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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Amely készült az MVGYOSZ rendkívüli Országos Küldöttgyűlés 2010. augusztus 14-én, 

10:00 órai kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (Budapest, Hermina 

út 47.).  

 

Az országos küldöttek száma összesen: 121 fő 

A jelenlét ellenőrzését kétféle módszerrel biztosítják: érkezéskor minden küldött személyi 

igazolvánnyal igazolja magát, és aláírja a jelenléti ívet, valamint számozott, lepecsételt 

szavazócédulát kap (egy minta mellékelve), továbbá az ülés hivatalos megnyitását 

megelőzően helyszíni névsorolvasás történik.  

 

Dr. Szőke László elnök köszönti a küldötteket, kísérőiket, az országos hivatal munkatársait, 

valamint mindazokat, akik a nyilvánosság jegyében figyelemmel kísérik az ülést, majd 

hivatalosan megnyitja a küldöttgyűlést. 

 

A megjelent küldöttek száma 75 fő, a Küldöttgyűlés határozatképes.  
 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldötteket, hogy a szövetség alapszabálya értelmében a 

küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. Felhívja a 

figyelmet, hogy most is egy ajtón biztosítják a küldöttek közlekedését úgy, hogy aki el akarja 

hagyni a helységet Bognárné Baráth Barbarának adja le a szavazólapját. Ahogy a küldött 

vissza érkezik a terembe, szavazólapját vissza fogja kapni. Mindez annak érdekében történik, 

hogy a határozatképességet mindenkor meg tudják pontosan állapítani. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy akinek nincs szavazólapja, az kézfeltartással 

jelezze.  

 

Nem érkezett jelzés. 

 

Dr. Szőke László továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül, a 

jegyzőkönyv ez alapján lesz elkészítve. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Bognárné Baráth 

Barbarát, az országos hivatal munkatársát. A jegyzőkönyv hitelesítésére pedig javasolja 

Molnár Béla küldöttet a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületétől, valamint Nagyné 

Papp Edit küldöttet a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületétől.  

  

Az elnök megkérdezi, hogy elvállalják-e a jegyzőkönyv hitelesítését? 

Mind a ketten igent mondtak a felkérésre. 

 

Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a jegyzőkönyvvezető, illetve a 

hitelesítők személyével kapcsolatosan. Akinek bármiféle kifogása van, az szavazólapjának 

felemelésével jelezze azt.  

 

Nem érkezett kifogás. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja a jegyzőkönyvvezetőt és a 

hitelesítőket, az szavazólapja felemelésével jelezze azt. 

 

Nevezetteket az OKGY látható többséggel elfogadta. 

 



2 

Dr. Szőke László bemutatja a nyílt szavazásokra javasolt szavazatszámlálókat (mindhárman a 

Vakok Állami Intézetétől érkeztek): 

 

- Szűcs Judit, 

- Csörögi Tímea, 

- Lőrincz Józsefné. 

 

Dr. Szőke László egyenként megkérdezi a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e a 

felkérést? 

 

- Szűcs Judit: igen 

- Csörögi Tímea: igen 

- Lőrincz Józsefné: igen 

 

Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a nyílt szavazatszámlálók 

személyével kapcsolatosan. Akinek bármiféle kifogása van, az szavazólapjának felemelésével 

jelezze azt.  

 

Nem érkezett kifogás 

 

Miután kifogás velük szemben nem érkezett az elnök úr egyben teszi fel szavazásra, hogy aki 

a fent megnevezett összetételű Szavazatszámláló Bizottság megválasztásával egyetért, az 

szavazólapja felemelésével jelezze. 

 

Nevezetteket az OKGY látható többséggel elfogadta. 

 

Az elnök úr tájékoztatja a küldötteket, hogy az MVGYOSZ munkatársai jelzése alapján újabb 

4 küldött érkezett meg és regisztrált. A jelenlévő küldöttek száma tehát 79 főre emelkedett.   

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy a meghívóban kiküldött indítvánnyal összhangban a 

küldöttgyűlés egyetlen napirendi pontját javasolja, mely a következő: 

 

Az MVGYOSZ elnökének megválasztása 

 

Dr. Szőke László megkérdezi a küldötteket, hogy van-e bárkinek kifogása, javaslata az 

előterjesztett napirendet illetően?  

