy jelentkezőből egy személy bizonyult alkalmasnak a feladatok elvégzésére.
Egy, a csoportban dolgozó munkavállaló részéről felmerült a távmunka munkaviszony
keretében végzendő munka lehetségessége, de a Csoportvezetővel, Szolgáltatásvezetővel és
Elnök Úrral folytatott egyeztetést követően minden marad a régiben.
Egy gyógyszerdobozra kerülő Braille-felirat kódolási mintáját elkészítettem, mivel az
eddigiekben a feladattal megbízott alvállalkozó határidőre nem tudta elvállalni a feladatot és az
MVGYOSZ-ben más nem tudta grafikusan kiszerkeszteni a Braille-jeleket. Hasonló ügyben
Elnök Úr is besegített, illetve tanácsadással segítette a munkát.

Braille-és hangoskönyvek házhozszállítása a Fővárosban
A szolgáltatásfejlesztéshez a cselekvési tervet és a szükséges dokumentációkat, a közösségi
szolgálatos diákok oktató anyagának előkészítését végeztem.

Segédeszközbolt
A Szolgáltatásvezető javaslata alapján az OEP támogatással vásárolható digitális nagyítók
körének bővítésére vonatkozó előkészítő munkát koordináltam.

Vakok Világa
Az újonnan kinevezett szerkesztővel rendszeresen kommunikálok. Minden, a lap
elkészítéséhez szükséges információt rendelkezésére bocsátottam, illetve gondoskodtam arról,
hogy megkapja azokat.
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Hírlevél
A kiküldött hírlevelek száma ismét lecsökkent. Ennek oka az, hogy én foglalkoztam vele és
mindig ez maradt a halasztható kategóriában. A 11. számtól Árvay Mária lesz a szerkesztő és
terv szerint hetente (csütörtökön, vagy pénteken) egy szám fog kimenni. A hírírás és
közleményírás szabályait Marika megtanulta, a próbaképpen írt anyagaival elégedett vagyok.
Remélem, hogy a feladathoz megfelelő felelőst találtam személyében és ezzel a hírlevelek
rendszeresek és megfelelő minőségűek lehetnek majd.
Vakvezetőkutya-kiképző Iskola
Az 5 kölyökből álló alom egészséges, szépen fejlődik. A börtön programból Zara nevű fekete
labrador retriever megfigyelésre beérkezett.

Mobiltelefonos klub
A terv szerint nyár közepétől induló új szolgáltatást az Infoalap pal, mint együttműködő
partnerrel együtt kívánom megvalósítani azért, hogy a szakmai színvonal megfelelő legyen. Az
ügyben Szuhaj Mihállyal személyesen beszéltem, aki nyitott az együttműködésre és támogatja
a kezdeményezést.

Elnöki munka segítése
A közhasznúsági beszámolóra alapozott, a Czibere Pál államtitkár részére tájékoztatási céllal
küldendő, a 2014-es évre vonatkozó szakmai beszámolót elkészítettem, további felhasználás
céljából Elnök Úr rendelkezésére bocsátottam.

Adományszervezés
Olvasószerkesztést végeztem a HM 2-15 jelű akció szövegtervével kapcsolatosan és Elnök Úr
jóváhagyását követően a grafikai terv elkészítési fázist elindítottam.
Finisbe ért a mobil applikáció használatával történő adománygyűjtés projekt előkészítési
szakasza , a megvalósítási szakasz április elsejével kezdődik.
Schmidt Pál az idén is kétmillió forint adománnyal tervezi támogatni a vakvezető kutyához
juttató tevékenységünket. Az adományozást előkészítettem.
Március 29-én turistacsoport látogatott hozzánk, melynek kapcsán bemutattam az épületet és a
benne folyó tevékenységeket, az MVGYOSZ történetét és a Kutyaiskolánkat. Ezt
adománygyűjtéssel kötöttem egybe.
Előkészítettem egy a vakvezető kutyainkért rendezendő futóversenyt, mely révén adományhoz
jutunk majd.
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Egy nagyobb, magánszemélytől származó adományozási akciót is előkészítettem.
Az Inner Wheel Klub által adományozott iPhone-ok átadását megszerveztem és elvégeztem
azok számára, akik a nyilvános átadón nem tudtak jelen lenni.

