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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. február 20-án (péntek) 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 

       Pesti Zoltánné elnökségi póttag 

továbbá:  

 

Kovács Judit MVGYOSZ, Vakok Világa szerkesztő 

Kroll Zsuzsanna MVGYOSZ szakmai vezető 

Kutor Sándorné MVGYOSZ gazdasági vezető 

Koczkásné Tóth Csilla MVGYOSZ szolgáltatás vezető 

Ollé Attila MVGYOSZ nemzetközi kapcsolattartó 

Angyal Gábor PR és marketing manager 

Erhart Péter rehabilitációs tanácsadó és mentor 

 

Az elnökségi ülést dr. Nagy Sándor elnök nyitotta meg. Megállapította, hogy az összes 

elnökségi tag jelen van, az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, 

amelyet rövid tanácskozás után az elnökség az alábbiak szerint fogadott el: 

 

8/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

 

1. Szakmai vezető kinevezése 

2. Gazdasági vezető kinevezése 

3. Tájékoztatás a pénzügyi stabilizáció érdekében tett intézkedésekről 

4. A DM kampányból összegyűlt adomány egy részének felszabadítása  

a segédeszköz bolt árukészletének beszerzése érdekében  

5. A Választási Szabályzat tervezetének első körös megbeszélése  

6. Az Etikai Szabályzat tervezetének első körös megbeszélése 

7. Tagsági igazolványok megújítása  

8. Elektronikus határozathozatal megerősítése  

9. az április 25-ei rendes évi Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

10  A nyitott ház programmal kapcsolatos határozatok visszavonása, új határozat 

meghozatala 

11. Beszámoló az elnöki munkáról  

12. Bejelentések, hozzászólások 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  
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A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

1. Szakmai vezető kinevezése 

 

Dr. Nagy Sándor elnök ismertette az alapszabály 27. § (1) bekezdés g) pontját, amely szerint: Az 

elnök feladata, hogy kinevezi a Szövetség szakmai vezetőjét, azt az elnökség elé terjeszti 

jóváhagyásra. A kinevezés határozott idejű, az az elnök megbízatásának lejártát követő 

harmincadik napig tart. 

Erre figyelemmel a tisztségre Angyal Gábort nevezi ki, amelyhez kéri az elnökség jóváhagyását. 

Elmondta, hogy Angyal Gábor vállalta a kinevezést. Munkaidejét heti 40 órában, fizetését 150.000 

Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy negyedévenként 100.000 forint illeti meg az 

eredményes munkavégzés esetén. Felkérte Angyal Gábort, hogy mutatkozzon be. 

 

Angyal Gábor elmondta, hogy 44 éves, a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd 

1992/1993-ban az MVGYOSZ-ban végzett gyógymasszőrként. Ezt követően 7 évig dolgozott 

gyógymasszőrként egészségügyi intézményekben. A következő 7 évben egyéni vállalkozóként 

tevékenykedett Pécsett. A Látótér Projekt keretében 2006-ban végezte el a nonprofit manager 

képző tanfolyamot és azóta a Szövetség munkatársa. Először az érdekvédelmi és forrásteremtő 

csoportban dolgozott, főként az adományszervezéssel bízták meg. Később az elnöki kabinet 

tagjaként szintén az adományszervezés volt a feladata. Egy éve a PR és marketing feladatokat 

bízta rá az akkori elnök asszony. Ismeri a szakmai vezető feladatait, az alapszabály 29. § (2) és (5) 

bekezdése alapján. Az itt eltöltött 7 év alatt olyan ismeretekre tett szert, amik máshol nem 

sajátíthatók el, és a nonprofit manageri ismeretei is segíti ezt a munkát.  

Kuminka Györgyné kérdésére elmondta, hogy az MVGYOSZ munkatársaival jó kapcsolatot ápol, 

de véleménye szerint célszerű megkérdezni a munkatársakat arról, hogy elfogadják-e. A 

konvertáló csoport létrehozásában, ha hivatalosan nem is, de informálisan részt vett. Ismerte a 

folyamatot és kifejtette véleményét a szakmai vezető felé. 

 

Dr. Nagy Sándor tájékoztatása szerint Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezetőként továbbra is a 

Szövetség munkatársa marad. Többek között az akadálymentesítés, a felsőoktatásban résztvevő 

hallgatók szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos információkkal való ellátása, illetve a szövetség 

érzékenyítő programjainak vezetése tartozik a feladatai közé, de a Vakok Világa szerkesztését is 

rá szeretné bízni. A Hírlevél összeállítása és kiküldése, illetve a PR feladatok egyelőre Angyal 

Gábornál maradnak. Törekedni kell arra, hogy minél hamarabb és gyorsabban jelenjenek meg a 

Szövetségről információk. 

