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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. augusztus 24-én (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 
Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Pesti Zoltánné elnökségi tag 
Németh Andrea elnökségi póttag 

 
A Felügyelő Bizottság tagjai közül jelen van Szűcs Zsuzsanna és Páll András. 
Az MVGYOSZ munkatársai részéről Angyal Gábor szakmai vezető, Kutor Sándorné 
gazdasági vezető, Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, a nyilvánosságtól Gyurka Anna és 
Németh László vesznek részt az ülésen. 
 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám a WBU közgyűlésén képviseli az MVGYOSZ-t, Nemes- Nagy Tünde 
jelezte, hogy egészségügyi ellátás igénybe vétele miatt a mai ülésen nem tud részt venni.  

Dr. Nagy Sándor köszöntötte a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 5 elnökségi tag 
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
Dr. Nagy Sándor az ülés megkezdése előtt megadta a szót Németh Lászlónak, a Hermina 
Egyesület tagjának, budapesti lakosnak, aki a balatonboglári üdülővel kapcsolatos 
felvetéseket ismertette. 
 
Németh László: Tisztelt hölgyeim és uraim, elnök úr! A balatonboglári üdülővel kapcsolatban 
szeretnék felvetést tenni. Nyaralásunk alatt lent járt a gondnok úr, aki érzékelte, hogy milyen 
múlt századi állapotok vannak az üdülőben. Otlakán Gyula, a gondnok úr és az ott nyaralók is 
egyetértettek abban, hogy egy olcsó megoldást lehetne kialakítani. A folyosó lezárásával 
lehetne minden szobához vizesblokkot kialakítani. A szomszédos telek felől lehetne ajtókat 
nyitni. Ez jóval komfortosabb érzést keltene a nyaralókban. Otlakán úr szerint ezt 30-50 millió 
forintból meg lehetne oldani. Kérdésem, hogy Erhartné dr. Molnár Katalin idejében már volt 
szó az üdülő felújításáról. Akkor a tagok téglajegyeket vásárolhattak. Megvan-e ez az összeg 
és tudná-e a Szövetség a felújítást, átalakítást finanszírozni. Otlakán úr is hozzájárulna a 
felújításhoz. A másik megoldás lehet a pályázás, újjáépítés és akár az épület tetejére, - ha ez 
statikailag lehetséges- egy új emeletet ráépíteni. Állítólag megvan még a Molnár Katalin idején 
elkészített tervrajz erről. 
 
Dr. Nagy Sándor. a felvetéseket a jegyzőkönyvben rögzítettük és írásban fogjuk megküldeni a 
válaszokat. Előkeressük a régi iratokat, feljegyzéseket és ezek ismeretében tud az elnökség 
érdemben reagálni az elhangzottakra. Az átépítéshez, felújításhoz forrásra van szükség, még 
a székház gondjai sem megoldottak. A pályázatokat figyeljük, több pályázaton indultunk már a 
székház felújítása érdekében. Az üdülővel kapcsolatba hozható pályázatokat is figyeljük. De 
aggályos, hogy kicsik a szobák méretei, a mai kor követelményeinek nem felel meg az sem, 
ha minden szoba a szabadba nyílik. Az idén is csak a második körös elbírálásban kapta meg 
az üdülő az Erzsébet Programba a besorolást. Jóval összetettebb probléma ez annál, 
minthogy egy egyszerű döntéssel megoldható legyen. A válaszom elfogadható? 
 
Németh László: részben. Leginkább az anyagi körülmények érdekelnek. 
Dr. Nagy Sándor: utánanézek, és írásban válaszolok. 
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Németh László: Otlakán úr szerint ezt hamar lehet kivitelezni, egy hónap leforgása alatt át 
lehet alakítani a folyosót fürdőszobákká. Ha most ősszel kapna minderre engedélyt, akkor 
tavaszra már készen lenne. 
 
Dr. Nagy Sándor: Az építési engedélyt az építési hatóság adjameg. Ez nem megy olyan 
gyorsan.  
 
Dr. Nagy Sándor: köszönöm a tájékoztatást. Megkezdjük az ülést. 
 

A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése, kiegészítve az e-mailben előzetesen 
egyeztetett és az elnökség által elfogadott javaslatokkal:  

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

4.  Döntés kiemelt projektben való részvételről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Az Educatio Mobilis Kft. ajánlatának megvitatása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2017. évre 

 Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
7. Izsák Gábor éremvásárlási kérelmének megtárgyalása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8.  Utazási kedvezményre vonatkozó jogszabállyal kapcsolatosan beérkezett 

vélemények megvitatása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
9. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (VKI kerítés felújítása)  
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Egyéb javaslat nem érkezett. Az elnökség a 2016. augusztus 24-ei ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el. 

35/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség 2016. augusztus 24-ei ülésének napirendje: 

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

4.  Döntés kiemelt projektben való részvételről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Az Educatio Mobilis Kft. ajánlatának megvitatása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2017. évre 

 Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
7. Izsák Gábor éremvásárlási kérelmének megtárgyalása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8.  Utazási kedvezményre vonatkozó jogszabállyal kapcsolatosan beérkezetett 

vélemények megvitatása 
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 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
9. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (VKI kerítés felújítása)  
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: -  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 
 
 

Az elnök az ülést megelőzően írásban megküldött beszámolóját a következők szerint 
foglalta össze a 2016. június 14. és augusztus 17. között végzett munkáról: 
 
