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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. december 11-én (szerda) 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, 
Pesti Zoltánné elnökségi póttag, 
Szűcs Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság tagja, 
Kutor Sándorné pénzügyi és gazdasági vezető, 
Baráth Barbara elnöki asszisztens, jegyzőkönyvvezető, 
Angyal Gábor az MVGYOSZ munkatársa, 
Erhart Péter az MVGYOSZ munkatársa, 
Kovács Judit a Vakok Világa c. újság szerkesztője. 
 
Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal határozatképes. A vonat műszaki meghibásodása miatt 
Dr. Nagy Sándor, Nagy Tünde elnökségi tagok és Pesti Zoltánné elnökségi póttag jelezte, 
hogy később érkeznek az ülésre.  
 
Az Elnökség szavazott a napirendi pontokról: 
 
62/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2013. december 11-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 
1. Javaslat az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjében a vakvezetőkutyákkal történő üdüléssel 

kapcsolatban  
2. Bejelentések, vegyes ügyek 
3. Döntés az MVGYOSZ részére adományozott könyvsorozatok értékesítése kapcsán 
4. Döntés a 13/2013-as határozat meghosszabbítása kapcsán a támogatott fehér botokkal 

összefüggésben 
5. Döntés a megyék által visszautalt állami támogatás újraelosztásáról  
6. Döntés a gazdasági vezető kinevezéséről 
7. Tájékoztatás a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesületénél tett monitoring 

látogatásról   
8. Természetes személyek jogi egységének szervezeti átalakítása és feltételeinek 

megteremtése 
9. Döntés a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés 1. számú mellékletét képező 

Kommunikációs és Költségvetési tervekkel kapcsolatban 
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Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. Javaslat az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjében a vakvezetőkutyákkal történő 
üdüléssel kapcsolatban  
 
Több megkeresés érkezett a vakvezetőkutyával történő nyaralás kapcsán. Szakály Melinda 

javaslata, hogy a vakvezetőkutyás nyaraltatás az idény utolsó hetében történjen a 

balatonboglári üdülőben.  

Németh Orsolya aggályosnak tartja a javaslatot, mert a kutyások nagy része aktív életet él - 

dolgozik, tanul stb. -, nem biztos, hogy a szeptemberi hónap megfelelő számukra. Továbbá 

nem tartja szerencsésnek egyszerre nyaraltatni a kutyásokat. Jobb megoldásnak találja a 

’kutyás szoba’ kialakítását. Véleménye szerint fel kell mérni az igényeket a tagegyesületeken 

keresztül. Hány vakvezetőkutyával közlekedő tagja van az MVGYOSZ egyesületeinek és 

ezek közül kik azok, akik jövő nyáron szeretnék a balatonboglári üdülőt igénybe venni és 

mikor.  

Szakály Melinda elmondása szerint az ÁNTSZ nagyon szigorú szabályokat kötött ki Németh 
Orsolya által elmondott üdültetésformára. A szövetség nem tudja teljesíteni az elvárásokat az 
étkezéssel és az elhelyezéssel kapcsolatban. Pl.: kenelt kell építeni a kutyáknak.   
 
Kuminka Györgyné véleménye, hogy bizonyos szobákat kell kijelölni a kutyás nyaralásra, pl. 
az erkélyes szobákat. Konkrét időponthoz nem kötné a nyaralási lehetőséget. Mindenkire 
figyelemmel kell lenni.  Szigorú házirendet kell betartatni a kutyával érkező nyaralókkal. 
Javaslata továbbá, hogy kenelek építése nélkül próbáljanak megoldást találni. Ha nagyon 
muszáj, akkor a DM kampány kamataiból finanszírozzák, melyet az adományozók 
vakvezetőkutyákra adtak. A balatonboglári önkormányzathoz is fordulhatna a szövetség olyan 
kérelemmel, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében segítsenek.  
 