 

Ezt követően határozathozatal következett. 

 

9/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség elfogadja, hogy dr. Nagy Sándor elnök a Szövetség szakmai vezetőjévé 2015. február 

20-ai kezdettel Angyal Gábort nevezi ki. A kinevezés határozott idejű, az az elnök megbízatásának 

lejártát követő harmincadik napig, de legfeljebb 2015. június 30-áig tart. Munkaidejét heti 40 

órában, fizetését 150.000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy negyedévenként 100.000 

forint illeti meg az eredményes munkavégzés esetén.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök 
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Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Kroll Zsuzsanna megköszönte az eddigi munkát és a támogatást, amit a tavalyi év során kapott 

terveihez és gondolataihoz.  

 

Dr. Nagy Sándor megköszönte Kroll Zsuzsanna szakmai vezetői munkáját. 

 

2. Gazdasági vezető kinevezése 

 

Dr. Nagy Sándor elnök ismertette az alapszabály 27. § (1) bekezdés g) pontját, amely szerint: Az 

elnök feladata, hogy kinevezi a Szövetség gazdasági vezetőjét, azt az elnökség elé terjeszti 

jóváhagyásra. A kinevezés határozott idejű, az az elnök megbízatásának lejártát követő 

harmincadik napig tart; 

Erre figyelemmel a tisztségre Kutor Sándornét, a jelenlegi gazdasági vezetőt nevezi ki, amelyhez 

kéri az elnökség jóváhagyását. Elmondta, hogy Kutor Sándorné vállalta a kinevezést. Munkaidejét 

heti 40 órában, fizetését 450.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Dr. Tóka László kérdésére Kutor Sándorné elmondta, hogy nincs más munkavégzésre irányuló 

megbízási szerződése vagy egyéb jogviszonya az MVGYOSZ-nél.  

 

Ezt követően határozathozatal következett. 

 

10/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az elnökség elfogadja, hogy dr. Nagy Sándor elnök Kutor Sándornét, a Szövetség gazdasági 

vezetőjét, megbízatása meghosszabbításával kinevezi. A kinevezés határozott idejű, az az elnök 

megbízatásának lejártát követő harmincadik napig, de legfeljebb 2015. június 30-áig tart. 

Munkaidejét heti 40 órában, fizetését 450.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

3. Tájékoztatás a pénzügyi stabilizáció érdekében tett intézkedésekről 

 

Dr. Nagy Sándor elnök elmondta: 

Új rendszergazdai szerződést kötöttünk. Eddig a Gigaram Kft. 632.460,- forintért vállalta csak a 

számítástechnikai végberendezések és az informatikai hálózat rendszerfelügyeletét. 

 A Hibabontó Kft 543.560,- forintért vállalja a teljes körű informatikai üzemeltetést és 

informatikai szakértői tevékenységet. Ebbe tartozik a gépek évenkénti karbantartása (tisztítás, 

portalanítás), szerverek felügyelete, működésük biztosítása, dolgozók kérésére a hibák elhárítása 

helyben és távolról, rendszeres adatmentés, hardver és szoftver leltár készítése, honlap 
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karbantartása és tartalom feltöltése. Ezeken túl kaptunk 5 teljesen új számítógépet ingyen és 

bérmentve.  

Tehát az előnyösebb szerződés mellett havonta 88.900,- forintot spórolunk meg. 

 

Internet: eddigi szolgáltató az Invitel Zrt volt, akinek havonta 165.100,- forintot fizettünk. A 

sávszélesség 20 Mbps. Ezzel szemben az UPC Magyarország Kft az internet szolgáltatást 50.800,- 

forintért vállalta és a sávszélesség 30 Mbps. 

Tehát az előnyösebb szerződés mellett havonta 114.300,- forintot spórolunk meg. 

 

A Magyar Nemzeti Bank pályázaton nyertünk 3.440.000,- forintot, ebből az összegből fedezzük 

két munkavállaló bérének kiegészítését 1.695.690,- forintot.  

 

A Nemzeti Kulturális Alaptól nyertünk 400.000 forintot a Vakok Világa újság költségeire. 