Részt vettem a fogyatékos hallgatók sportolási lehetőségeinek fejlesztési irányai a 
felsőoktatásban címen megtartott műhelymunkában. A szakmai tanácskozást a Magyar 
Paralimpiai Bizottság (MPB), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) szervezte. 
Levelet írtam Nyul Zoltánnak, a BKK Zrt. Stratégia és innováció igazgatójának, amelyben 
tájékoztatást kértem a 2-es és a 4-es metrókocsik ajtóinak vak utasok által nyithatóságának 
megoldásáról. 
Az elnökség döntése alapján megírtam az együttműködési megállapodás felmondását a 
Labrador Kft. ügyvezetőjének. 
Két sakk kölcsönadásával támogattam a SVOE siket-vakok világnapja rendezvényét. 
Megkértem a szakmai vezetőt, hogy képviselje a Szövetséget az „Új dimenziók a fogyatékos 
személyek szociális ellátásában” című projekt záró konferenciáján. 
Részt vettem a Braille-bizottság kibővített ülésén.  
Egyeztettem a Vakok Iskolájának igazgatójával és Drippey Bélával az Iskola Braille-
nyomtatójának Szövetség általi javításáról. 
A Központi Statisztikai Hivatal a 2016. évi mikrocenzus előkészítésének részeként a Civil 
Partner Program keretén belül együttműködést kezdeményezett a civil szervezetekkel, 
amelyre a Szövetséget is meghívta. A közös beszélgetésen ismertették a mikrocenzus céljait 
és egyeztették, hogy milyen módon és tartalommal alakítható ki együttműködés a Hivatal és a 
civil szervezetek között. 
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete 
székházában tartott rendezvényen, amelyen bemutatták az egyesület tevékenységét, 
ügyfélszolgálati irodájukat, beszélgettünk szakmai dolgokról. 
Részt vettem a Siketvakok Világnapja alkalmából megrendezett második programon, amely a 
Nem Adom Fel Café és Bárban volt. A világnapon egy Irodalmi kávédélutánt tartott a SVOE. 
Felkértem Nemes- Nagy Tündét, hogy adjon interjút Tejfel Mirellának, a Hit Rádió 
riporterének. 1904. június 28-án Helen Keller magna cum laude kitüntetéssel diplomázott, és 
ezzel ő lett az első siketvak, aki főiskolai bölcsészdiplomát szerzett. Ennek kapcsán 
beszélgettek a vakok diplomaszerzéséről, tapasztalatokról.  
Megválaszoltuk egy svájci akadálymentesítési szakember kérdőívét liftek kezelőszerveinek 
akadálymentes hozzáférhetősége témájában, amely az EBU-n keresztül érkezett hozzánk. 
Az 1923. óta működő, Franciaországi Masszőrök és Kineziológus masszőrök Egyesülete e-
mail-ben kereste meg a Szövetséget. A látássérültek masszőrképzése, illetve masszőrként 
történő alkalmazása révén foglalkoznak a látássérültek társadalmi integrációjával. Az 
egyesület célja a vak és látássérült fizioterapeuták elhelyezkedésének és folyamatos 
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foglalkoztatásának segítése, a jogi és szakmai követelményekről és hátterekről (például a 
munkahelyek akadálymentesítése) történő tájékoztatással, és esetenként pénzügyi támogatás 
nyújtásával. Segítséget nyújtanak a látássérült fizioterapeuták eszközeinek gyártásához és az 
általuk használt szoftverek akadálymentesítéséhez szükséges források megtalálásához. 
A fenti, közvetlen célokon túl az egyesület franciaországi és nemzetközi egyesületekkel és 
szervezetekkel is együttműködik a vak és látássérült masszőrök érdekeinek képviselete és 
védelme érdekében. 
Levelükkel azért kerestek meg minket, hogy adjunk meg nekik olyan magyarországi, masszőr-
egyesületek és masszőröket képző szervezetek és intézmények, iskolák elérhetőségeit, 
amelyekkel felvehetnék a kapcsolatot. 
A választ egyeztettem a szakmai vezetővel és a nemzetközi referenssel. 
Az FSZK monitori látogatást tett a Szövetségben, amelynek keretében a „Segítő kutya 
kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása”- SKK2015 pályázati program megvalósulását 
és dokumentációit ellenőrizték. Kisebb hiányosság feltárása mellett mindent rendben találtak. 
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete által rendezett sport napon. 
Dr. Kósa Ádám a FESZT-től kérte, hogy töltsön ki egy angol nyelvű kérdőívet, amely egy 
európai felmérés, és ami segítséget nyújt majd a támogató technológiával kapcsolatos 
kutatást végzők, az ezzel kapcsolatban szabályozást, iránymutatást készítők számára. A 
FESZT elnökével történt megbeszélésem alkalmával kaptuk meg a kérdőívet, amelyet a 
nemzetközis munkatárs és a szakmai vezető töltöttek ki. A felhívást közzé tettük a hírlevélben 
is. 
Megbeszélést kezdeményezett Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő, akit fogadtam 
a Szövetség székházában. A megbeszélésen jelen volt Kántor Árpád és a szakmai vezető is. 
A képviselő úr tájékoztatott a 2017. évi költségvetési törvényről, amely több állami támogatást 
biztosít a Szövetségnek. Elmondta, hogy az akkreditációs bértámogatásra fordítható kiadások 
azért nem emelkedtek, mert a kormány más forrásból is támogatni kívánja a nagy 
foglalkoztatókat. A rehabilitációs kártya kiterjesztésének szükségességére válaszolva pedig 
azt mondta, hogy a rendszer felülvizsgálata folyamatban van. Jelezte, hogy módosítás előtt a 
