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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2014. február 27-én (csütörtök) 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, 
            Barnóczki Gábor elnökségi tag, 

                Kuminka Györgyné elnökségi tag, 
    Nagy Tünde elnökségi tag 

Továbbá: 
Majoros Kálmánné elnökségi póttag, 
Szabó Renáta, a Felügyelő Bizottság elnöke, 
Kutor Sándorné pénzügyi és gazdasági vezető, 
Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezetője, 
Farkasné Schiff Mónika, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola vezetője, 
Vörös Enikő, az MVGYOSZ Vakvezető-kutya Iskola kiképzője, 
Péter Zsigmond, az MVGYOSZ Braille-nyomda előkészítő csoportjának tagja, 
Baráth Barbara elnöki asszisztens, jegyzőkönyvvezető, határozatok  
 
Az elnökségi ülés 5 elnökségi tag részvételével határozatképes.  

7/2014. (II.27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2014. február 27-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 
el. 
 

1. A HD kampány negyedéves értékelése 
2. Tájékoztatás az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola és a Szerbiai Vakok és 

Gyengénlátók Szövetsége közötti esetleges együttműködésről  
3. A Fővárosi Törvényszék végzése az MVGYOSZ Alapszabályával kapcsolatban  
4. Az Országos Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 
5. Szakmai vezető kérdésének megbeszélése 
6. Braille-grafikák bemutatása 
7. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
1. A HD kampány negyedéves értékelése 

 

A 2009-2013. évi kampányok értékelésére és a 2013. negyedik negyedéves értékelésére 

vonatkozó részletes tájékoztatót előzetesen megkapták az elnökségi tagok.  
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Miha Tamás jó kezdeményezésnek tartja, hogy negyedévente ezen a fórumon is 
beszéljenek az eredményekről. Mai első alkalommal az eddigi teljes műszak 
eredményeiről is beszélnek, ezt követően csak a negyedévekre fókuszálnak a 
beszámolók során, hogy a tervhez képest, hogyan állnak a tényszámok és amennyiben 
eltérés mutatkozik, az okokat is megvizsgálják. 
2009. év végén kezdődött az együttműködés az MVGYOSZ és a Human Dialog Kft. 
között el, az első szakasz 2013-ban zárult le. A szövetségénél az elnökségi tagok 
mandátumi ciklusa is közrejátszik abban, hogy milyen időtávokra terveznek. Tavaly egy 
újabb két éves időszakra terveztek, aminek a java része még előttük áll.  
Az első időszak 2009-2013-ig ellentmondásos időszak volt. Az ellentmondások feloldása 
végett tartottak egy SAZ (a Human Dialog Kft. régi neve) nyíltnapot, ahol Miha Tamás 
elmondott bizonyos tervszámokat, ehhez szeretné viszonyítani, amit ténylegesen elértek. 
A nyílt napon azt állította, hogy évi 50 millió Ft felhasználható pénzösszeg áll majd a 
szervezet rendelkezésére és célként 30-40 %-os költségarány elérése lenne a cél. 
Ehhez képest az eredmények: az évi 50 millió Ft-os felhasználható összeget elérték, 
hiszen ennek az időszaknak (4 év) 209 millió Ft a tényleges nyeresége. Valamivel több 
is, mint az évi 50 millió Ft. A költségarány pedig 55%. Ezzel nem érték el azt, amit 
ideálisnak vélt a cégvezető (30-40 %), de nincsenek messze tőle. A cél eléréséhez az 
időtávot nem adta meg előre, de hosszabb távra tervezve el tudják érni a 30-40 %-ot. 
2013. 4. negyedévet nézve pl 48%-os a költségarány.  
Más szempontokat vizsgálva a tervezett adományokat tekintve 31 ezer adományozóval 
terveztek, ténylegesen 33.243 ezer adományozója lett a szervezetnek. 
Módszertani kérdés, hogy mi alapján mondja a számokat és mi alapján értékel a Humán 
Dialog Kft. Ennek a kampánytevékenységnek több olyan vetülete van, ami eredményt 
hoz. A fő eredmény a közvetlen befolyó adományok, ami a hírlevelek vagy a technikai 
befizetések alapján keletkeznek, de több párhuzamos csatornán is folyik a 
hatásmechanizmus. Az egyik az 1 % és emellett vannak olyan vetületek, amit figyelembe 
sem vettek. pl. tárgyi adományok vagy más számlára beérkező közvetlen befizetések 
ennek hatására. Ezeket a tényezőket nem vették figyelembe, mert nem tudták őket 
következetesen ellenőrizni, de érdemes megemlíteni. Az egész kampánytevékenység 
közben létrejött egy olyan kb. 20 ezres adatbázis, ami önmagában is nagyon komoly 
értéket képvisel, számszakilag ezt sem veszik figyelembe a számok megállapításakor. 
Ha ezeket is figyelembe vennék valamilyen módszertan alapján, akkor bőven 50 % -ra 
emelkedne a költségarány. 
 