Megoldási javaslat:  
Újra be kell kérni a papírokat az ANTSZ-től.  
Fel kell mérni az egyesületi tagok körében az igényeket kérdőív formájában.   
 
Időközben megérkezett Dr. Nagy Sándor, Nagy Tünde elnökségi tag és Pesti Zoltánné 
elnökségi póttag az ülésre.  
 

2. Bejelentések, vegyes ügyek: 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány  
Az alapítvány alapító okirata szerint évente 10 pályázó részesülhet egyösszegű pénzbeli 
támogatásban, amit a pályázók lakásfelújításra használhatnak fel. Sajnos egyre kevesebb 
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pénzt tudnak felosztani az igénylők között, ezért felmerült a pályázók számának 
csökkentése.  
 
Németh Orsolya, aki kuratóriumi tagja volt az alapítványnak korábban jelezte, hogy 
csökkenteni kell a pályázók számát, de azt a választ kapta, hogy nem lehet ezt a kitételt 
megváltoztatni a végrendelet miatt.  
 
Az alapítványt az MVGYOSZ hozta létre a budapesti egyesületek tagjait támogatva, de nincs 

forrás a szervezet támogatására. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a törzstőkéhez nem 

szabad hozzányúlni. Mivel rendezni kell az alapítvány sorsát, Szakály Melinda javasolta, hogy 

a Budapesten élő látássérülteket tömörítő egyesületek (VGYKE, VGYHE), illetve az alapítvány 

kuratóriumi tagjai közösen tárgyaljanak a kérdésről keresve a lehetséges megoldásokat. Erre 

várhatóan januárban kerülhet sor.  

Weöres Sándor kötetek: 
A 23 verset tartalmazó kiadvány a Weöres Sándor Centenáriumi Év keretében jelent meg, 

amelyeket az MVGYOSZ nyomdája készített el. Az ezer példányból közel 600 darabot 

osztottak ki a megyei tagegyesületek, a rehabilitációs intézetek és a látássérültek oktatásával 

foglalkozó iskolák között. Még négyszáz verseskötet maradt meg. Az Elnökség úgy határozott, 

hogy egy-egy példányt a megyei jogú városok könyvtárainak juttatnak el, továbbá kapnak 

plusz példányokat a megyei egyesületek. Néhány kötetet az MVGYOSZ 

segédeszközboltjában helyeznek el. Azokból az MVGYOSZ természetes személy tagjai, igény 

szerint, térítésmentesen részesülhetnek.  

Többletpontok a felsőoktatásban 
A 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet felsőoktatási felvételi eljárásról című jogszabálya 

előírja, hogy az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a fogyatékossággal élő jelentkező 

minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. A pozitív diszkriminációt sokan ellenzik 

látássérültként, az Elnökség tagjai is. Az elnökség javaslata, hogy szakmai fórumon kell 

kidolgozni a koncepciót, egy alternatív javaslatot és ennek megfelelően kérni a rendelet 

módosítását.  

Első lépésként a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek (MEOSZ, AOSZ, ÉFOÉSZ, 

SINOSZ, MVGYOSZ) képviselőivel kell tárgyalásokat kezdeményezni, bevonva az egyeztetés 

folyamatába az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kart, a Vakok Általános Iskolájában 

működő módszertani központot és a Látásvizsgáló Országos Pedagógiai Szakszolgálatát. A 

tárgyalás január végén várható. 

Dr. Tóka László nem ért egyet a kezdeményezéssel.  
Az egyeztetésen mindenképpen számítanak Kuminka Györgynére és természetesen a többi 

elnökségi tag részvételére. Levél kiküldésének határideje 2014. január 15. 

Hírlevélben is kiküldésre kerül, hogy lehetőség van előzetesen javaslatokat küldeni röviden, 

vázlatosan. Hozzászólási idő 10 perc. Az érdeklődők és érintettek véleményét is meg lehet 

hallgatni. Szervezetenként maximum 5 ember delegáltat várnak.  
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Szakály Melinda tájékoztatása szerint a jövő évi költségvetést egyelőre még nem tudják 
megtervezni, mivel a minisztériumtól nem kapták meg az értesítést. Ettől függetlenül az 
egyesületeknek készülni és teljesíteni kell. A minisztériumot meg kell keresni a költségvetési 
tervvel kapcsolatban.  
 