média törvény, amelyhez most kellene csatlakozni az audionarráció bevezetésének 
kidolgozásával. Javasolta, hogy rendezvényeinkre hívjuk meg az országgyűlés népjóléti 
bizottságát.  
Egyeztettük a VÁI igazgatójával álláspontjainkat a készülő elemi rehabilitációról szóló 
rendelettel kapcsolatban.  
A Fogyatékosságügyi Főosztály az első ülés(ek) témáit az alábbi, rehabilitációs szolgáltatásra 
vonatkozó megállapítások/kérdések mentén látja kijelölhetőnek.  
- Az elemi rehabilitációs szolgáltatás kételemű, a civil szervezetek központjai és a Vakok 
Állami Intézete által létrehozott hálózat működése finanszírozási és szakmai szempontból nem 
egységes. Meg kell teremteni a jelenleg kételemű rendszer egységes feltételek szerinti 
működését. 
- A pályázati rendszerben a finanszírozás folyamatossága nem biztosított, ezért meg kell 
teremteni a szolgáltatás rugalmas, szolgáltatási órákhoz viszonyított finanszírozását. 
- A szolgáltatás könnyebb hozzáférhetősége érdekében a szolgáltatást decentralizált elven 
kell biztosítani, azonos funkciójú szolgáltatási pontonként egységes eszközparkkal. 
Megírtam a harmadik levelet az EESZT és az eRecept egyenlő esélyű elérése témakörben az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Főigazgatójának. Oka, hogy a webfejlesztés során, az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának tesztelésére, egyetlen vak jogászt kértek fel. 
Kitartásom eredménye egy pozitív válaszlevél, amelyben tájékoztattak arról, hogy felveszik 
velünk a kapcsolatot egy személyes egyeztetésre, amelynek során a hivatal kollégái 
készséggel állnak rendelkezésünkre a lakossági portál bemutatásában. Erről tájékoztattam az 
„Informatika a Látássérültekért” Alapítvány elnökét. 
Alvállalkozói szerződést írtam alá a HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társasággal. A DKV Zrt. megrendelte Megbízótól a DKV Zrt.-nél már üzemelő iOS transIT 
DKV mobilalkalmazás vakok és gyengénlátók számára könnyített verziójának kifejlesztését, 
amivel lehetséges a forgalmi üzemvitel közben keletkező adatok információvá alakítása és 
publikálása a vak és gyengénlátó utazóközönség részére, akként, hogy ezeknek az 
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információknak iOS mobil eszközökön történő megjelenítése a vak és gyengénlátó 
utazóközönség számára valós időben, könnyen és gyorsan kezelhető felületen, a mindennapi 
használatra optimalizálva valósuljon meg. 
Riportot adtam a Lánchíd Rádiónak az akadálymentesítéssel kapcsolatban. 
A Portugáliai Vakok Szervezete (ACAPO) írta levelében: ”A már évek óta érvényben lévő 
jogszabályok ellenére a mai napig nincs olyan, működő rendszer, amely biztosítaná a 
gyógyszeres tájékoztató anyagok akadálymentes formátumban való hozzáférhetőségét 
Portugáliában. Az ACAPO vizsgálja egy ilyen szolgáltatás beindításának a lehetőségeit. Az 
ezzel kapcsolatban feltett kérdéseikre adandó választ egyeztettem a nemzetközi referens 
munkatársammal. 
Levelet írtam a nemzetgazdasági miniszternek, amelyben tájékoztatását kértem arról, hogy 
egy rokkantsági ellátásban részesülő, látási fogyatékossággal élő magyar állampolgár miként 
veheti igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, ha a kérelme benyújtásának 
időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint nem biztosított? 
Megjelentem dr. Sarkadi Imre szolnoki közjegyzőnél Szilágyi Ferenc volt szolnoki lakos 
örökhagyó hagyatéki ügyében. Majd ezt követően felkerestem a Vakok és Gyengénlátók Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete irodáját, ahol az elnök asszony bemutatta a szervezet 
működését. 
Hozzájárultam a Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” címmel elkészült könyvnek az 
iBookstore-on keresztül történő árusításához. 
Aláírtam a Magyar Telekom Nyrt.-vel az Előfizetői keretszerződés kiegészítését a „Hello 
holnap!” M és S díjcsomag bevezetéséről.  
Kiküldettem az MVGYOSZ hírlevél 37. és 38. számait a Miniszterelnökség pályázati 
felhívásának fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára, valamint a (v)Aktív 
Sportnap közzététele érdekében. 
Meghívó érkezett a Szerbiai Vakok Szövetsége főtitkárától, Branka Brkić úrtól, illetve  
elnökétől, Milan Stošić, úrtól, melyben meghívják az MVGYOSZ vezetőjét/képviselőjét a 2016. 
október 12-i Fehérbot napi rendezvényekkel együtt megtartandó, a Szerb Szövetség 70.-ik 
születésnapját ünneplő eseményekre. 
Részt vettem az M3 aluljárók felújításával és felszíni akadálymentesítésével kapcsolatos 
egyeztetésen. A megbeszélést a BKK kezdeményezte, a résztvevők meghívását és a 
szervezést Erhart Péter munkatársam végezte a Szövetség kiselőadó-termébe. 
A Budapest 2024. Nonprofit Zrt. Balatoni Régió Szállásszervezési Projektvezetője azzal 
keresett meg, hogy a balatoni, és vidéki városokban lévő szállásokkal előszerződést kössön a 
2024-es olimpia résztvevői részére. Esetünkben a boglári üdülőre gondoltak. Az üdülőről adott 
tájékoztató után elállt ettől a szándékától. 
 