 

4. A DM kampányból összegyűlt adomány egy részének felszabadítása  

 

Dr. Nagy Sándor elnök elmondta, hogy a segédeszköz bolt árukészletének bővítésére további pénz 

felszabadítása szükséges az adománykeretből. Ismertette a korábban rendelkezésre bocsátott pénz 

felhasználását: 

A beszerzett eszközök: 10 db pontírógép 968.408,- forintért. Aláírókeret, női és férfi karóra, 

csörgőlabda, csörgő focilabda, Braille-tábla, automata tűbefűző, ezek összesen 869.724,- forint. 

204 db jelvény 33.000,- forintért, 4 db zsebóra 87.996,- forint és 200 db zoknipárosító 22.860,- 

forint. Ez összesen 1.981.988,- forint. Ezt az összeget kifizettük és az előző elnökségi határozattal 

1.000.000,- forintot átvezettünk. Így most 981.888,- forinttal mínuszban vagyunk. Azért kérünk 

2.000.000,- forintot, mert a jövőre nézve is kell vásárolni és ha csak 1.000.000,- forintot 

szabadítunk fel akkor a vásárlásra 18.112,- forint marad. 

 

 A botok esetében kifizettünk a működési pénzből 2.533.897,- forintot, ebből az előző elnökségi 

határozattal átvezettünk 1.000.000,- forintot. Így mínuszunk 1.533.897,- forint, melyre szintén 

2.000.000,- forintot kérünk felszabadítani. 

 

Nagy Tünde elnökségi tag írásban feltett kérdésére, miszerint 2014. évben milyen eszközöket 

vásároltak és ez mennyibe került, arra dr. Nagy Sándor a későbbiekben tud válaszolni, mert egy 

nap nem volt elegendő az adatok legyűjtésére és összegzésére. 

 

Nagy Tünde javaslata, hogy a segédeszköz forgalmazókkal vegyék fel a kapcsolatot és 

próbáljanak együttműködést kötni. 

Dr. Nagy Sándor egyeztet a segédeszközbolt vezetőjével, milyen árucikkre van kereslet. Bemutató 

jelleggel meg lehet rendelni az eszközöket, de a forgalmazók bizományban nem akarnak itt hagyni 

termékeket.  

 

Határozathozatal következett: 

 

11/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a segédeszközbolt árukészletének bővítése érdekében a DM 

kampányból a beszélő segédeszközökre gyűjtött alapból 2 millió forintot és a fehérbotokra 

gyűjtött alapból szintén 2 millió forintot felszabadít. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 
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Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

5. A Választási Szabályzat tervezetének első körös megbeszélése  

 

dr. Nagy Sándor elnök elmondta, hogy a szabályzat tervezetét az ülés előtt minden elnökségi tag 

részére megküldték. Az új választási Szabályzat elkészítésére az új alapszabály miatt van szükség. 

 

Határozathozatal következett: 

 

12/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség megtárgyalta a Szövetség új Választási Szabályzatának tervezetét, azt a 

Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. Egyben felkéri az elnököt, hogy a szabályzat tervezetét 

küldje meg a küldötteknek, hogy megtehessék észrevételeiket, módosító indítványaikat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

6. Az Etikai Szabályzat tervezetének első körös megbeszélése 

 

dr. Nagy Sándor elnök elmondta, hogy a szabályzat tervezetét, amelyet Dr. Stefán Sándor, a 

Szövetség jogásza készített el, az ülés előtt minden elnökségi tag részére megküldték. Az új Etikai 

Szabályzat elkészítésére az új alapszabály miatt van szükség. 

 

Az elnök megfogalmazta módosító indítványait: 

Javaslom az alábbi felvezető szöveg beiktatását: 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Küldöttgyűlése, a 2014. május 24-én 

elfogadott alapszabály 11. § (3) bekezdés, 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a következő Etikai 

szabályzatot alkotja meg: 

 

12.§ 1. pontját az alábbiak szerint javaslom módosítani: 

Az etikai bizottság a tárgyalás menetéről jegyzőkönyvet köteles vezetni, ezért jegyzőkönyvvezető 

részvétele kötelező, kivéve, ha a jegyzőkönyvet hangfelvételen rögzítik. Ez esetben az írásba 

foglalt jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy hangfelvételről írták. 

 

Az alábbi záradékot javaslom felvenni: 

Jelen Etikai Szabályzatot a küldöttgyűlés több, mint háromnegyedes szavazattöbbséggel fogadta 

el. 

 

Barnóczki Gábor jelezte, hogy a tervezetben felesleges feltüntetni az előző szabályzat hatályon 

kívül helyezését, ugyanis az új alapszabály ezt kimondja.  