Dr. Nagy Sándor szerint, ami korábban a témában vitatéma volt, most mindenre 
megkapták a választ. A statisztikák és a tények érthetőek.  
 
Az elnökség a Human Dialog Kft. beszámolóját tudomásul vette.  
 

2. Tájékoztatás az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola és a Szerbiai Vakok és 
Gyengénlátók Szövetsége közötti esetleges együttműködésről  

 
Farkasné Schiff Mónika elmondja, hogy február 6-án a Szerbiai Vakok és Gyengénlátók 
Szövetsége elnöke és kísérői meglátogatták az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző 
Iskolát. Betekintettek a kutyaiskola munkájába, megnézték a kutyákat, és mivel egy EU 
pályázaton nyertek pénzt, ezért kifejezték szándékukat egy kiképzett vakvezetőkutya 
megvásárolásával kapcsolatban. A szakmai felügyeletet maga az elnök asszony 
szeretné megkapni. A Szerbiai Vakok Szövetsége a jó hírneve miatt választották az 
MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskolát. Szerbiában még nincs vakvezetőkutya 
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iskola. Az elnök asszonynak saját tévéműsora van. A saját műsorát arra használja fel, 
hogy a vakok és gyengénlátók érdekében kampányoljon és különböző dolgokat elérjen. 
Nagyon sokszor politikusokat hív a műsorában. Az első vakvezetőkutyát az MVGYOSZ 
VKI-től vásárolnák meg és ezzel szeretnének kampányolni. Az Iskola vezetője minden 
szempontból pozitív kezdeményezésnek tartja. Szakmai vonalon többek között, akár 
pályázatoknál,  az országok közötti összefogást is fel tudják tüntetni. 
 
Az elnökség döntését várják: jelenleg 74-en várnak vakvezetőkutyára, valaki 5-6 éve. 
Szeretnének először a magyar vakoknak vakvezetőkutyát adni, valahogy meg kell oldani, 
hogy senkinek se legyen belőle hátránya.  
 
Dr. Nagy Sándor szerint is aggályos lehet, hogy Magyarországon sokan várnak kutyára. 
Viszont azt egy felelős vezetőnek, muszáj szem előtt tartania, hogy a vezetése alatt álló 
szervezet fejlődjön és a jó hírét gyarapítsa. A szövetség saját maga fejlődését 
korlátozná, ha elzárva a külvilágtól és a nemzetközi viszonyoktól működne és csak azzal 
foglalkozna, hogy csak vakvezető kutyákat képezzen csak magyar vakembereknek.  
Tudomásul kell venni, hogy nyitni kell, szakmai utakra kell menni, más országok 
igényeinek is eleget kell tenni, mert ezzel a saját jó híre gyarapodna az európai vakok 
szövetségén belül is. Magyarország eddig nem sok mindent tett le az európai vakok 
szövetségének asztalán. Ha eredményesen tudnak vakvezetőkutyákat képezni, és 
ezáltal fel tudják hívni a többi európai ország figyelmét, hogy jól működő szervezet 
vagyunk, ezt nagy felelőtlenség volna, nem kihasználni. 
„Van ezen a világon olyan gondolat, amellyel szemben nem lehet egy másikat 
felállítani?” Meg kell találni együtt élni ezzel, hiszen mindenkinek nem tudnak jót tenni. A 
lehetőséget kihasználva fejlődésnek indulhatna a képzés a kutyaképző iskolában.  
 
Szakály Melinda szerint a kutyát minimum 6000 EUR-ért, vásárolja meg a Szerb 
Szövetség, ha ebből az összegből a következő évben egy kiképzőt tudnak foglalkoztatni, 
akkor ez egy hosszú távú befektetés lenne.  
 
Farkasné Schiff Mónika elmondja, hogy most már csak két kiképzője van az iskolának. 
Hárman keneleztek és kettő kiképző jutott a kutyákra. Tavalyi évben két és fél kiképző 9 
kutyát képzett ki. Mindkét jelenlegi kiképző férjhez megy és családot szeretne alapítani. 
Ezért mindenképp fel kell venni legalább egy kiképzőt a kutyaiskolába, hogy egy fél év 
alatt ki lehessen képezni úgy, hogy „termelni” tudjon.  
 