Akadálymentesítés
A terület felelőse jelenleg Erhart Péter. A vasúti gyalogos átkelőhelyek hangjelzéssel történő
ellátásával kapcsolatban tárgyalt az ügyben hozzánk forduló cég képviselőivel. A képviselendő
irányelvekről előzetesen egyeztettünk.
Közérdekű megkeresés kapcsán helyszíni szemlét tartottam Budapesten, az Oktogon téren. A
panasz az volt, hogy a gyalogátkelőhelyeknél a járdaszegély le van süllyesztve és nincs taktilis
burkolati jelzéssel előjelezve a járda széle. Ez igaz. Az ügyben a hivatalos eljárás lefolytatására,
valamint egy másik budapesti helyszínre vonatkozó hasonló panasz kivizsgálására megkértem
Erhart Pétert.

Egyéb
Március 26-27-én egy képzésen vettem részt. Az Erste Stiftung Civilk Support tartotta. A
társadalmi hatásmérés volt a téma. Egy olyan dolog, ami mindig is érdekelt. Végre kaptam
használható tudást a témában. Az itt szerzett ismereteket a Telefonos klub szolgáltatás
szponzor keresésekor fogom első ízben hasznosítani.

Németh Orsolya elmondja, hogy egyik levelezőlistán az IPhone adományozással kapcsolatban
felmerült, hogy miért nem lett közzé téve a legutóbbi átadó eredménye.

Angyal Gábor elmondta, hogy az utolsó iPhone átadó keretében kétféle forrásból származó
készülékeket adtak át egyidejűleg. Két darab telefont az iPhone ajándékozási akció keretében
magánszemélyek felajánlásából beérkező a jövőbeni látássérült felhasználójához sorsolás általi
kiválasztással és ajándékozási szerződés keretében. Ezen felül az Inner Wheel Klub által cél
szerinti adomány terhére vásárolt 8 darab új iPhone, melyeknek látássérült birtokosait egy
önálló - az iPhone ajándékozási akciótól független - az MVGYOSZ hírlevelében közzétett
hirdetményre jelentkező személyek közül a Klub vezetősége választott ki. A két különböző
hirdetmény kapcsán eltérő, a személyes adatok kezelésére, illetve továbbítására szolgáló
nyilatkozatot kért a szakmai vezető. Ennek oka az, hogy az Inner Wheel Klub az adományozás
kapcsán szerezhető telefonok átadóját eredetileg nem tervezte nyilvánosnak, illetve a Klub nem
kérte, hogy a kedvezményezettek személyes adatainak nyilvánosságra hozatala kapcsán az
MVGYOSZ kérjen adatkezelései nyilatkozatot a jelentkezőktől. A másik, az iPhone
adományozási akció részvételi szabályzatának viszont része a nyertesek nevének
nyilvánosságra hozhatóságához történő hozzájáruló nyilatkozat. Az a két személy, akik a
meghirdetett, nyilvános átadó rendezvényre eljött a hatályos, személyes adatok kezeléséről
rendelkező jogszabály értelmében ráutaló magatartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
személyes adataikat az MVGYOSZ nyilvánosságra hozza.
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A nyilatkozatokat be lehet szerezni utólag, de mivel nem volt feltétele a jelentkezésnek, ezért a
nyertesnek nem kötelező megadni az adatait. Az Inner Wheel Klub Adományozása kapcsán 5
készüléket hirdettek meg. A készülékeket a meghirdetett feltételeknek megfelelően adták át.
A 3, meg nem hirdetett készülék látássérült felhasználóját azok közül választotta ki az Inner
Wheel Klub vezetősége, akik jelentkeztek a felhívásra, de a meghirdetett 5 készül felhasználói
közé nem lettek beválasztva. Az adományozónak jogában áll az adomány konkrét célját (akár
személyre szólóan) meghatározni.

Dr. Nagy Sándor: közzétette a szövetség az Inner Wheel Klub felhívását, melyre 10-en
jelentkeztek, a jelentkezők névsorát átadták az Inner Wheel Klubnak és ők döntöttek. A
meghirdetésben és az átadásban részt vett a Szövetség, de a kiválasztásban nem. Ma reggel
érkezett e-mail-en 2 hivatalos megkeresés, a témában egyébként eddig nem kereste meg a
szövetséget senki.

Varga Péter Nyíregyházáról csatlakozott az üléshez.