A fenti módosító indítványokat az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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Határozathozatal következett: 

 

13/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az elnökség megtárgyalta a Szövetség új Etikai Szabályzatának tervezetét, azt a Küldöttgyűlés 

elé terjeszti elfogadásra. Egyben felkéri az elnököt, hogy a szabályzat tervezetét küldje meg a 

küldötteknek, hogy megtehessék észrevételeiket, módosító indítványaikat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

7. Tagsági igazolványok megújítása  

Dr. Nagy Sándor elnök felkérte Nagy Tünde elnökségi tagot, a napirend előadóját, hogy tegye 

meg előterjesztését, amelyet levél formájában, előzetesen megkaptak az elnökség tagjai. 

 

Nagy Tünde elnökségi tag: 

A levél alapja, hogy tévedésből évente 10-12 ember a Nyírségi Látássérültek helyett a Szabolcs-

Szatmár- Bereg Megyei Egyesület ügyfélszolgálatát keresi fel azzal, hogy magasabb összeget 

szeretnének fizetni, mint amennyi az egyébkénti tagdíj, mert azt hallották a ’szomszédtól’, hogy 

így is kibocsátják a tagkönyvet. Nem volt fogyatékossági támogatásuk, csak egy ambuláns lappal 

rendelkeztek.  

 

Dr. Nagy Sándor véleménye, hogy amíg a tagsági igazolvány hatósági bizonyítványként 

használható, nagy felelőssége van az egyesületeknek abban, hogy ténylegesen úgy adják ki az 

igazolványt, ahogy az alapszabályban rögzítve van, illetve arra lehessen felhasználni, amire 

szükséges.   

 

Barnóczki Gábor szerint a költségvetés szempontjából is egy megvetendő dolog. Keresni kell arra 

a választ, hogy mennyire általános jelenség, és ha bizonyított 1-2 embernél, akkor magánokirat 

hamísítás miatt hatóságilag kell felkeresni őket. Kérdés, hogy mennyit visz el a vám a révnél a 

plasztikkártyás megoldással. Kétségesnek tartja a plasztikkártya bevezetését. Nem biztos, hogy a 

tag ki fogja fizetni a kártya költségét. Másrészt az irat elfogadottsága is kétséges az utazási 

társaságoknál.  

 

Dr. Nagy Sándor szerint, ha köteleznék a tagegyesületeket, hogy egységes nyilvántartást 

vezessenek a tagsági igazolványok kiadásával kapcsolatosan, könnyebb lenne bármilyen 

ellenőrzést végezni.  

 

Kutor Sándorné elmondja, hogy a Szövetség tudja, hogy milyen sorszámmal adja ki a tagsági 

igazolványokat a tagegyesületeknek. Ezt a tagegyesületeknek is vezetni kell. 

 

Németh Orsolya szerint rengeteg kérdés van, ami megelőzi a változtatást. Utána kell járni, hogy 

elvi síkon mennyibe kerül az egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya elkészítése. 
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Angyal Gábor elmondja, hogy 300-500 Ft között mozog az elkészítése.  

 

Az elnökség véleménye, hogy az EET elé kell vinni a kérdést. 

 

Előkészítéssel kapcsolatos javaslatok: 

- Nézzenek utána, mennyibe kerül egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya elkészítése  

- Bevezetés feltételei? (Előny?/Hátrány?) 

- Egyedi azonosító kérdése 

- Vizsgálják meg a hallássérültek tagsági igazolványát 

- Az angol nyelvű feliratot is meg kell oldani 

- Gyárilag sorszámozott kártyák kialakítása 

- Egységesíteni kell, hogyan adjuk ki, hogyan kell érvényesíteni, és milyen nyilvántartást 

vezetnek a tagegyesületek az igazolványok kiadásával.  

- Okmányiroda általi kibocsátás lehetősége 

 

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy a mostani hozzászólásokat összegezve megpróbál megfelelő 

utat keresni a megoldásra, melyet az elnökség elé terjeszt és azokat tovább érlelik a minél 

helyesebb és végrehajthatóbb határozat kidolgozására.  

 

8. Elektronikus határozathozatal megerősítése  

dr. Nagy Sándor elnök elmondta, hogy két tagegyesület kérte az adózók által felajánlott egy 

százalék mielőbbi kifizetését, mert likviditási gondjaik vannak. A gyors segítség megadása 

érdekében kezdeményezte az elektronikus határozathozatalt, amelynek a megerősítését kéri. 

 

Az elektronikus szavazással történt határozat megerősítése: 

 

14/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

1. Az elnökség felkéri a gazdasági vezetőt, hogy a 3/2015. (I. 23.) számú elnökségi határozatban 

foglaltak szerint tegye folyamatba a Szja-ból 2014. évben a szövetség részére felajánlott egy 

százalék tagegyesületek részére történő utalását. 