 
Az elnökség a beszámolót elfogadta. 
 
 
36/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2016. június 14. és augusztus 17. közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  
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2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

 
A Gazdasági vezető 2016. július 18-tól készült beszámolóját előzetesen megküldte az 
elnökség részére: 
 
Beszámolóm rövid lesz, mert 2016. május 21-től sajnos ágyhoz kötött a törött lában. 3 hétig 
betegszabadságon, 1 hónapig pedig fizetés nélküli szabadságon voltam. A sürgős ügyeket 
otthonról intéztem, Jónás Beáta hathatós segítségével. 2016. július 18-tól már a 
munkahelyemen dolgozom.  
Elkészítettem az új gondnok, Kádas Ferenc munkaköri leírását, valamint Szombath Tibor 
eddigi munkaköri leírását kiegészítettem azokkal a feladatokkal, melyet Kádas Ferenc nem tud 
elvégezni. Beszéltem Nagy-Virág Krisztinával, hogy mikor jön vissza dolgozni.  
Segítettem Jónás Beának az OEP jegyzőkönyvben leírt hiányosságok megszüntetésében.  
Megbeszéltem Nagy-Virág Krisztinával, hogy milyen költségeket tervezzünk az új FSZK 
kutyás pályázatba.  
Véleményeztem Elnök Úr részére Kádas Ferenc (gondnok) a székházzal kapcsolatos 
észrevételeit, javaslatait.  
Megbeszéltem a Szakmai vezetővel az értékesíteni kívánt okos telefon árképzését. 
Egyeztettem az üdülőben felvett leltárt az analitikával, a selejtezett tárgyakat kivezettem a 
nyilvántartásból. Összesítettem a DM kampányból elért bevételt 2009-2015. időszakra.  
Átvettem, a Labrador Kft-től az egyedi elbírálású nagyítók árából a látássérült személyek által 
fizetett térítési összeget, valamint a Kft által küldött vényeket és kérelmeket továbbítottam a 
Szolgáltatás vezetője részére.  
Elkészítettem a 2016. I. félévi gazdálkodási adatokról a táblázatot, melyet összehasonlítottam 
2015. év azonos időszakával. Elnök urat tájékoztattam a főbb számokról. Kiadások összege 
2015. év I. félévében 198 millió forint, ezzel szemben 2016. év első felében 191 millió forint 
volt. A bevétel a következőképen alakult, 2015-ben 203 millió forint volt, 2016. azonos 
időszakában 208 millió forint. Tehát a költségek 2016. I. félévében 7 millió forinttal csökkentek, 
a bevételek pedig 5 millió forinttal nőttek.  
 
2016. augusztus 15-től, augusztus 22-ig szabadságon voltam. Ez időszak alatt rendeztem a 
SIM kártya reklamációt. A 2016. július 28-án feladott SIM kártya már augusztus 19-én meg is 
érkezett. A posta útjai kiszámíthatatlanok. 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bekérte a 2016. április 11. és 2016. július 17. között 
kiállított számlák másolatait. Megkértem Jónás Beátát, hogy intézkedjen ez ügyben. 
 
A Gazdasági vezető szóban egészítette ki az írásos anyagot: Kádas Ferenc, jelenlegi 
gondnok a főpolgármesteri hivatalban járt, mert megjelent a Műemléki keret 2016 c. pályázat. 
Kabdebó Ákos vezető főtanácsos műemlékvédelmi szakértővel, aki elmondta, hogy nem a 
Szövetségnek írták ki a pályázatot. Ettől függetlenül meg kell próbálni beadni. Pályázati díj 
nincs. Az összes pályázati keret 200 millió forint. A pályázat utófinanszírozású és nincs 
maximálva a kérhető pályázati összeg. 50%-os önrészt kell felmutatni. A pályázatban 
szerepelnek a támogatandó utcák, 14. kerület nem szerepel benne. A pályázatot beadjuk, de 
nincs remény a pozitív elbírálásra. 
 
Dr. Nagy Sándor: szándékomban áll a főpolgármesterrel, Tarlós úrral beszélni, hogy milyen 
megoldást lát a főváros a székház megmentésére, felújítására, talán ez is egy lehetőség Hová 
forduljunk problémánkkal, tud-e olyan keretet, ahol segítségünkre lehetnek. 
 
Az elnök megállapította, hogy hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját. 
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3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 

Angyal Gábor szakmai vezető alábbi beszámolóját az elnökség előzetesen írásban megkapta: 
 
Időszak: 2016. június 15. - augusztus 24.-ig 
 
Szolgáltatások 

 
Akadálymentes könyvek, kották kölcsönzése 
 
Braille-könyv állományunk egy új művel bővült.  
Közösségi szolgálatos diákok és egy önkéntesünk elkezdték a Budapest területén belüli 
Braille-és könyv házhozszállítást. 
A könyvtári állomány online elérhetősége érdekében a fejlesztés fedezetét biztosító pénz 
adományként történő összegyűjtését segítő DM levél elkészült. 
 