 

Nem érkezett jelzés. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki el tudja fogadni az előterjesztett napirendi 

indítványt, az szavazólapja felemelésével jelezze azt.  

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy a napirendi indítványt a küldöttgyűlés 74 támogató 

szavazattal elfogadta. 

 

25/2010. (VIII.14) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés a rendkívüli választógyűlés napirendjét 74 támogató szavazattal az 

alábbiakban fogadta el: 

 

1. Az MVGYOSZ elnökének megválasztása 



3 

Első napirendi pont: Az MVGYOSZ elnökének megválasztása: 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy az MVGYOSZ választási szabályzata és az alapszabályzat 

értelmében az elnököt titkos szavazással kell megválasztani, ezért a titkos szavazás 

lebonyolításához öttagú szavazatszámláló bizottságot kell választani. Az öttagú 

szavazatszámláló bizottságnak a választási szabályzat értelmében 2 síkírást, valamint 2 

pontírást ismerő tagja van, egy személy pedig a bizottság elnöke, aki megállapítja a szavazás 

eredményét. A bizottság sík és pontírást olvasó tagjaival szemben az a kritérium van a 

választási szabályzatban, hogy nem lehetnek a szövetség dolgozói illetve országos küldöttek. 

 

 

Az elnök úr a következő személyi javaslatot teszi a síkírás szavazatszámlálói körébe (mindkét 

személy a VÁI munkatársa és nem dolgozói a szövetségnek): 

 

Koszorúsné Belányi Márta, 

Malczanek Károly 

 

Az elnök úr a következő személyi javaslatot teszi a pontírást olvasó szavazatszámlálói körébe 

(egyikőjük sem a szövetség dolgozói és nem lehetnek országos küldöttek): 

 

Tolnainé Csatos Márta, 

Kovács Éva 

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökévé Jankó-Brezovay Pálnét javasolja megválasztani az 

elnök úr. 

 

Dr. Szőke László egyenként megkérdezi a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e a 

felkérést? 

 

- Koszorúsné Belányi Márta: igen 

- Malczanek Károly: igen 

- Tolnainé Csatos Márta: igen 

- Kovács Éva: igen 

- Jankó-Brezovay Pálné: igen 

 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy 81főre emelkedett a jelenlévő küldöttek 

száma, mivel két Csongrád megyei küldött időközben megérkezett.  

 

Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a szavazatszámláló bizottság 

személyi összetételével kapcsolatosan. Akinek bármiféle kifogása van, az szavazólapjának 

felemelésével jelezze azt.  

 

Nem érkezett kifogás 

 

Miután kifogás velük szemben nem érkezett az elnök úr egyben teszi fel szavazásra, hogy aki 

a fent megnevezett összetételű Szavazatszámláló Bizottság megválasztásával egyetért, 

szavazólapja felemelésével jelezze. 

 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy 82 főre emelkedett a jelenlévő küldöttek 

száma, mivel Szórádi Bálint megérkezett.  
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Dr. Szőke László 77 támogató szavazattal megállapítja, hogy a küldöttgyűlés a titkos szavazás 

Szavazatszámláló Bizottságát megválasztotta.  

 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy további 4 küldött érkezett, így 86 főre 

emelkedett a jelenlévő küldöttek száma.  

 

A választási szabályzat értelmében a küldöttgyűlésnek levezető elnököt kell választani az 

elnökválasztási eljárás foganatosítására illetve levezénylésére. Az elnök úr a levezetőelnök 

személyére kér javaslatot a küldöttektől.  

 

Venczel Ferenc javaslatként Dr. Szőke László elnök urat javasolja levezető elnökként.  

 

Dr. Szőke László megkérdezi, hogy van-e más személyi javaslat a választást levezető elnök 

személyével kapcsolatosan. 

 

Nem érkezett több javaslat. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy akinek kifogása van a javasolt levezető elnök 

személyével kapcsolatban, szavazólapja felemelésével jelezze. 

 

Nem érkezett kifogás. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyet ért azzal, hogy a választásokat 

levezető elnök Dr. Szőke László legyen, szavazólapja felemelésével jelezze. 