2. Az utalás feltétele, hogy a tagegyesületek hiánytalanul számoljanak el a 2014. évben részükre 

folyósított 2013. évi egy százalék felhasználásáról. 

3. Kérelmeik alapján először 

a) a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete és 

b) a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 

részére történjen meg az utalás. 

4. Jelen határozatot az elnökség elektronikus szavazás útján fogadta el és a 14/2015. (II.20.) 

számú Elnökségi Határozatával megerősítette. 

 

Indokolás: A nevezett két egyesület kérelemmel fordult az elnökséghez, amelyben előadták, 

hogy likviditási gondjaik vannak. Miután az egy százalék felhasználása egész évben esedékes, 

nem sérti a tagegyesületek tagságának érdekeit, ha a részükre történő felhasználás nem azonnal 

lesz esedékes. A tagegyesületek működésének ilyen módon biztosítása szintén az egyesületi 

tagok érdekeit szolgálja. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 
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Tartózkodott: - 

 

9. Az április 25-ei rendes évi Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

 

Barnóczki Gábor elnökségi tag javasolta, hogy tárgyalják meg az április 25-ei rendes évi 

Országos Küldöttgyűlés előkészítését. Nevezetesen a határidők megjelölését: mikorra kell 

elkészülnie a közhasznúságinak, meddig kell megvizsgálnia a könyvvizsgálónak, meddig kell 

kialakítania a véleményét a Felügyelő Bizottságnak, mikor kell a legkésőbb összeülnie az 

elnökségnek és mikor kell kiküldeni a meghívókat? 

 

Kutor Sándorné gazdasági vezető az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő, amellyel 

kapcsolatban dr. Nagy Sándor elnök elrendelte a határozathozatalt: 

 

15/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz: 

- felkéri Kutor Sándornét, hogy az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági jelentésének részét 

képező számviteli beszámolót készítse el 2015. március 15-ig, 

- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t, hogy az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági 

jelentésének vizsgálatát végezze el 2015. március 20-ig, 

- felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentés birtokában küldje meg 

állásfoglalását az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági jelentéséről 2015. március 27-ig, 

- az elnökség 2015. április 1-jén ülést tart   

- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági 

jelentésének 2015. április 7-ig történő kiküldésére az országos küldöttek részére 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök és Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

10. A nyitott ház programmal kapcsolatos határozatok visszavonása, új határozat 

meghozatala 

 

dr. Nagy Sándor elnök ismertette a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete levelét: 

Tisztelt Elnök Úr! 

Kedves Sándor! 

 

Mai napon (2015. február 16-án) történt személyes megbeszélésünk alapján küldöm az 

alábbiakat, melyben az MVGYOSZ Elnökségének együttműködését kérjük: 

 

Alapvetően a tagság összetartásának és közösségfejlesztő erejének azt látjuk, ha minél több 

rendezvényt tudunk megvalósítani. Az elmúlt években ez alapján a Hermina Egyesület jelentős 

mértékben növelte rendezvényei számát. A rendezvények anyagi terheinek kérjük - lehetőség 

szerinti - csökkentését az alábbiak szerint: 

 

Mind a hétköznapi, mind a hétvégi rendezvények tekintetében legyen megkülönböztetve a 

rendezvények típusa. Az egyik típus lenne a zenés, táncos szórakoztató közösségi élmények, a 
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másik a magasabb kulturális tartalmú, vagy látássérültek érdekeit segítő konferenciák, Braille 

vetélkedő, versmondó verseny. Szeretnénk kérni, hogy utóbbi rendezvény típusra 

méltányosságból a terembérleti díjra kedvezményt, esetleg ingyenességet biztosítsanak 

részünkre. 

 

A többi rendezvénynél jelen határozat alapján akkor van érvényben a Nyitott ház program, ha 

nincs büfé, vagy belépő díj. Táncos rendezvényeinket főként csoportjaink tartják, akik a 

terembérleti díj kifizetését, mint kiadást, belépővel, vagy büfével tudnák ellensúlyozni bevételi 

oldalon. Kérjük a határozat átgondolását, és belépő vagy büfé szolgáltatás engedélyezését a 

rendezvényeken, természetesen meghatározott feltételekkel. 

 

Beszélgetésünk során szóba került a rendszertelen teremhasználat hétköznap napközben. 

Szeretnénk valami egységesítést, hogy ne legyen összeakadás például a táncosokkal, akik 

napközben is rendszeresen jelen vannak az épületben. 