Kuminka Györgyné kérésére Szakály Melinda elmondta hivatalos álláspontját Dr. Micserics 
József eltávozásával kapcsolatban, amely a küldöttgyűlésen és az értekezleten is elhangzott. 
Kettőjük vezetési stílusa nem egyezett, ezért közös megegyezéssel 2014. január 31-ével 
megszűnik Dr. Micserics József munkaviszonya. A 6 hónap végkielégítés nem jár ebben az 
esetben. A tanulmányi szerződést felbontották. Hozzátette, hogy a hivatalvezetői státusz 
megszűnt az új alapszabály szerint. Felmerült az a lehetőség, hogy megbízási szerződéssel 
az egyesületeknek fog tanfolyamot tartani a volt hivatalvezető, amennyiben az erre irányuló 
terv december 2-ig elkészül. A terv és a tájékoztató nem készült el a megadott határidőig. 
 
3. Döntés az MVGYOSZ részére adományozott könyvsorozatok értékesítése kapcsán 

Az MVGYOSZ a Vaterán és a Tesz-Vesz oldalon értékesíti azokat a könyveket, amelyeket 

még 2011-ben adományoztak a szövetség részére. Az értékesítésből befolyt összeget, az 

adományozó kérésének megfelelően vakvezetőkutyákra fordítják majd. Közkönyvtárak és 

magánszemélyek egyaránt licitálhatnak az értékes sorozatokra. Gyermekek és felnőttek is 

találhatnak köztük kedvükre valót. A kínálatban szerepelnek többek között a 

Természettudományi enciklopédia, Jókai Mór válogatott művei, Magyar természet mesterei, 

Magyarország története és a Nagy civilizációk könyvsorozatok. A későbbiekben az 

MVGYOSZ hírlevelében található erről tájékoztatás.  

63/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Elnökség úgy döntött, hogy a mellékelt MTG Metro Grátisz Kft. által 2011. március 29-én 
az MVGYOSZ részére átadott könyvsorozatok, melynek értéke 2.012.335 Ft-ban volt 
meghatározva értékesítésre kerülnek. Az MVGYOSZ Hírlevelében az egyesületeket és a 
tagokat értesíteni kell arról, hogy az alábbi könyvekre a Vaterán és a Tesz-Vesz oldalon lehet 
licitálni: 
 
16 kötetes Természettudományi enciklopédia - minimum kikiáltási ár: 10.000 Ft  
50 kötetes Jókai Mór válogatott művei - minimum kikiáltási ár: 20.000 Ft 
26 kötetes Magyar Festészet mesterei - minimum kikiáltási ára: 20.000 Ft 
24 kötetes Magyarország története - minimum kikiáltási ára: 15.000 Ft  
16 kötetes Nagy civilizációk - minimum kikiáltási ára: 10.000 Ft  
 

A kikiáltási ár komplett könyvsorozatokra értendő.  
Továbbá értesíteni kell a könyvtárakat a lehetőségről. Az e-mailben és a körlevélben 
feltüntetésre kerül, hogy a befolyt összeget az adományozó szándéka szerint vakvezetőkutya 
kiképzésre fordítja az MVGYOSZ. 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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4. Döntés a 13/2013-as határozat meghosszabbítása kapcsán a támogatott fehér 
botokkal összefüggésben 

 
Problémaként merült fel, hogy a támogatott fehér botok közül nem mindegyik méretet lehet 
megvásárolni az MVGYOSZ segédeszköz boltjában. Az Elnökség úgy döntött, hogy a 13/2013 
(II.12.) sz. Elnökségi Határozatot meghosszabbítja azzal a kiegészítéssel, hogy a hiányzó 
méreteket 2014. januárjában a segédeszközbolt megrendeli.  
 