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 81 támogató szavazattal a választó 

küldöttgyűlés levezető elnökének Dr. Szőke Lászlót megválasztotta. 

 

Első napirendi pont: Az MVGYOSZ elnökének megválasztása 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy 2010. július 20-i hatállyal a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Fogyatékosságügyi Főosztályának vezetőjévé nevezték ki. Ezt megelőzően több 

mint 20 éven át, 1988 óta folyamatosan tagja volt a szövetség országos elnökségének. 2002-

től a szövetség elnöki tisztségét látta el. Ez rendkívül hosszú idő ahhoz, hogy az ember 

mélyen átlássa ezt a tevékenységet, bedolgozza magát ebbe a munkába és legyenek olyan 

tapasztalatai, amelyeket hasznosíthatónak gondol és szívesen átad az utódok számára. Minden 

kornak megvolt a maga kihívása, amelyre ennek a szervezetnek, vezető testületeinek választ 

kellett adniuk. A szövetség tevékenységét kezdetben, a rendszerváltást megelőzően a 

különböző szervezetek közti hierarchikus viszonyok jellemezték, illetve a szövetség 

tevékenységét alapvetően a felügyeleti szervhez az Egészségügyi Minisztériumhoz fűződő 

kapcsolatok határozták meg. Az egyesülési jogról szóló törvény értelmében a szövetség 

önálló társadalmi szervezetté vált az Egészségügyi Minisztérium korábbi felügyeleti 

jogosítványai megszűntek. Könnyebb helyzetben voltak, mint ma, mivel még hatályos volt az 

a rendelkezés, hogy a vakokról való gondoskodás állami feladat. Az állami támogatás 

gyakorlatilag biztosította a szövetség működését. Olyan kérdésekről gondolkodtak közösen, 

hogy a vakok személyi járadéka egységes legyen, ne legyen különbség a szerint, hogy kinek 

mikor állapították meg ezt a támogatást. A rendszerváltás nyomán a szövetség érdekvédelmi, 

érdekképviseleti tevékenysége is jelentősen átalakult. Ez a tevékenység alapvetően a 

különböző jogszabályok véleményezésében illetve önálló jogszabályi javaslatok 

kimunkálásában nyilvánult meg. A szövetség alapvető szerepet vitt a számukra nagy 
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horderejű esélyegyenlőségi törvény előkészítésében. Tehette ezt azért, mert a szövetség 

akkori elnöke parlamenti képviselőként is tevékenykedett. Büszke arra, hogy ezt a feladatot 

annak idején Dr. Szigeti György magára vállalta és büszke arra, hogy az általa 

kezdeményezett törvényjavaslat meghatározó jelentőségűvé vált nem csak a látássérültek, 

hanem valamennyi fogyatékossággal élő ember életében. Mérföldkő volt a szövetség 

tevékenységében a közhasznú szervezetekről szóló törvény is és nagy öröm visszagondolni 

arra, hogy annak idején a szövetség elsők között került kiemelkedően közhasznú 

szervezetként nyilvántartásba vételre. Az önkormányzatok önállósága és az állami 

költségvetési támogatás csökkenése komoly próbatétel elé állította a szövetséget illetve 

szervezeteit. Mind nagyobb nyomás nehezedett a 90-es években a szövetségre és megyei 

szervezeteire, hogy a megyei szervezetek önálló jogalanyiságot kapjanak. Az 

önkormányzatok nagyfokú önállóságával párhuzamosan egy olyan vakok szövetségével 

találták szemben magukat, amely meglehetősen centralizált szervezeti struktúrában működött, 

melynek szervezetei nem rendelkeztek önálló jogalanyisággal, nem köthettek szerződéseket, 

nem pályázhattak, nem tudták kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek helyben 

kínálkoztak a fogyatékkal élő emberek érdekében. Küldöttgyűlési határozatok születtek, 

bizottságok jöttek létre, melyeknek az volt a feladatuk a 90-es évek második felében, hogy 

dolgozzák ki miként válhatnak önálló jogalannyá a megyei szervezetek. Ezek a próbálkozások 

akkor még sajnálatos módon nem vezettek eredményre. 2002-ben, amikor a szövetség elnöki 

tisztségét átvette már egyértelmű volt, hogy nincs visszaút. A szervezeti átalakítást meg kell 

valósítani, máskülönben nem fogják tudni finanszírozni sem a szolgáltatásokat sem az 

országos szervezet, sem a megyei szervezetek működését. Nagy viták eredményeként közös 

erővel az átalakítás mellett tették le a voksot és sikerült elérni, hogy minden megyében 2003-