 

Végül kérjük felülvizsgáltatni az egyesületünk által bérelt két iroda bérleti díjának mérséklési 

lehetőségét (saját telefon és internet vonalunk van, nincs 24 órás portaszolgáltat), valamint a 

múlt héten kiürült, korábban a Diamond Solution által bérelt iroda esetleges bérlési lehetőségét 

egyesületünk részére. 

 

Köszönjük segítő együttműködését! 

 

Üdvözlettel: 

 

Borai Botond 

Elnök 

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 

 

Dr. Nagy Sándor a levéllel kapcsolatban elmondta, hogy elkészítették a gazdasági vezetővel az 

új terembérleti díjról szóló határozati javaslatot, amelynek megvitatását kéri. Elmondta még, 

hogy az újabb iroda bérlésével kapcsolatban folynak az egyeztetések. A Hermina Egyesület a 

szabaddá vált helységet klubszobának használná, a termet nem sajátítanák ki. Németh Orsolya 

támogatja a bérelhető terem ötletét. 

 

Kuminka Györgyné javaslata, gondolja át az elnökség, hogy a Szövetségben tartandó szakmai 

feladatokat mely helységekben kívánják megtartani. Felvetődött a múzeum és klubszoba 

lehetősége és a jövőre gondolva a 100 éves épülettel kapcsolatos közösségi programok. 

 

Dr. Nagy Sándor elnök a következő határozati javaslatot terjesztette elő és elrendelte a 

határozathozatalt: 

 

16/2015. (II.20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy minden tagegyesület méltányossági terembérleti díjért 

veheti igénybe a Szövetség székházának termeit az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Bérelheti a tagegyesület az MVGYOSZ székházában található termeket minimum 4 órára 

10.000,- Ft díjért. Az ezt követően minden megkezdett óráért 2.500,- forint fizetendő. 
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2./ Más látássérültekért tevékenykedő szervezetek esetében a méltányossági terembérleti díj első 

4 órára szintén 10.000,- forint, azt követően pedig minden megkezdett óráért az MVGYOSZ 

terembérleti díjtáblázata alapján kell fizetni. 

 

3./ A terembérlethez nem kapcsolódnak járulékos elemek, mint például a vendéglátás, a 

hangosítás, vetítő, valamint a takarításról is a szervezőknek kell gondoskodniuk. 

 

4./ A méltányossági terembérlet feltétele az, hogy a megtartott rendezvények összhangban 

legyenek a Szövetség alapszabályában meghatározott célokkal és a Szövetség közhasznú 

tevékenységével. 

 

5./ A termet kedvezményes díjért nem kaphatja bérbe az a tagegyesület, illetve csatlakozó 

szervezet, aki a rendezvényét pályázatból valósítja meg, illetve ha üzletszerű tevékenységet 

végez.  

 

6./ Az ebben a tárgyban hozott 72/2011.(X.25.) számú valamint a 64/2012. (VII.10.) számú 

Elnökségi Határozatok hatályukat vesztik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

11. Beszámoló az elnöki munkáról  

 

Dr. Nagy Sándor elnök beszámolt az előző elnökségi ülést követően történt jelentősebb 

eseményekről: 

 

Január 23. Az EBU elnöke kérésére lobbi-levél írása a Marrakesh-i Szerződés EU-s ratifikációja 

ügyében. 

A kutyakiképző iskola részvétele az országos segítőkutya stratégia elkészítésében és 

elfogadásában. 

 

Január 30. NRSZH szerződés aláírása Szakály Melindával. 

 

Február 2. Látogatás a VÁI-ban, Szabóné Berta Irén igazgató asszonynál. Lobbizásra kért: A 

rehabilitációs munkatárs pedagógusokra nem vonatkozik a pedagógus életpálya, a keresetük is 

alacsonyabb; a szociális foglalkoztatóban csak addig dolgozhat a munkavállaló, amíg az 

otthonban lakik, tehát ez nem segíti elő az integrációt. 

 

Február 2. Németh Tamás és felesége az alábbiakat adták elő személyesen:  

Braille kották rendezése a szövetségben. A kistárgyaló oldaltermében található Braille-kottákat 

szeretnék átadni a Szabó Ervin könyvtárnak. Ezt segítené a Németh házaspár, melyért megbízási 

díjat kérnek.  