Síkírásos anyagok akadálymentesítése 

 
A Vakok Világa folyóirat az időszakra vonatkozó számainak öregbetűs, Braille, elektronikus és 
felolvasott változatai elkészültek, ahogy a Braille RTV újságé is. A VV esetében a júliusi szám 
3. füzete nem lett időben kinyomtatva és elküldve, szabadságolás miatti helyettesítés és 
munkaszervezési hiányosság miatt. A Braille-írásos közüzemi számla megrendeléseket is 
időben teljesítettük. 
Az iskolák összesen 85 tankönyvet rendeltek meg. Ezek közül korábbi években már 28-at 
elkészítettünk. 57 teljesen újat kell akadálymentesíteni. A szezonálisan megnövekedett 
mennyiségű feladatot idén is eseti konvertálók bevonásával igyekszünk határidőn belül 
elvégezni. Egy fő önkéntes, 11 fő közösségi szolgálatos és 6 fő pedig megbízási szerződéssel 
végzi a feladatot. Az elkészült könyvek számát még nem tudom megmondani, mivel a késznek 
gondolt fájlok várják Péter Zsigmond jóváhagyását, aki a szabadságon levő Geiger Zsuzsát is 
helyettesíti, illetve Menyhárt Andreát, Kercza Tamást, mikor szabadságon voltak, vannak. 
Újdonság, hogy matematika, kémia és ének-zene könyveket is akadálymentesítünk. 
Az önkéntes és a közösségi szolgálatos konvertálók esetében gondot okoz, hogy esetenként 
feladják az egyébként rendkívüli koncentrációt és monotonitástűrést igénylő feladat 
elvégzését. További, a munka határidőre történő elvégzését hátráltató tényező, mikor adott 
munkavállaló a szezon alatt tölti fizetett szabadságát. Ezen szeretnék változtatni oly módon, 
hogy a szabadságok kiadhatóságát, kiadását ne a közvetlen felettes engedélyezze, hanem a 
szolgáltatásvezető, vagy én. Egyes tankönyveket még nem küldtek meg a kiadók. 
 
Segédeszköz ellátás 
 
A boltban igen kelendők az új beszállító által készített játékok és egyéb használati tárgyak, 
köszönhetően a vevőbarát áraknak és a megfelelő minőségnek. 
A rezgő, svájci zsebórából 25-öt rendeltünk és eddig 16-ot adtunk el, 3 le van foglalva. Elnök 
úr javaslatára forgalmazzuk az LG Winesmart fizikai gombos okostelefont, melyre eddig 16 
megrendelés futott be és eddig 6-ot tudtunk teljesíteni. 
A Labrador Kft.-vel kötött szerződést június 14-ével felbontottuk, az abban foglalt, a 2 hónapos 
felmondási határidőre vonatkozó kötelezettségeinknek eleget tettünk. 
Az egyedi méltányosság gyakorlása alapján az OEP által támogatott digitális nagyítók 
ügyében folyó OEP ellenőrzés által feltárt problémakör kezelése megtörtént.  
 
Okostelefon használat oktatása 

 
Az OkosKlub első kurzusa véget ért. Egyidejűleg Torma Zsolttól is el kellett búcsúznunk, mivel 
felmondott. Új, az eddiginél jobb ajánlatott kapott a versenyszférában. Az OkosKlub 
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szeptemberben újra indul és Molnár Ákos fogja tartani a foglalkozásokat, az InfoAlappal kötött 
szerződés alapján. 
Tematikus, az LG Winesmart használatát oktató tanfolyamot indítunk szeptemberben. 
Az ilyen (nálunk vásárolt) telefonok vakon történő használatát jelenleg én készítem elő és én 
nyújtok segítséget a készülékhasználat első lépéseinek elsajátításában. 
Vakvezető kutya biztosítása 
 
Az új „iskolabusz” megérkezett. Augusztus 26-án, egy sajtótájékoztató keretében történik meg 
az ünnepélyes átadás-átvétel. 
Morosits Darinka felmondását követően Valent Ivett munkaszerződését közös megegyezéssel 
felbontottuk. Ennek oka, hogy Ivett nem tudta teljesíteni tanulmányi szerződésben vállalt 
kötelezettségét, vagyis azt, hogy eredményesen vizsgázzon a munkaköre betöltéséhez 
elengedhetetlenül szükséges habilitációs kutya kiképző tanfolyamon. Helyüket terv szerint 
Rózsa Katalin és kettő, munkakörre kiírt álláshirdetésre jelentkező, habilitációs kutyakiképző 
végzettséggel rendelkező új kiképző fogja betölteni. 
Azért van szükség a két kieső kiképző helyett 3 felvételére, mert fontos, hogy tartani tudjuk az 
átadott kutyák számát, ellenkező esetben újabb kliensek pártolhatnak át más kiképző 
szervezetekhez.  
 
PR és marketing 
 
Szabó Hajnalka sajnos tartósan betegállományban volt, ezért néhány alkalommal 
helyettesítettem a hírlevél készítés/küldés, illetve Facebook kommunikáció terén.  
A weboldalunkon hozzávetőleg 15 tartalmi módosítást kértem. 
 
Pályázatok 

 
A VV sík változatának megjelentetése kapcsán az NKA-nál nyertes pályázatunk elszámolása 
megtörtént. Szakmai részről kifogástalan volt, az NKA elfogadta azt. 
A szintén NKA-s pályázatból is finanszírozott Braille- témájú könyv kiadása megtörtént, az 500 
db kötetet a nyomda kiszállította. Az ehhez kapcsolódó sajtótájékoztatót a Fehérbot 
Nemzetközi Napján megtartandó ünnepség keretében tartjuk. 
Az FSZK segítőkutyás pályázatunk elszámolása szintén megtörtént, a szakmai részt az FSZK 
elsőre elfogadta. 
Az új pályázatot az én aktív közreműködésemmel írtuk meg. 
Nagy-Virág Krisztina ismét aktív munkavállalónk, a pályázatíráshoz kapcsolódó munkákat 
augusztus 1-től átvette. 
Az okostelefon használatot a tagegyesületeknél oktatók képzését célzó projektünk 
finanszírozására írt pályázatunk nem nyert. 
A MaciArc művészeti pályázatra a Human Dialog Kft.-vel közösen tervezett óriásplakátunk 
„falmászás” címmel viszont nyert. Az óriásplakátot szeptember 9-én mutatják be Budapesten 
az 56-osok terén (Városliget, nyugati szélén). 
 