Németh Orsolya javaslata, hogy az MVGYOSZ adjon ki hivatalos közleményt a fórumon.
Dr. Tóka László: valaki figyelje a vaklistát, mert nem árt, ha az MVGYOSZ vezetősége tud arról,
hogy mi a magyar vak társadalomban a hangulat.
Németh Orsolya szerint a vaklista nem az MVGYOSZ hivatalos fóruma. Az MVGYOSZ nem
köteles ezen a fórumon kommunikálni.

3. Közhasznúsági jelentés megvitatása

Az elnökség tagjai előzetesen megkapták a jelentést, észrevételeiket elektronikusan eljuttatták
az illetékeseknek, azokat beépítették a jelentésbe. Az ülésen elhangzott további észrevételek:

A gazdasági vezető alábbi javaslataival egyetértett az elnökség:
- Újra át kell olvasni a szakmai beszámolót és javítani a gépelési hibákat.
- 2014. év a felújítások, beruházások felsorolásánál az iroda átalakítását is be kell írni Csepeli
Vakvezetőkutya-Iskolánál. A padlásnál kiegészítené azzal, hogy megtörtént a padlás
fertőtlenítése és az állattetemek elszállítása.
További kiegészítési javaslata: A Hermina teremben lévő Petrof zongorát részben
adományokból felújítottuk; a főkapcsoló szekrényben sorkapocs csere történt, a kazánházban
gázégőcsere történt; megjavítattuk a Braille-kijelzőt; támogatásból a VKI gépkocsijának javítását
elvégeztettük; a székház udvarára külön locsolási vízórát szereltettünk be; támogatásból
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beszereztettük a Braille-ipari nyomtató alkatrész utánpótlását valamint egy Everest Braillenyomtatót vásároltunk; intézkedtünk a Duxbury program frissítéséről; a VKI részére a MagNet
Bank támogatásával fűnyíró traktort vásároltunk; a Diamond Solutions cégtől megvásároltuk a
Web Servert.

Kuminka Györgyné javaslatai:
- a történelmi bevezetést átdolgozásra javasolta.
Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy maradjon ki.
- az elnökség feladatánál az elnök kerüljön előre, őt kövesse az alelnök és úgy a tagok.
- Nyomda munkájánál javítani kell a tárgyi tévedést az alkatrész cseréjénél.
Angyal Gábor javaslata, hogy kérdezzenek utána, és pontosítsák a szöveget, ha szükséges.
- Kutyaiskolánál hivatkozás történt a Bárczi Gusztáv Főiskolára – javítani kell.
- A tankönyv konvertálásnál a rendeleti hivatkozást kell javítani.
Barnóczki Gábor kéri, hogy a jegyző megnevezést vegyék ki, az új alapszabályban már nem
szerepel.

Jövőre már egész más koncepció szerint fogják összeállítani a beszámolót és egységes lesz az
elnökségi tagok beszámolója is.

Németh Orsolya kérdezi, hogy áll a fehérbotok ügye

Baráth Barbara: Az OEP-től megérkeztek a végzések. A Sopronkőhidai fehér botokkal
kapcsolatban várunk arra, hogy segédeszközzé minősítsék. A minisztériumi elbírálás ideje még
nem járt le. Az öt vagy hatrészes összecsukható pásztázó fehérbot (Sopronkőhida) és a merev
pásztázó fehérbot (Sopronkőhida)-ot a minisztériumnak kell rendeletmódosítással beemelni a
támogatandó eszközök körébe. A Fehér támbot (Nostra)-nál viszont van előrelépés. A gyártótól
meg kellene rendelni a botot. Megjegyzés: ezzel kapcsolatos igény és érdeklődés még nem
mutatkozott a tagok részéről.
Dr. Nagy Sándor kéri, hogy emeljék be a beszámolóba a tájékoztatást.

4. A FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása

Szűcs Zsuzsanna elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság és a gazdasági vezető között történt
előzetes levélváltások, egyeztetések alapján a közhasznúsági jelentés javításra került. A
Felügyelő Bizottság javaslatát az elnökség megismerte.
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„A Felügyelőbizottság viszont-válasza Kutor Sándorné gazdasági vezető részére a 2014.
évi Közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban:

Általános megállapítások:
1. A Felügyelőbizottság a jövőben szeretne egy darab teljesen összeállított, kinyomtatott
beszámoló anyagot is kapni a véleményezés kapcsán.
Kutor Sándorné válasza: az igény most merült fel megbeszélés kérdése, hogy milyen formában
és kinek juttassuk el.
FB válasz: Már tavaly is kértük.