Dr. Nagy Sándor felvetette, hogy a DM kampányból befolyt összegből van pénz 
kutyakiképzésre. Véleménye szerint mérlegelni kell, a kutyaiskola jó irányba mozdul el. 
Szakály Melinda a DM kampányból befolyt adomány kamatát szeretné felhasználni, nem 
szeretne a törzstőkéhez nyúlni, mert az felelőtlen gazdálkodás. Nem szeretné 
munkabérre fordítani azt, amit jobb célokra is fel lehetne használni. A DM kampány 
alaptőkéje vésztartalék.  
 
8/2014. (II.27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy határoz, hogy 2014. évben, de legkésőbb 2015. április 30-ig 1 db 
kiképzett vakvezetőkutyát, árban megállapodva, térítés ellenében a szerbiai vakok 
szövetsége részére bocsájtja azzal a feltétellel, hogy az MVGYOSZ a bevételt az 
MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola fejlődésére fordítja. 
 
Indokolás: - 
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Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

3. A Fővárosi Törvényszék végzése az MVGYOSZ Alapszabályával kapcsolatban  
 

A Fővárosi Törvényszék megküldte végzését az MVGYOSZ részére az új alapszabályról. A 
dokumentum néhány pontját módosítani kell, amiről a küldöttgyűlés hivatott dönteni. Dr. 
Nagy Sándor javaslatát, miszerint a Fővárosi Törvényszéknél indítványozni kell a 
hiánypótlási határidőt 2014. május 31. napjáig történő meghosszabbítását, az elnökség 
elfogadta. 
 
4. Az Országos Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 

 
9/2014. (II. 27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ Országos Küldöttgyűlésének 
időpontja 2014. május 24., szombat. Pótidőpont: 2014. május 31., szombat. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
10/2014. (II. 27.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az OE az alábbiakról 

határoz: 

- felkéri Kutor Sándornét, hogy az MVGYOSZ 2013. évi közhasznúsági 
jelentésének részét képező számviteli beszámolót készítse el 2014. április 11-ig, 

- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t, hogy az MVGYOSZ 2013. évi 
közhasznúsági jelentésének vizsgálatát végezze el 2014. április 18-ig, 

- felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentés birtokában küldje 
meg állásfoglalását az MVGYOSZ 2013. évi közhasznúsági jelentéséről 2014. 
április 25-ig,  

- az OE 2014. április 29-én ülést tart, 
- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2013. évi 

közhasznúsági jelentésének 2014. május 7-ig történő kiküldésére az országos 
küldöttek részére. 

 

Indokolás:  
Felhatalmazott: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
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A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 
 
Az egyesületeket tájékoztatni kell az OKGY időpontjáról. 

 
5. Szakmai vezető kérdésének megbeszélése 

 
Szakály Melinda javaslatát az elnökség elfogadta, Kroll Zsuzsannát az MVGYOSZ 

szakmai vezetőjének választották.  Kinevezése egyelőre három hónapos próbaidőre 

szól, ennek leteltével fogják hosszútávra módosítani új munkakörét. Amit az alapszabály 

magába foglal, mind szerepel munkakörében. Zsuzsa 8 órás munkaidejében eddig is 

csinált olyan dolgokat, amit a szakmai vezetőnek kellett volna. 

Kroll Zsuzsanna úgy gondolja, hogy a szakmai vezetőnek fontos maga mellett tudnia az 

elnökség, a dolgozók, valamint az elnök támogatását. Nehéz feladat, mert mindenkinek 

más az érdeke, de ezt kell összehangolni. Feladatának érzi a csoportok munkájának, 

hatékonyságának, fejleszthetőségének áttekintését. Az egyes területekről látleletet kell 

készítenie, és a tapasztalatokat meg kell beszélni az elnökkel az elnökséggel és a 

dolgozóval is.  

11/2014 (II.27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség döntése alapján 2014. március 1-jétől, három hónapos 
próbaidővel Kroll Zsuzsanna az MVGYOSZ szakmai vezetője.  
 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

6. Braille-grafikák bemutatása 
 

Péter Zsigmond, a Braille-nyomda Előkészítő Csoportjának munkatársa Braille-papírra 

nyomtatott grafikákat mutatott be az elnökség tagjai részére. A vonalszerű rajzok között 

járművek, állatok, geometriai formák, síkidomok, térképek, stb. egyaránt szerepeltek. A 

Braille-pontból álló képeket kis nyomtatóval (Everest) készítette el. Az ábrák segítséget 

nyújthatnak többek között a matematika oktatásban (síkidomok, függvények), a 

földrajzban, sőt a tájékozódásban is. Az elnökség tagjai látnak fantáziát a Braille-

grafikákban annak ellenére, hogy külföldön már ennél fejlettebb technikák állnak 

rendelkezésre. Az eljárás olcsó, egy-egy kép könnyen pótolható vagy sokszorosítható, 

az ábrák egy-egy könyvben megjeleníthetők. 