64/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Elnökség a 13/2013 (II.12.) sz. Elnökségi Határozatát meghosszabbítja további egy évre. 
Problémaként vetődött fel, hogy a határozat szerinti fehér botok közül nem minden méret 
kapható az MVGYOSZ segédeszközboltjában. 2014. januárjában a segédeszközbolt 
megrendeli a hiányzó méreteket. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Nagy Sándor technikai javaslata, hogy előzőleg küldjék ki a határozati javaslatokat a 
gördülékenyebb munka érdekében és arról szavazzon az Elnökség. 
 
5. Döntés a megyék által visszautalt állami támogatás újraelosztásáról  

 
Az egyesületek részére átutalt állami támogatással két egyesület nem tudott teljes egészében 

elszámolni, így a Szövetség részére a maradvány összeget visszautalták. Az Országos 

elnökség azonban méltányossági alapon kivételesen engedélyezte a költségek 

átcsoportosítását és a pénz 12. havi felhasználását. Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy 

engedélyezzék a két érintett egyesületnek a költségvetésük módosítását.  

65/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE úgy határoz, hogy az egyesületek által visszautalt állami támogatást kivételesen az 

egyesületek 2014. december hóban felhasználhatják az éves költségvetés módosítása mellett. 

Kutor Sándorné gazdasági vezető a döntésről értesíti az egyesületeket.   

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

6. Döntés a gazdasági vezető kinevezéséről 
 

Szakály Melinda személyi javaslata Kutor Sándorné.  
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Dr. Tóka László meg nem erősített információi szerint Kutor Sándorné a könyvelést nem 

alkalmazottként, hanem vállalkozóként végzi. Aggályosnak tartja, hogy ha mellette gazdasági 

vezető lesz, mint alkalmazott, akkor saját magát fogja ellenőrizni. Aggályosnak tartja azt is, 

hogy a gazdasági vezető vállalkozásban egyéb feladatokat is ellásson, ami a pénzügyekkel 

kapcsolatos. Ezzel a felvetéssel Németh Orsolya is egyetért. 

Kutor Sándorné elmondja, hogy gazdasági vezetőként azok a feladatok tartoznának hozzá, 

amelyek az alapszabályban is szerepelnek, az állami támogatás elszámolását pedig 

vállalkozásban tudja végezni. A vállalkozását nem tudja megszüntetni. A vállalkozási 

szerződésben szereplő összeg is csökkeni fog. Szakály Melinda tájékoztatása szerint 7 órás 

munkakörben tevékenykedne a gazdasági vezető. 

Kuminka Györgyné kérdésesnek tartja az összeférhetetlenséget.  

Szűcs Zsuzsanna aggályosnak tartja a rendszeres megbízási szerződéseket is. Szakály 

Melinda elmondj, hogy eddig a munkaügyi dolgokban nem igazán látott bele, januártól a 

munkaszerződéseket is felülvizsgálja.   

Dr. Nagy Sándor álláspontja, hogy az MVGYOSZ új alapszabálya a küldöttgyűlés döntése 

alapján hatályba lépett, ha kell a Bíróság instrukciói alapján fogja módosítani a közgyűlés. 

Amíg a Bíróság nem módosít rajta, addig az új alapszabály van érvényben. Ha most nem 

szavazza meg az Elnökség a gazdasági vezetőt, akkor mulasztás van, amíg meg nem történik 

a választás. Ha most kinevezik és utólag a Bíróság megkifogásolja, annak megfelelően kell a 

döntést módosítani. 

Szakály Melinda felkéri a Felügyelő Bizottságot arra, hogy a következő elnökségi ülésre 

nézzenek utána, hogy Tóka László felvetése kapcsán fenn áll-e az összeférhetetlenség.  