A Braille-kották és a szolfézs tananyagok előzetes elkészítését a leendő tanulók részére 

munkajogviszonyban szeretné Edina végezni. Kérték, hogy a lágy sortörés is karakternek 

számítson a számjel analógiájára. 
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A Petrof zongora használata, illetve a terem és az öltöző rendbetétele, a rámpa és a zongoraszék 

vásárlása, és a Szövetségben található másik zongora könnyűzenei célokra történő felhangolása 

is szóba került. 

 

Február 4. Megbeszélést folytattam Dr. Mikesi Domonkossal, a fogyatékosságügyi főosztály 

munkatársával, amelyhez később csatlakozott Kutor Sándorné gazdasági vezető. Mikesi 

javasolta, hogy a szakmai programba vegyük fel a látássérültek, különös figyelemmel a 

halmozottan fogyatékos látássérültek felkutatását és számbavételét. Indítványozta, hogy mérjük 

fel a Braille írás-olvasás ismerőit. Ezek ismerete szükséges a további programok tervezéséhez. 

Elmondta még, hogy a főosztály támogatja az érdekvédelmi szervezetek munkáját. Ennek 

érdekében azt kéri, hogy a jelentkező probléma megoldásához jelöljük meg az érintettek számát 

és dolgozzuk ki a megoldást tartalmazó programot.  

 

Február 6. Dolgozói értekezletet tartottam. 

 

Február 9. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) kommunikációs igazgatójával 

és két kollégájával folytattunk megbeszélést a Kutyaiskola támogatásával kapcsolatban.  A 

NÉBIH a felelős állattartás jegyében az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola 

bevonásával egy programot szeretne elindítani. Az egyeztetésen Farkasné Schiff Mónika is részt 

vett.  

 

Február 10. A Szegedi Egyesület közgyűlésének levezetésére kért Dér Veronika. A Békés 

megyei tagegyesület elnöke Nagy Zsuzsa vállalta helyettem. 

 

Február 11.  

- Megbeszélés Nagy Attila komputer mérnökkel a beszélő eszközök javításáról. 

- Kiemelt projekt újragondolása a VGYKE vezetőivel. 

- Nagy Tünde továbbította az alábbi problémát, amely a vaklistán jelent meg. Engem nem 

kérdeztek. 

Érzékenység és elfogadás – komplex iskolai fogyatékossági érzékenyítő program Rákosmentén. 

Király Károly Béla kérdése:  

Vajon a Szövetség vezetői miért nem tartották fontosnak a részvételt? Vagy talán nem is kaptak 

meghívót? 

Válasz: a szövetség nem kapott meghívót, mert a látási fogyatékos embereket a minisztérium 

munkatársa képviselte. 

 

Február 13. A Rehab Critical Mass csapata szeretné elősegíteni a magyarországi 

fogyatékossággal élők helyzetének átalakítását egy motiváló környezet kialakításáért. Szakmai 

kerekasztal konzultációra hívták a szövetséget. Céljuk, hogy az RCM egy ünnep legyen, 

melynek célja a társadalmi összefogás kultúrájának kialakítása a magyarországi 

fogyatékossággal élők életminőségének javításáért. A Rehab Critical Mass felvonulással nem 

értek egyet, de a kapcsolatot fel kellene velük venni az egyéb programjaik figyelemmel kísérése 

érdekében. 

 

Február 14.  

- Részt vettem Valent Ivettel a Holokauszt vagonkiállítás oktatási projekt szakmai képzésén, ahol 

előadást tartottunk a vakok és gyengénlátók „szemével” nézve címen. 

- BERKELEY KALAND. Ahol először mondták: „SEMMIT RÓLUNK – NÉLKÜLÜNK!” 

Hofmann Rita és Flamich Mária tett egy sétát a minden tekintetben akadálymentes, az 

univerzális tervezés szerint készült Ed Roberts Campuson. 
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Előtte átadtam a nemzetközi novellaíró-verseny győztesének a díjat: 

Az Onkyo Corporation és a Braille Mainichi cégek nyolcadik éve hirdetnek meg egy nemzetközi 

novellaíró-versenyt, amelyre a vaksághoz kötődő valamilyen témára koncentrálva várják mind 

látássérült, mind látó szerzők pályaműveit. A nemzetközi verseny fődíját a magyarországi Fusz 

Anna nyerte el.  

 

Február 16.  

- Megbeszélés Borai Botonddal, a VGYHE egyesületének elnökével. Botond kérte a 

terembérlések újragondolását. Az írásban is előterjesztett igényt megtárgyaltuk a gazdasági 

vezetővel és az elnökség február 20-ai ülése elé terjesztettük. 