Az elnök munkájának segítése 

 
A Digitális Oktatási Stratégia kapcsán szervezett konferenciákon részt vettem és azok 
kapcsán kértem, hogy a látássérült diákok számára akadálymentes formában biztosítsák az 
eszközöket és tananyagokat, valamint a tanárokat, oktatókat is képezzék arra, hogy hogyan 
kell, hogyan lehet akadálymentes oktatóanyagokat készíteni, valamint tanítsák meg őket arra, 
hogyan használja egy vak, vagy egy gyengénlátó az informatikai eszközöket. Az ehhez 
szükséges információkat az MVGYOSZ kész rendelkezésre bocsátani. 
A Táv-szem projekt tervezési és előkészítési szakaszából vállaltam egy csöppnyi részt, 4 órán 
keresztül figyeltem feszülten Wágner Zoltán szavait, az előző S Kontakt projektre vonatkozó 
szóbeli és gyakorlati bemutatóját, adtam neki információkat, ötleteket az új projekthez. Majd 
kockázat elemzéssel foglalkoztam és amit tudtam, leírtam a projekttel kapcsolatban. 



 

9/13 

 

 

Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját. 
 
Az alábbiakkal egészítette ki Angyal Gábor az írásos beszámolóját:  
Szeptember 7-én, a paralimpia nyitónapján, lesz a Szövetségben a vAktív sportnap, amelyet 
Jónás Beáta szervez. A Szövetségnek bővítenie kell szolgáltatásait és nyitnia a sport felé. 
Ismét lehet majd a Szövetség tulajdonát képező tandemkerékpárokat kölcsönözni. A 
sportnapra már ennek feltételei megvalósulnak. 4 tandemkerékpárja van a Szövetségnek, 2 
Bogláron és 2 itt. Újra szeretnénk az udvaron lévő pinpongasztalt is üzembe helyezni, de 
ennek ideális feltételei még nem adottak. Tavaly a sportnapon a legnépszerűbb a Fanatic 
Jump volt, ehhez vásároltunk speciális trambulinokat, de nincs még egyesség az oktatókkal a 
lebonyolítás mikéntjéről, vagyis, hogy helyiséget bérelnek-e és ők bonyolítják az 
adminisztrációt vagy mindent a Szövetség szervez. A sport és szabadidős tevékenységek 
koordinálására egy konkrét személyt fogok megnevezni, de még nincs meg ez a munkatárs. 
 
Szűcs Zsuzsanna (FB): mi okozza a problémát az OEP-nek? A Labrador Kft-vel felmondott 
szerződés miatt van-e változás a digitális nagyító igénylésénél? Lesznek-e a továbbiakban is 
MVGYOSZ által forgalmazott digitális nagyítók? 
 
Szakmai vezető: Igen, lesznek. Frankfurtban szembesültünk vele, hogy jóval kedvezőbb áron 
is be lehet szerezni a digitális nagyítókat, mint amennyiért a Labrador azt kínálja. A külföldi 
gyártók, forgalmazók készek szállítani nekünk, ha ezeket megvásároljuk. Az OEP vizsgálat 
ettől függetlenül zajlott, és megállapította, hogy probléma van a leltári nyilvántartás és a 
kiszámlázott tételek között. A nagyítók ugyanis nem érkeztek meg a Szövetségbe, azt az 
igénylők a Labradornál vették át, tehát olyan papírmunka folyt, ami időnként nehezen 
beazonosítható nagyítókat eredményezett. Az OEP ezt észrevételezte. Mivel pedig tudunk 
olcsóbban beszerezni támogatott nagyítókat, mint amennyiért a Labrador Kft. azt forgalmazza, 
ezért vizsgáltuk felül a szerződést és betartva a 60 napos felmondási időt, amely augusztus 
14-én lejárt, felbontottuk azt. A Szövetség szeretné biztosítani, hogy egyedi méltányossággal 
elbírált nagyítókat továbbra is támogathasson az OEP. Ennek feltétele, hogy megvásároljuk 
ezeket a nagyítókat és értékesítsük. A Labrador által folytatott marketing tevékenységet és 
folyamatos segítségnyújtást viszont nem tudja vállalni a Szövetség. De annyira egyszerű 
ezeknek a nagyítóknak a használata, hogy erre nincs is igazán szükség. Az egyesületeknek 
kell nagyobb szerepet vállalnia, hogyha megjelenik náluk egy látássérült, akkor elmondják, 
hogy milyen eljárás szerint és milyen nagyítót tudnak vásárolni támogatással. 
 
Dr. Nagy Sándor: most kap igazán hangsúlyt, hogy a Szövetség és a tagegyesületei 
alapszabályaiknak megfelelően együttműködjenek. 
 
Barnóczki Gábor: ha augusztus 25-én bejön hozzánk egy látássérült és „látásjavító eszköz” 
után érdeklődik, akkor mi a teendő? 
 
Szakmai vezető: Koczkásné Tóth Csilla telefonszámát kell megadni, vele kell felvenni a 
kapcsolatot. Hozzá kell eljuttatni minden dokumentumot. Eddig is a Szövetség állt 
szerződésben az OEP-pel, a Labrador csak arra volt jogosult, hogy számunkra értékesítse a 
termékeket. Szeretnénk, ha továbbra is működne ez a szolgáltatás. 
 