Szakály Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy az MVGYOSZ 24 főre adott be rehabilitációs 

pályázatot. Szerettek volna megváltozott munkaképességű embereket alkalmazni pl.: 

takarítás, portaszolgálat. Az idei évben sajnos csak 16 főre nyertek támogatást. A 

Hangoskönyvtárból Erdős Imréné nyugdíjba megy. Erhart Péter - a munkaszerződését 

kiegészítve -, hangos könyvek digitalizálásában tudna segíteni. 

Az MVGYOSZ-hez érkező egyesületekkel, támogatásokkal, problémákkal stb. kapcsolatos 

érdeklődő levelek megválaszolása eddig az elnök asszisztens feladatai közé tartozott. A 

telefonközpont mellett egy információs centrumot szeretnének kialakítani. Benedek Zoltán 8 

órás munkaidőben fogja végezni ezt a feladatot. Sajnos Galambos Józsefnét, aki eddig a 

telefonközpontban dolgozott nem tudják tovább foglalkoztatni.  

Németh Tamásné kottákat Braille-sített eddig az MVGYOSZ-nél. A szerződését felmondták, 

mert ezek a munkák nagyrészt eseti jellegűek. Amennyiben igény van rá, megbízási 

szerződéssel tudják alkalmazni.  

Dr. Ozvári Lukács Ádám szerződése lejár, de a szerződését nem hosszabbítják meg. Helyette 

Dr. Stefán Sándor fogja ellátni a jogsegélyszolgálattal kapcsolatos feladatokat. Küldött is és 

jegyző is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Távmunkában 4 órában fog dolgozni az 
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MVGYOSZ-nél. Dr. Nagy Sándor segítségére lesz a jogszabály módosításokban, 

szabályrendszerek kidolgozásában.  

Szabó Edina továbbra is a tankönyvellátási csoport tagja lesz, de a csoportvezetői feladatokat 

Szűcs Antal látja el. Tóth Miklósné tankönyvellátó csoporthoz kerül. Edina és Edit fog segíteni 

Kovács Juditnak a Vakok Világa c. újságban. Tóth Miklósné helyére egy könyvelőt vesz fel a 

szövetség, akit több jelentkező közül választottak ki. Kalló Ferenc vállalkozási szerződését 

nem hosszabbítják meg. Jónás Beáta továbbra is a pénzügyi csoport munkatársa lesz. 

Tóth Evelin szerződését nem hosszabbítja meg a szövetség.  

Költséghatékonyság miatt az elnök asszony szakmai vezetőt egyelőre nem szeretne 

kinevezni. Továbbá úgy gondolja, jelen pillanatban nem tud olyan embert mondani erre a 

posztra, aki az általa felállított elvárásoknak megfelelne. Szakmai vezető helyett a csoportok 

hozzá fognak tartozni. Júniusban visszatérnek rá. 

Tervben volt, hogy a Braille könyvtárat és a hangoskönyvtárat egybe rakják, de sajnos hely 

hiányában nem tudják kivitelezni. Dr. Tóka László javaslata, hogy ettől függetlenül lehetne egy 

szervezeti egységet létrehozni. Személyileg megoldható az egyesítés. Gazdaságtalan a külön 

működtetés. A nyomda és előkésztő csoport működtethetetlen külön szervezeti egységként. 

Az elnök mindenkitől bekéri jövő évben, milyen vállalkozói vagy másodlagos tevékenységet 
folytat. Amennyiben összeférhetetlenséget tapasztalnak, akkor leülnek elbeszélgetni róla.  
DM kampányt tudnának elindítani a látássérült emberek munkába állás/munkába állítás 
segítése érdekében. Az egyesületek felé próbálnának szolgáltatásokat elindítani.  
 