7. Bejelentések, vegyes ügyek: 
 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az állami támogatás elszámolását 
határidőre beadta, de egy számla nem volt záradékolva, ami szükséges volt az 
elszámoláshoz, ezért visszaküldte a szövetség hiánypótlásra az anyagot. Az elszámolás 
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határideje 2014. február 7-e volt, az egyesület 2014. február 17-én adta fel postán a 
kijavított számlákat. A Tolna Megyei egyesületnek ezen kívül 113.479 Ft elmaradása van 
a szövetség felé, ebben egy 65.225 Ft-os telefonszámla is szerepel. Tavaly 05. hótól 
51.308 Ft-al tartozik.  
 

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) nem küldte be az állami 
támogatás elszámolását határidőre. A Tolna és a LÁRKE Egyesület működését 
aggályosnak találja az elnökség, ezért úgy döntött, hogy a két egyesülettel nem kötnek 
addig szerződést, amíg a majdani kötbér tartozását meg nem fizeti az MVGYOSZ-nek. 
Továbbá levélben küldik ki az elnökség 63/2012-es határozatát, mely a következő 
szankciót tartalmazza: „Az a tagegyesület, amely az MVGYOSZ által a különböző 
támogatásokhoz bekért adatokat határidőre nem szolgáltatja, napi bruttó 5000 forint 
ködbért köteles fizetni. A határidő lejárta után a várakozási idő 10 nap. Amennyiben a 10 
naptári napon belül nem küldi be a bekért anyagot, az adott támogatásból kizárásra 
kerül, a ködbér megfizetése mellett.”  
Mindenki határozott véleménye, hogy szankciót kell alkalmazni, nem szabad 
veszélyeztetni a többi tagegyesület, illetve az MVGYOSZ működését. 
 

Bekérte a hivatal a 2012. és 2013. évi taglétszámot. Néhány egyesület továbbra sem 
tudja elküldeni hiánytalanul, normál határidővel az éves befizetett taglétszámot.  
A 2012. évi taglétszámok adataival a Somogy, LÁRKE, Fejér megyével voltak 
problémák. A VGYKE 2012. évi létszámban nem tudta elkülöníteni a 2.000 és 3.000 Ft-
os befizetést.  
 

Vakok Világa  
Szóba került a segédeszközboltba leadott eladásra/megvételre szánt hirdetések Vakok 
Világa c. újságba való megjelentetése. Az elnökség úgy döntött, hogy a VV-ben 
alkalmanként 1000 Ft+Áfa összegért megjelenhetnek a hirdetések egy ún. adok-veszek 
rovatban.  
 

Nagy Tünde javaslata, hogy kevesebb internetes hír kerüljön a Vakok Világa c. újságba 
és kötelező jelleggel kérjenek be évente három cikket az egyesületektől. Az elnökség 
tagjai tisztában vannak azzal, hogy az újság megjelenése, az időbeni csúszások nem 
teszik lehetővé friss anyagok közlését, ennek szerepét már a hírlevél veszi át.  
 

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy a Vakok Világa egy olyan szakmai lap legyen, amely a 
látássérülteket érintő közérdekű információkat, időtálló kutatásokat, szakmai anyagokat 
tartalmaz. Döntés nem született.  
 

MVGYOSZ Balatonboglári Üdülő: 
Az elnökség tagjai támogatják Nagy Tünde javaslatát, miszerint a Balatonboglári üdülőbe 
a tagok számára kihelyezésre kerülnek az MVGYOSZ által kiadott újságok, melyek az 
üzemeltetőnek havonta megküldésre kerülnek. További javaslat, hogy az üzemeltetőt 
kérjék fel egy új házirend elkészítésére, ami Braille-írásban is nyomtatásra kerül. 
 

Következő elnökségi ülés 2014. március 18-án várható. 
 

Kmf. 
Szakály Melinda       Baráth Barbara 

               elnök       jkv 
     
      Barnóczki Gábor 
 jegyzőkönyv-hitelesítő 