2. A Számviteli beszámoló dokumentumban a betűvel kiírt költségvetési támogatás összege:
Százhetvenkétmillió-kétszázezer forint, a főkönyvi kivonatban 172.700.000 forint szerepel.
Ugyancsak ebben a dokumentumban az utolsó oldalon az állami támogatás Szövetségnél
maradó részeként: Kilencvennégyezer-kilencszáznyolcvanöt forint szerepel a 94 millió 985 ezer
Ft helyett. Mérlegelnie kellene az Elnökségnek, hogy jelen technikai feltételek mellett
szükséges-e a beszámoló számadatait betűvel kiírni, mert így a hibalehetőség is jóval nagyobb.
Kutor Sándorné válasza: A hiba javításra került. A tavalyi OKGY merült fel, a küldöttek részéről,
hogy a számadat nehezen olvasható és ha lehetséges akkor szövegesen legyen leírva. Mint
látjuk nagy a hibalehetőség, melyben bele is estünk.
FB válasz: Rendben.

3. A tárgyi eszközök állományváltozásáról készített táblázat a jövőben áttekinthetőbb lenne, ha
a táblázaton belül, összesítő sorok lennének beszúrva 12-es 13-as stb. főkönyvi számonként,
természetesen a hozzákapcsolódó ÉCS-is összesítve 129, 139, stb.
Kutor Sándorné válasza A kérésnek eleget tettem, már ilyes formában fogják a küldöttek
megkapni.
FB válasz: Rendben.

4. A Kiegészítő mellékletben felsorolt terv szerinti ÉCS részletezése két esetben nem egyezik a
táblázatban szereplő adattal. A 114-es szellemi termékek ÉCS növekedése a táblázatban 1.262
eFt, a K.mellékletben ez 1.354 eFt. A 1432 számítástechnikai eszköz ÉCS a táblázatban 3.053
eFt, a Kieg.mellékletben ez 2.961 eFt. Az összes terv szerinti ÉCS megegyezik mindkét
dokumentumban 8.061 eFt.
Kutor Sándorné válasza: Egy tárgyi eszköz lett az immateriális javak közül átcsoportosítva. Az
értékcsökkenési leírás az 571 főkönyvi számla kihagyásával közvetlenül lett könyvelve.
Javítottam a könyvelésben és a kiegészítő mellékletben.
FB válasz: Rendben.
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5. A PK-142-es nyomtatvány a tagdíjbevételeket egyértelműen az egyéb bevételek közé
sorolja. Az eredmény- kimutatás alaptevékenységére vonatkozóan, az egyéb bevételek
részletezése: tagdíj 955 eFt, támogatások 218.532 eFt, adományok 104.522 eFt. Nem
részletezve, de az egyéb bevételek közé került még pályázati támogatás 14.735 eFt és 646 eFt.
kisebb egyéb bevétel is. A tagdíjbevétel nélkül a felsoroltakat összeadva 338.435 eFt az összeg
és ez van feltüntetve az egyéb bevételeknél is. A tagdíjbevétel 955 eFt összegben fel van itt
sorolva, de az összeg az értékesítés nettó árbevételéhez lett hozzáadva. Az értékesítés nettó
árbevétele így tartalmazza a 40.945 eFt közhasznú tevékenységből származó bevételt és 955
eFt tagdíjbevételt. A Felügyelőbizottság véleménye szerint ez így ellentmondásos, a PK-142-es
nyomtatvány kerül benyújtásra az OBH-hoz, ezért a tagdíjbevételt ennek megfelelően ki kell
venni az értékesítés nettó árbevételéből és valóban az egyéb bevételek közé kell hozzáadni.
Kutor Sándorné válasza: javítottam mind a PK-142-es nyomtatványt, mind az egyszerűsített
beszámoló eredménykimutatását.
FB válasz: Rendben.

6. Javasolja a Felügyelőbizottság, hogy a pénzeszközök 2014.12.31-i záró állománya
pénztáranként és bankszámlánként felsorolásra kerüljön valamelyik dokumentumban pld. a
Kiegészítő mellékletben.
Kutor Sándorné válasza: a Kiegészítő mellékletben felsorolom.
FB válasz: Rendben.

7. Az adományok felhasználása dokumentumban a 2009-2013 évekre vonatkozó DM kampány
nyeresége 107.952 eFt. Az előző évben 114.924 eFt nyereség lett megállapítva. Mi az eltérés
oka?
Kutor Sándorné válasza: Figyelmetlenség, javításra került.
FB válasz: Rendben.