7. Tájékoztatás a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesületénél tett monitoring 

látogatásról   
 

Szakály Melinda ismertette a monitoring látogatással kapcsolatos levelezést az MVGYOSZ és 
a Tolna megyei egyesület között. Sajnos a látogatás meghiúsult. Az egyesület nem tudott az 
előre megadott időpontban az MVGYOSZ munkatársainak rendelkezésére állni. Németh 
Orsolya javaslata szerint az egyesülettel januárban ülnek le beszélgetni annak érdekében, 
hogy feltárják az együttműködés akadályait, egyúttal a monitoringozáshoz szükséges 
papírokat is áttekintik.  
 
8. Természetes személyek jogi egységének szervezeti átalakítása és feltételeinek 

megteremtése 
 
A természetes személyek taggyűlését szintén a mai napra hívta össze az elnök asszony. A 15 
napot nem tartották be, de igyekezni kell, hogy még az idén döntést tudjanak hozni és a 
természetes személyek új képviselője össze tudja írni, mire van szüksége annak érdekében, 
hogy a természetes személyek jogi egysége jól működjön. A jegyzőkönyvet ki fogják küldeni 
az összes természetes személy tagnak. Dr. Gaál Tibor vállalta a jelölést. Januárban már kész 
javaslatokkal kell előállniuk. A természetes személyeknek kb. 87 fős tagsága van. Sokkal jobb 
tájékoztatási rendszert kell kialakítani, meg kell határozni heti 2 munkanapot, amikor fogadják 
az ügyfeleket, lehetőleg a segédeszköz bolt nyitvatartási idejében. Továbbra is Szabó Edina 
foglalkozik a  természetes személyek adminisztrációs feladataival. Természetes személy 



   OE 499/2013 

tagnak továbbra is lehet jelentkezni Az MVGYOSZ költségvetését várhatóan minimálisan 
fogják terhelni a kiadások.  
 

9. Döntés a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés 1. számú mellékletét képező 
Kommunikációs és Költségvetési tervekkel kapcsolatban 
 

Elnöki hatáskörbe került, kivel köti meg a szövetség az adománygyűjtéssel kapcsolatos 
szerződést. A választás a Social Impact Kft-re esett, az Elnökségnek a DM szerződés 1. 
számú mellékletét képező Kommunikációs és Költségvetési tervekkel kapcsolatban kell 
dönteni két verzió közül. Az „A” Verzió 2 x 50.000 db-os (kiküldött levelek/telefonhívások 
száma) toborzó kampányra vonatkozó kommunikációs és költségvetési tervről szól. A „B” 
Verzió pedig a toborzó kampány nélküli kommunikációs és költségvetési tervre vonatkozik. 
Mindkét verzió 2014. január 1. – 2015. december 31. (2 év) közötti időszakra érvényes. 
Az éves tervek a statisztikákból vett irányszámokból, valamint tapasztalatból merítő 
becslésen (válaszadási arány, átlagadomány stb.) alapszanak. A bevételeket nem lehet 
pontosan megtervezni. 

 

Az „A” verzió a bevétel szempontjából kedvezőbb. Emellett szól az is, hogy az adományozók 
létszáma csökkenne toborzó kampány nélkül. Januárban ki kell mennie az 1 %-os 
kampánynak, abból tudnak a tagoknak és egyesületeknek adni.  
Szakály Melinda felvetette, hogy az egyes kampányok költségvetését - a 3 milliós 
kampányokkal kapcsolatban - meg kell e- szavaztatni?  
Az Elnökség válasza szerint nem kell minden kampányt megszavaztatni a szerződéssel 
kapcsolatban. 
 

66/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Elnökség a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés mellékletét képező költségvetési 
tervek közül azt a változatot fogadta el, amelyben a 2 x 50.000 db-os toborzó kampány 
szerepel. 
 

A Kommunikációs és költségvetési terv a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés 1. számú 
mellékletét képezi. 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 
 

Következő elnökségi ülés 2014. január 21-én lesz. 
 

Kmf. 
 
 

Szakály Melinda       Baráth Barbara 
               elnök       jkv 
 
 
          Barnóczki Gábor 

       jegyzőkönyv hitelesítő 