Pesti Zoltánné: vannak nagyítóink, de nincs minden támogatható nagyítóból mintapéldányunk. 
Van-e a Szövetségben bemutatókészlet? 
 
Szakmai vezető: Igen, minden nálunk árusított cikkből van bemutató darab, ame lyet nem lehet 
értékesíteni.  
 
Pestiné: szinte minden egyesületnél vannak szakmai / szervezeti napok. Lesz-e lehetőségetek 
ezeken megjelenni és bemutatni segédeszközöket? 
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Szakmai vezető: igen, szeretnénk, és célunk, hogy ilyen rendezvényeken ott legyünk, 
bemutassuk szolgáltatásainkat és segédeszközeinket. 
 
Kácsor- Macska Zsuzsanna: címkéző tollakkal kapcsolatban van-e fejlemény? 
 
Szakmai vezető: a magyar nyelvű mp3 fájlokat kell a gyártóhoz eljuttatni. Ezek biztosítják a 
magyar beszédhangot. 
 
Kácsor- Macska Zsuzsanna: Vakok kertjével kapcsolatosan érkeznek panaszok. 
 
Dr. Nagy Sándor: Hermina Egyesület a jogosult megválaszolni, ő a kapcsolattartó, hozzá kell 
fordulni a Vakok kertjével kapcsolatos problémákkal. 
 
Az elnökség a szakmai vezető beszámolóját tudomásul vette. 
 
4.  Döntés kiemelt projektben való részvételről 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Dr. Nagy Sándor: A kidolgozott projektanyagot megkaptátok. Ez egy terv. Dr. Kósa Ádám EP 
képviselő válaszát várom, hogy mikor tud időpontot egyeztetni az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma államtitkárával. Ezt a projektet szeretnénk bemutatni és szeretnénk, ha ez 
alapján írnák ki a pályázatot. Elektronikus szavazás útján már támogattátok, de most ezt 
személyesen is meg kell erősíteni. Részt veszünk-e ebben a projektben és mint konzorciumi 
partner támogatjuk-e. 
A konstrukció általános célja, hogy hallásukban és/vagy látásukban akadályozott emberek az 
ország minden pontján azonos eséllyel, azonos magas színvonalú akadálymentesítési 
szolgáltatásokhoz jussanak. Ennek érdekében szükséges a Kontakt tolmácsszolgáltatás 
kibővítése és továbbfejlesztése, az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéhez 
szükséges kommunikációs eszközök biztosításával. Így érhető el, hogy a látássérült és 
hallássérült személyek személyiségi, adatvédelmi jogaik tiszteletben tartása mellett, kulturált 
szolgáltatás keretében férjenek hozzá az akadálymentesítő szolgáltatáshoz. 
 
37/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megvalósuló 
„A KONTAKT infokommunikációs akadálymentesítő szolgáltatások kibővítése” című 
konstrukció szakmai koncepcióját támogatja. Az MVGYOSZ a SINOSZ konzorciumi 
partnereként vesz részt a megvalósításban. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
5. Az Educatio Mobilis Kft. ajánlatának megvitatása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Az elnökség előzetesen megismert az Education Mobilis Kft. levelét a Szövetség székházában 
lévő két helység irodabérlési szándékával kapcsolatban. 
 
Dr. Nagy Sándor: fontosnak tartom, hogy a Szövetség gazdaságilag is erős lábakon álljon. Így 
természetesen egyetértek azzal, hogy hasznosítsuk az épületet, amennyire lehet, de ezt 
tegyük körültekintően, hiszen előnyt kell élvezzenek a társszervezetek, mive l vakokkal, 
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látássérültekkel foglalkoznak, illetve a bérbeadás, hasznosítás ne akadályozza a Szövetség 
működését, ne akadályozza a munkavállalók munkáját, és ne legyen gátja a 
szolgáltatásfejlesztéseknek. Adjunk ki bérbe termeket rendezvények számára, de irodákat 
tartósan bérbe ne adjunk ki. Ne kerüljünk abba a helyzetbe, ha új munkatársat veszünk fel, 
akkor ne tudjuk elhelyezni, ha szervezeti struktúrában átalakításra kerül sor, akkor ne 
lehessen átalakítást végezni. A megnevezett helyiségek már foglaltak. A toronyszobában a 
múzeum részére felajánlott tárgyakat tároljuk, a régi segédeszközbolt helyén pedig már két 
munkatársunk dolgozik. 
Ezzel szemben nehéz anyagi helyzetben vagyunk, jól jönne a pénz. Igaz, négyszáz milliós 
költségvetés mellett a felajánlott bruttó ötmilliós éves bérleti díj nem húz ki a bajból. Mivel 
azonban meghaladja a hárommilliós döntési hatáskörömet, így az elnökségnek kell dönteni 
róla. Én nem tudom támogatni a fent felsorolt okok miatt.  
 