- A Központi Statisztikai Hivatal 2016. október 1-jén, öt évvel a népszámlálás után mikrocenzust 

hajt végre. A mikrocenzus előkészítésének aktuális feladata, hogy az érintett közigazgatási és 

civil szervezetek véleményét kikérve egyeztessenek a tematikát és a végrehajtást szabályozó 

jogszabály tervezetekről. Az adatgyűjtést papír kérdőívek nélkül, kizárólag elektronikus úton, 

internetes önkitöltéssel, interjús kérdezéskor pedig elektronikus eszközzel tervezik végrehajtani. 

A KSH-ban megtartott megbeszélésen indítványoztam, hogy: 

a) a rendelettervezet mellékletében részletesebben legyen kidolgozva a fogyatékos személyeket 

érintő kérdéskör, a konkrétabb adatgyűjtés, a fogyatékos személyek számának meghatározása 

érdekében. 

b) az internetes önkitöltés vakok általi használhatósága érdekében javasoltam a webfelület 2013. 

október 15-étől hatályos (ISO 40500) nemzetközi szabvány követelmény szerinti elkészítését. 

 

Február 17.  

- Bemutatkozó látogatás a Vakok Iskolájában. Somorjai Ágnes igazgató asszony tagja a Vakok 

Lakásgondjainak Megoldása Alapítvány kuratóriumának. Jelezte, hogy a jegybanki kamat 

csökkentése miatt nagyon kevés támogatást tudnak kiosztani a pályázók között. Beszéltünk az 

együttműködés területeiről: akadálymentesítés, gyermekek szüleinek tájékoztatása, a tanulók 

bevonása a szövetség programjaiba, közlemények a hírlevélbe. 

- Bemutatkozó látogatás a Siket Vakok Egyesületénél. Jelen voltak: Gang Tamás elnök, Kedves 

Éda és Királyhidi Dorka munkatársak. Megállapodtunk abban, hogy közösen véleményezzük a 

jogszabály-tervezeteket, közösen kidolgozunk egy életvitelt könnyítő segédeszközök 

támogatásáról szóló koncepciót, amellyel együtt lobbizunk, Kölcsönösen tájékoztatjuk tagjainkat 

egymás hírlevelében. Szorgalmazták, hogy az MVGYOSZ térjen vissza a FESZT-be. Kedves 

Éda érdeklődött arról, hogy a VGYKE tájékoztatott-e minket arról, hogy a FESZT foglalkozik 

egy parlamenti nyílt nap szervezésével. 

 

Február 20. Az EBU kérésére lobbi levelet írtunk a magyar EU-s képviselőknek annak 

érdekében, hogy elfogadásra és végrehajtásra kerülhessen az Európai Akadálymentesítési 

Törvény, megkönnyítve 30 millió vak és gyengénlátó, és 80 millió fogyatékossággal élő mellett, 

minden európai polgár életét.  

 

12. Bejelentések, hozzászólások 

 

Megkaptuk az EBU elnökének, Wolfgang Angermann úrnak a 2015. október 26-28. közötti, 

londoni EBU Közgyűlésre vonatkozó tájékoztató e-mailjét. 

Az EBU 10-ik Közgyűlésének az angliai RNIB (Royal National Institute of Blind People) ad 

otthont 2015. október 26. és 28. között Londonban. A küldötteknek október 25-én, vasárnap kell 

megérkezniük, elutazniuk pedig október 28-án, szerda délután. 
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Az egyes nemzeti tagszervezetek maximum 6 főt küldhetnek a Közgyűlésre. A nemzeti 

tagszervezetek küldötteinek nevét legkésőbb három hónappal a Közgyűlés kitűzött kezdőnapja 

előtt, azaz 2015. július 25-ig meg kell küldeni. 

 

Fehérné Drávucz Mária bejelentette, hogy a Vakok Világa márciustól színes borítóval jelenik 

meg. 

 

Pesti Zoltánné kérdésére dr. Nagy Sándor elmondta, hogy a Szövetség 16 munkavállalóra kapta 

meg a bértámogatást.   

Barnóczki Gábor kérdésével kapcsolatban elhangzott, hogy az NRSZH által biztosított egyszeri 

támogatást olyan speciális programokra vagy eszközökre lehet felhasználni, amely a 

megváltozott munkaképességű dolgozók önálló munkavégzéséhez nyújt segítséget pl.: Braille-

kijelző, beszélő program a számítógépen, épületen belüli akadálymenetesítés stb. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

……………………………    ………………………….. 

         dr. Nagy Sándor               Baráth Barbara 

      elnök            jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

……………………………. 

        Barnóczki Gábor 

     jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 