8 Az adományok felhasználása dokumentumban olvasható a következő mondat: "A Cognex
Hungary Kft a Kutyaiskola irodájának és kerítésének felújítására Hétszázezer dollárt utalt át,
ami átváltás után Egymillió-hatszáznyolcvanhétezer forint." Ez téves számítás, kérjük javítani.
Kutor Sándorné válasza: Németh Orsi is felfedezte ezt a hibát. A helyes összeg 7.000 dollár, a
szöveges dokumentumban javítottam.
FB válasz: Rendben.

9 A pénztárkifizetések között 2014.09.02-án csillár javítás címén 360 eFt került kifizetésre.
Milyen értékű csillár javítása került ennyibe? Az 5231-es épület karbantartási és javítási
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főkönyvi számlára való könyvelés helyett miért nem az eszköz értékébe került felújításként ez
az összeg?
Kutor Sándorné válasza: A csillár az aulában kb. 100 éves nem tudni az értékét. Nincs a tárgyi
eszközök közé felvéve.
FB válasz: Erre megoldást kell találni, a jövőben rendezni szükséges.

Eredmény kimutatással összefüggő észrevételek, javaslatok, kérdések:

1 A tagdíjbevétel 955 eFt összegben kerüljön át az értékesítés nettó árbevételéből az egyéb
bevételekhez.
Kutor Sándorné válasza: megtörtént.
FB válasz: Rendben.

2. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a DM kampány bankköltsége, hasonlóan a
postaköltséghez átkerüljön a különféle egyéb ráfordítások közé, de ezt a változást a főkönyvi
kivonatnak is alá kell támasztania, vagyis az 532-es főkönyvi számról 6.823 eFt összeget át kell
sorolni a 869...az egyéb ráfordítások közé, mivel a főkönyvi kivonat a mérleg és eredménykimutatás alapdokumentumát képezi.
Kutor Sándorné válasza: átkönyvelésre került.
FB válasz: Rendben.

3 A tervezett -518 eFt veszteséghez képest nagy változás a + 49.650 eFt nyereség. Mi okozta,
hogy nem lehetett megtervezni az OEP támogatást?
Kutor Sándorné válasza: sajnos nem lehet megtervezni, hogy hány látássérült személy adja be
az OEP-hez a méltányossági kérelmet a nagyítókra.
FB válasz: A tárgyévi tapasztalat iránymutatást adhat a következő évre.

Mérlegjelentéssel összefüggő észrevételek, javaslatok, kérdések:

1. A főkönyvi kivonatban található szállítók közül a Magyar Posta Zrt -nél tartozik egyenleg
mutatkozik 12 eFt összegben. Ez miből adódik? A követelések között nem található.
Kutor Sándorné válasza: Postánál kétszeres utalás történt. A főkönyvben a szállítói tartozások
csökkentek ezzel az összeggel.
FB válasz: A valóságnak jobban megfelelne a túlfizetést követelésként 12 eFt bemutatni
és a szállítók is nőnének 12 eFt-al, mivel a többi szállítói tartozást ez nem érinti.
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2. A vártnál jobban alakult az eredmény mégsem történt meg a régen elfekvő készletek
értékvesztésének elszámolása. Mi ennek az oka?
Kutor Sándorné válasza: 2013. évben már volt selejtezés. A Segédeszköz bolt átszervezése és
árukészletének ésszerűsítése elég nagy probléma elé állítja a vezetőséget. Probléma
megoldása még várat magára.
FB válasz: A FB kéri minél hamarabb megoldani ezt a problémát.

A Felügyelőbizottság kiegészítő javaslataival és a kért javítások elvégzése után javasolja az
Országos Elnökség valamint a Küldöttgyűlés részére a MVGYOSZ 2014. évi beszámolójának
elfogadását.

Kuminka Györgyné: megtörtént az épület újraértékelése?
Gazdasági vezető: nem történt meg és egyelőre nem is lenne érdemes. Célszerű majd a
homlokzat felújítása után újraértékeltetni, hiszen ennek is nagy a költsége.

20/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a közhasznúsági beszámolót és a szakmai beszámolót megtárgyalta, a FB és
elnökségi tagok által tett módosító indítványokat elfogadta, azzal kiegészítette és annak
megfelelően módosítja, ezek átvezetése után javasolja a küldöttgyűlés elé terjeszteni.