2005 során önálló jogi személyként működő egyesületek jöttek létre. Ezt követően meg kellett 

teremteni közös elhatározással az országos átalakítás feltételeit. Előbb az új összetételű 

országos küldöttgyűlést, majd az új összetételű országos elnökséget, később pedig az országos 

hivatal átalakítása következett. Nagy munka volt, de a közös munka eredményre vezetett. 

Megyei szervezetek a fogyatékosügy megkerülhetetlen helyi szereplőivé váltak. Önálló 

jogalanyiságú egyesületek ma már elismert, megbecsült részesei a fogyatékosügynek helyi 

szinten. Nem volt könnyű dolga az elnök úrnak 2002. óta, mert nem csak az átalakításra 

kellett koncentrálni, hanem ezt a tevékenységet több frontos küzdelem jellemezte. Meg kellett 

vívni a harcot a szervezeti átalakítás frontján, biztosítani a napi működést, meg kellett 

harcolni nem egyszer a költségvetési támogatásért. Meg kellett vívni a harcot a különböző 

hatóságok, bíróságok előtt, mert részben az átalakítás és részben az azt követő körülmények 

miatt minden eddiginél több bírósági és hatósági ügy szakadt a szövetségre, melyben a 

képviseletet minden esetben az elnök illetve a hivatalvezető látta el. Örömmel jelenti a 

küldöttgyűlésnek, hogy ma már ez a helyzet is letisztult. Egyetlen folyamatban lévő per nincs 

a szövetséget érintően és minden ilyen perből a szövetség pernyertesen került ki. Örömmel 

jelenti azt is, hogy talán lesz olyan vezetése a szövetségnek, amely kizárólag az érdekvédelmi, 

érdekképviseleti tevékenységre koncentrálhat. Komoly lehetőség kínálkozott a 90-es években, 

mikor a szövetség elnöke országgyűlési képviselő is volt és országgyűlési képviselőként 

vehetett részt látássérültek számára nagy horderejű törvények előkészítésében. Most egy 

ugyanilyen helyzet kínálkozik, mivel kormányzati szinten kapnak lehetőséget arra, hogy talán 

sikerül megoldást találni azokra a problémákra, amelyeket évek óta görgetnek maguk előtt. 

Gondol itt a segédeszköz ellátásra, a foglalkoztatás ösztönzésére, a szövetség és megyei 

egyesületeinek költségvetésének stabil működésének finanszírozására. Az elnök úr hisz 

abban, hogy ezen a poszton a szövetséggel, tagegyesületeikkel és a többi fogyatékosokat 

tömörítő érdekvédelmi szervezettel együtt eredményesek lesznek.  
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Dr. Szőke László az írásban előterjesztett nyilatkozatát megerősíti és bejelenti, hogy a mai 

nappal az elnöki tisztségéről lemond. Szeretne köszönetet mondani valamennyi küldött 

társának, minden tagegyesület küldötteinek, aktíváinak, hivatalvezetőnek, az országos hivatal 

valamennyi munkatársának. Szeretne köszönetet mondani azért a támogatásért, bizalomért, 

amelyet az évek során munkájához kapott. Kéri a küldötteket, támogassák a szövetség ma 

megválasztandó új elnökét. Támogassák a már korábban megválasztott új elnökséget. 

Támogassák őket abban, hogy a jövőben minél többet tehessenek a látássérült emberek 

érdekében. Ehhez kíván sok sikert, eredményes munkát, jó együttműködést. Továbbá kéri a 

küldötteket, hogy támogassák őt is, hogy az új funkcióban eredményeket érhessen el nem csak 

a látási fogyatékosok, hanem minden Magyarországon élő fogyatékos ember érdekében.  