Az elnökség a következők szerint döntött a kérdésben: 
 
38/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Educatio Mobilis Kft. levelében foglalt ajánlatot az elnökség megtárgyalta, az irodahelyiség 
tartós bérbeadását nem támogatja. Rendezvények megtartására termeit (Hermina terem, 
Sipeki Balázs Béla terem, Télikert) bérbe adással hasznosítja. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

6.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2017. évre 

 Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
 
Gazdasági vezető: a sajtótermékek ára 2015 évben módosult utoljára, azóta változatlanok, 
illetve az elektronikus VV előfizetési díját 1800 Ft-ban határozta meg az elnökség. 
Készítettem egy 2 %-os és egy 5%-os emelést: 
 
Kiadvány; formátum; eredeti ár; 2%; 5% 
VV; sík; 4400 Ft; 4488 Ft; 4620 Ft. 
VV; Braille; 3900 Ft; 3978 Ft; 4095 Ft. 
VV; elektronikus; 1800 Ft; 1836 Ft; 1890 Ft. 
VV; hangos CD (audio formátum); 1800 Ft; 1836 Ft; 1890 Ft. 
RTV; Braille; 5985 Ft; 6105 Ft; 6285 Ft. 
 
Gazdasági vezető: Ezek bruttó árak, tartalmazzák az 5%-os áfát. Az 5 %-os emelést tartanám 
reálisnak, miután 2 éve nem volt már áremelés. 
 
39/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Szövetség sajtótermékeinek árát 2017. január 1-jétől az alábbiakban állapítja 
meg:  
Vakok Világa sík nyomtatású kiadvány 4620 Ft 
Vakok Világa Braille-kiadvány: 4095 Ft 
Vakok Világa elektronikus változat: 1890 Ft 
Vakok Világa hangos változat WAV formátum: 1890 Ft 
Rádió és Televízió Újság: 6285 Ft 
Az árak az 5 %-os ÁFA-t tartalmazzák. 
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Indoklás: sajtótermékek ára 2015. évben módosult utoljára, azóta változatlanok, Az elnökség 
úgy határozott, hogy két év eltelte után 5%-os áremelést hajt végre.  
 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
7. Izsák Gábor éremvásárlási kérelmének megtárgyalása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Izsák Gábor azzal kereste meg levélben a Szövetséget, hogy éremgyűjteményébe 2 darab 
Braille-emlékérmet vásárolna.  

 
Az elnökség egyetértve hozta határozatát: 
 
40/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség Izsák Gábor Braille-emlékérem vásárlására irányuló vételi szándékát 
megtárgyalta, az árat az alábbiakban állapította meg:  
A Szövetség az érem darabját nettó 100.000 Ft-ban határozza meg, vételi ár tehát nettó 
százezer forint. Ettől, alku esetén, maximum 20.000 Ft-tal térhet el, azaz a vételi ár nem lehet 
kevesebb nettó nyolcvanezer forintnál. 
Az érmen Louis Braille képmása található, másik oldalán pedig a „próbaveret” felirat. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
8.  Utazási kedvezményre vonatkozó jogszabállyal kapcsolatosan beérkezetett 

vélemények megvitatása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Dr. Nagy Sándor összegezte az elnökségi tagok hozzászólásait: Egységesen részesüljenek a 
látássérültek a vakokat megillető utazási kedvezményben. Ennek érdekében megkeresem 
Prof. Dr. Németh János minőségügyi szakfőorvost, a VISON2020 hazai vezetőjét, aki egyben 
a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért kezdeményezője, hogy miként tudnák a szemész 
orvosok egységesen definiálni a gyengénlátás és a gyengénlátó személy fogalmát. 
Az elnökség továbbá megvizsgálja lehetőségeit, milyen módon lehetséges egy új tagsági 
igazolványt bevezetni a látássérültek, közlekedési vállalatok és egyéb érintettek körébe. 
 
Az elnökségi tagok megállapodtak abban, hogy a témát a következő üléseken tovább 
tárgyalják. 
 
9. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (VKI kerítés felújítása)  
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 

Szakmai vezető: a kutyakiképző iskola kerítésének felújítására vonatkozóan kérném a 
döntéseteket. Több ízben megbontották már a drótkerítést és vittek el különféle fémből készült 
tanpálya elemeket. A HM4-16-os kampányban gyűjtöttünk a kutyaiskola felújítására fordítandó 
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célra. Már van a kerítésnek egy szakasza, amely betonkerítés. Ezt továbbépítve a tanpályát 
körülvevő kerítés teljes egészében betonból lenne. 
Internetes árajánlat alapján 1 méter előre legyártott kerítés beépítéssel együtt 12.000 Ft. 
Nagyjából 150 m a tanpálya kerülete. Az adományban közel 3 millió Forint gyűlt össze. Kérem 
az elnökséget, hogy járuljon hozzá, hogy a kerítés felépülhessen, a célszerinti adományt 
felhasználhassuk. 
 
Az elnökség a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 
A DM 4-16-os adománygyűjtő kampányból befolyt pénzt a Szövetség az MVGYOSZ 
Vakvezetőkutya- kiképző Iskola kerítésének megépítésére fordítja. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 

Angyal Gábor: tekintve, hogy az épület egy részét Sipeki Balás Béla hagyományozta a 
vakokra, ezért a továbbiakban a portával szemben található helyiség ne Kiselőadó teremként 
szerepeljen a köztudatban, dokumentumokban, hanem Sipeki Balás Béla teremként. Ahogy a 
fenti kultúrtermet Hermina teremnek hívják. 
 
Az elnökség egyetértett a szakmai vezető javaslatával. 
 
42/2016. (VIII.24.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ Kiselőadó terme 2016. augusztus 24. napjától Sipeki Balás Béla terem nevét 
viseli. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

Az elnökség várhatóan szeptember 27-én tartja a következő ülését.  
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekeszti. 
 

Kmf. 

 

 

 

     dr. Nagy Sándor            Baráth Barbara           Barnóczki Gábor 
             elnök              jegyzőkönyvvezető                      jegyzőkönyv hitelesítő 
      
 