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető
Határidő: 2015. április 10.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

5. Az OKGY napirendi pontjainak jóváhagyása

21/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ 2015. április 25-ei Országos Küldöttgyűlésének meghívóját az 1. sz.
melléklet alapján fogadja el.

Indokolás: 12/11

Felhatalmazás: Felelős: dr. Nagy Sándor elnök
Határidő: 2015. április 10.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

Az elnökség egyetértett azzal, hogy a küldöttgyűlés 9:30 órakor kezdődjön.

22/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy dönt, hogy amennyiben a 2015. április 25-ei Küldöttgyűlésen az elnök és a
küldöttek 9:30-kor nem jelennek meg határozatképes létszámban, úgy Barnóczki Gábor
állapítsa meg és jelentse be a küldöttgyűlés határozatképtelenségét.

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Barnóczki Gábor elnökségi tag
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

A választó-küldöttgyűlés előkészítése kapcsán Angyal Gábor javaslata, hogy vegyék napirendi
pontok közé a vezető tisztségviselők díjazásának meghatározását. A május 30-ai meghívót 30
nappal előtte kell kiküldeni.

23/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ 2015. május 30-ai választó-küldöttgyűlésének meghívóját az alábbiak
szerint fogadja el:

1. Elnöki köszöntő
2. A választó küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása
3. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelölt lista ismertetése
4. Vezető tisztségviselők megválasztása
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(elnök, elnökségi tag, Felügyelő Bizottság)
5. Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
6. Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása
7. Választási eredmények ismertetése
8. Bejelentések, hozzászólások

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: dr. Nagy Sándor elnök
Határidő: 2015. április 30.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

6. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor röviden tájékoztatta az elnökséget a Vakok és Gyengénlátók Csongrád
Megyei Egyesületnél történt változásokról. Vaskóné Kiss Éva lemondott az elnöki tisztségről.
Az egyesület új elnöke Ballai Anna Mária.

Németh Orsolya: mit tudunk a minisztériumi támogatásról?
Kutor Sándorné: egyelőre semmi. A beszámolót február 28-án kellett leadni és 30 napon belül
értékelik, melyet 30 nappal meg lehet hosszabbítani.

Nagy Sándor: Péntek Lajos Alapítvány alapítója kérésének megtárgyalása.
Az alapítói jog átadása ügyében készült feljegyzés felolvasásra került:

„Feljegyzés
Dr. Nagy Sándor részére
Tárgy: Tájékoztatás, Péntek Lajos Alapítvány alapítói jog átadás ügye
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Tisztelt Elnök Úr!
2015. március 30.-án 12::00 és 14:30 között keresett meg Péntek Lajos, a nevével fémjelzett, a
csökkentlátó gyermekek sorsának jobbításáért tevékenykedő alapítvány alapítója azza, hogy az
alapítói jogokat az MVGYOSZ-re szeretné átruházni. Azt szeretné, ha az MVGYOSZ
küldöttgyűlése, kvázi kuratóriumként bírálná el az alapítványi vagyon felhasználásával
kapcsolatos döntéseket, mert így látja biztosítottnak azt, hogy az alapítvány vagyona az alapítói
cél szerint lesz felhasználva.

Másolatként rendelkezésünkre bocsátott egy 26 oldalas dokumentációt, amely az eddigi
munkáját és az ügy kapcsán végzett hivatalos levelezését tartalmazza. Az alapítványalapító
okiratát és egyéb dokumentumokat a saját irattárában, a lakásán lehet megtekinteni. A Péntek
Lajos által átadott dokumentáció másolata Koczkásné Tóth Csillánál érhető el.
Budapest, 2015. június 11.
Aláírók: Angyal Gábor és Péntek Lajos”

24/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a Péntek Lajos Alapítvány alapítói jog átadása ügyében történt megkeresést
megtárgyalta és nem kívánja az alapítójogokat átvenni az alapítótól.

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Angyal Gábor szakmai vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

A következő elnökségi ülés időpontja várhatóan május 6-án lesz.
Kuminka Györgyné a májusi ülésen szeretné tájékoztatni az elnökséget a Braille-rövidírásra
vonatkozó kérdőíves felmérés eredményéről.

kmf.
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……………………………

…………………………..

dr. Nagy Sándor

Baráth Barbara

elnök

jegyzőkönyvvezető

…………………………….
Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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