 

Szabó Tiborné a Békés megyei egyesület és a küldöttek nevében szeretettel gratulál az új 

kinevezéséhez. Nagyon jó egészséget, erőt, kitartást és sikeres munkát kíván. Úgy gondolja, 

ha sikereket ér el az elnök úr új posztjában az a látássérültek javát szolgálja. Nagyon örül, 

hogy Dr. Szőke Lászlóval dolgozhattak együtt, mert megtanulták becsülni a célt, a feladatot, a 

kitartást, mely meghozza az eredményét még ha ez a haszon nem mindig pénzt jelent. 

Számukra egy példa volt, hogy a tisztességes munka befektetés, mely mindig megteremti a 

maga hozamát, megbecsülést, elismerést és szakmai rangot ad. Az elnök úr szakmai munkája 

folytonosságot biztosított, társadalmi jelenlétet nyújtott valamennyi látássérült ember 

számára. Munkája példa volt, hogy a látássérültek is egyenrangúak lehetnek Magyarországon. 

Szerénységgel, alázattal és mérhetetlen türelemmel küzdött a látássérültek ügyéért. 

Folyamatosan hangoztatta, hogy a látássérülteknek ugyanúgy van kezük, lábuk csak kicsit 

kevesebb fényt kapnak. Új megbízatása során kérik, hogy továbbra is kitartással képviselje a 

látássérültek érdekét. Nem búcsúznak, hiszen a szakmai feladatok továbbra is összeköti majd 

őket. Arra kéri az elnök urat, hogy látogassa meg őket gyakran, hiszen nem csak sorstársak, 

hanem barátok is várják őt.   

 

Dr. Szőke László megköszönve a kedves szavakat elmondja, hogy az idő múlásával csak a 

szépre emlékezik és azt gondolja a kritikák nyomán is a küldöttek nagy többsége jobbító 

szándékkal szólt. Akkor is jobbító szándékkal szóltak, amikor az elnök urat bírálták. 

Elmondja, hogy ő sem elköszönni szeretne. Tudja, hogy innentől kezdve már az asztal másik 

oldalán ül, de azt is tudja és hangoztatja új beosztásában is, hogy komolyan gondolja a 

„semmit rólunk, nélkülünk” elv érvényesítését. Az asztal másik oldaláról nézve kicsit át 

fogalmazva azt gondolja: „semmit róluk, nélkülük”. Tehát nem születhetnek olyan döntések 

az országban, melyek a fogyatékosokról szólnak, de a fogyatékosok megkérdezése nélkül 

kerültek meghozatalra. Azon fog munkálkodni, hogy minden lehetséges módon bevonva a 

látássérülteket, egyesületeket, többi fogyatékossággal élő képviselő szervezeteket valóban 

együtt keressék meg azokat a lehetőségeket, amelyek ezt az ügyet előbbre viszik ebben az 

országban. Ebben a szellemiségben kíván tevékenykedni. Sokat tanult a küldöttektől és 

hasznosítani fogja azokat a kritikákat és jobbító szándékú kezdeményezéseket is, amelyeket 

tőlük kapott. Ettől mindig erőt kapott munkájához és a jövőben is számít küldött társaira. 

 

Dr. Micserics József elmondja, hogy nem búcsúzik az elnök úrtól, de ha már a küldöttek 

elbúcsúztatták, akkor az MVGYOSZ nevében is szeretne elköszönni tőle, ha csak egy rövid 

időre is, mert remélhetőleg sokat fognak még együtt dolgozni. Nem szeretné hosszan ecsetelni 

a küldöttek előtt, hogy mennyit dolgoztak együtt, milyen harcokon mentek keresztül, milyen 

közös sikereik és milyen közös kudarcaik voltak. Inkább elmondja a kedvenc történetét és 

arra kéri az elnök urat, hogy tegye el batyujába és vigye útra valóul. A tanmese Amerikában 

játszódik egy sziklás tengerparton. Egyik reggel, mikor az apa elindult futni, akkor látta, hogy 

több tízezer tengeri csillagot sodort a partra a víz és ott hevertek a homokon. Azt is látta, hogy 
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a kisfia ott áll a parton és időről időre felemel egy tengeri csillagot és visszadobja a vízbe. 

Egy óra múlva, mikor a futásból hazatért látta, hogy a fia még mindig dobálja vissza a tengeri 

csillagokat a vízbe, de a több tízezer még mindig ott volt a parton. Szerette volna kisfiát 

tanítani az életre ezért oda ment hozzá és azt mondta, hogy nagyon rendes, aranyos hogy 

visszadobálja a csillagokat a vízbe, de az összes csillagot úgy sem tudja megmenteni, 

hiábavaló az erőlködése, nem számít. A fia fölemelt egy tengeri csillagot és azt mondta, hogy 

apa, ennek az egynek, ennek nagyon is számít és visszadobta a tengerbe.  

Azt kívánja az elnök úrnak, hogy legyen ő is egy tengeri csillag dobáló, hogy ha egyet is meg 

tud menteni, ha csak egy embernek jót tud tenni, akkor annak az egy embernek tegyen jót és 

dobja vissza a tengerbe. Sok sikert kíván a hivatal dolgozói nevében a munkájához és arra 

kéri, ne felejtse el őket. Megtiszteltetés volt az elnök úrral dolgozni ezalatt az időszak alatt. 

 

Dr. Szőke László nehezen tud megszólalni ennyi szép gondolat után, de reméli erőt ad ez neki 

a jövőbeni közös munkájukhoz, mert bízik abban, hogy együtt fognak működni a jövőt 

illetően is.  

 

Dr. Szőke László rátérve a szövetség elnökének megválasztásával kapcsolatos eljárásra 

elmondja, hogy a mostani választás egy időközi választás, tehát nem a jelölőbizottság tesz 

javaslatot a szövetség elnökének személyére, hanem a küldöttgyűlésen spontán jelöléssel 

történik a listára vétel illetve majd a későbbiekben titkos szavazással a szövetség elnökének 

megválasztása. Megkéri a küldötteket, hogy tegyenek javaslatot a szövetség elnökének 

személyére. Aki javaslatot kíván tenni, kéri, hogy szavazólapja felemelésével jelezze azt. 

 

Körmendi József (Baranya megyei egyesület) javasolja Dr. Tóka Lászlót. 

 

Balázs Levente (Természetes személy tagok) javaslata Angyal Gábor. 

 

Nagy Tünde (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület) javaslata Dr. Ozvári-Lukács Ádám. 

 

Markóczi Mária (Nyírségi Látássérültek egyesülete) személyi javaslata Jakab Sándorné. 

 

Tóth Sándor (Komárom-Esztergom megyei egyesület) javaslata Laczi Tamásné. 

 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a szövetség elnökét a küldöttek közül 

lehet megválasztani. A választás kétlépcsős. A jelöltlistára a javasolt személy a jelenlévők 

legalább 33%-ának a támogatásával kerülhet fel. Ezt követően titkos szavazással kerül az 

elnök megválasztásra. További személyi javaslatot kér az elnök úr. 

 

Szokó Zsolt (LÁRKE) javaslata Dr. Nagy Sándor. 

 

A jelenlévő küldöttek létszámának ellenőrzését kéri az elnök úr a szavazólapok felemelésével. 

Ezt követően fogja szólítani az elnök úr a javaslatba jött küldötteket az elhangzás 

sorrendjében, nyilatkozzanak, hogy vállalják- e a megmérettetést és kérnek egy rövid 

bemutatkozást. Ezek után szavazást fog elrendelni a jelöltlistára történő felvétel kérdésében. 

Annak érdekében, hogy ez zökkenőmentesen menjen egy kontrollellenőrzést kér. Kéri a 

küldötteket, hogy szavazólapjuk felemelésével jelezzék jelenlétüket.  

 

A jelenlét ellenőrzésekor 87 küldött jelezte szavazólapja felemelésével jelenlétét a teremben. 

Ennek eredményeként 29 szavazat kell majd a listára vételhez amennyiben a létszám nem fog 
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időközben változni, de ha változni fog kéri az elnök úr, hogy jelezzék minden esetben a 

későbbi viták elkerülése végett. Az elhangzás sorrendjében szólítja a jelölteket. 

 

Dr. Tóka László elmondja, hogy rövidesen 60 éves lesz. 38 évig dolgozott, most már 

nyugdíjban van. Kezdetben 10 évig telefonközpontosként, aztán jogászként dolgozott. 2005 

óta a Baranya megyei egyesület elnöke, ahol még a mai napig tevékenykedik. Azért lett ő a 

Baranya megyei egyesület elnöke, mert nem volt más, aki elvállalta volna ezt a tisztséget. Dr. 

Szigeti György annak idején kifejezetten ellenezte az egész átalakulást és nem gondolta, hogy 

ezt ő fogja Baranya megyében levezényelni, tehát kénytelen volt Dr. Tóka László elvállalni a 

feladatot. 1970 óta tagja a szövetségnek illetőleg Baranya megyében már korábban is tag volt. 

Két cikluson keresztül még a 80-as évek környékén küldött is volt. Az elmúlt 40 évben benne 

volt már a magyar vakügyben illetve a megyei vakügyben. Megválasztása esetén elmondja, 

hogy az MVGYOSZ illetve a megyei és a magyar vakügy finanszírozását, a napi működést 

valahogy meg kell oldani. Tehát a jelenlegi metódus, ami a működési pályázatokra lett kiírva 

tarthatatlan, amelyből mindenképp ki kell hátrálni, ha lehetséges. A régi rendszer szerint 

pályázatok lehetnek a működésre, hogy a rendelkezésre álló költségvetési támogatást az 

MVGYOSZ vezetősége, elnöksége fogja szétosztani akár pályázati alapon. A megválasztott 

elnökségnek a népszerűtlen döntéseket is fel kell vállalni. Át kellene nézni az MVGYOSZ 

belső szervezeti felépítését, a munkatársak milyen feladatokat látnak el, kik látnak el, 

mennyire van lekötve a munkaidejük. Valószínűleg komoly viták keletkeznének ebben. 

Balatonboglár ügyét át kell nézni, ami a 21. századi körülményeknek nem felel meg. Az 

MVGYOSZ székházát is fel kell újítani. A segédeszközök OEP általi támogatottságában 

mindenképp előre kell lépni. Ez az állapot tűrhetetlen, amely elsősorban már nem pénz 

kérdése. Az MVGYOSZ által nyújtott szolgáltatásokat (kutyaképzés, segédeszköz, hangos-

könyvtár, Braille-könyvtár, nyomda) minimálisan szinten kell tartani. Illetve a Braille-írás, 

olvasás népszerűsítése, mert úgy gondolja, minden vaknak kellene tudnia. Az elnöki tisztséget 

bizonyos feltételekkel vállalja el. Lakhatási költségtámogatást szeretne kérni, természetesen 

nem lakásra gondolna, hanem egy szobára. A jelenlegi döntés értelmében, mely szerint az 

elnök tiszteletdíja 230.000 Ft, mely nettóban kb. 140 ezer Ft. Ennyi pénzért az elnöki 

tisztséget nem vállalja. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyetért Dr. Tóka László jelöltlistára való 

felvételével szavazólapja felemelésével szavazzon.  

 

Az elnök úr tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy egy küldött leadta szavazólapját, Németh 

Orsolya pedig megérkezett, így a küldöttek létszáma 87 fő maradt. 

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 36 támogató szavazattal Dr. Tóka 

Lászlót a jelöltlistára felvette. Ezt követően felkéri Angyal Gábort rövid bemutatkozásra és 

nyilatkozat tételre. 

 

Angyal Gábor elmondja magáról, hogy 40 éves lesz. Pécsett él feleségével és három iskolás 

kislányával. Látását egy kisgyermekkori baleset folytán csaknem teljes egészében elveszítette. 

Ennek ellenére általános iskolában is és gimnáziumban is integrált rendszerben járt. Dolgozott 

telefonközpontosként, gyógymasszőrként, jelenleg az MVGYOSZ érdekvédelmi és 

forrásteremtő csoportjának munkáját végzi társaival együtt. Elképzelése egy új út 

megteremtése, mely a szakmaiságon és összefogáson alapulna. A magyar vakügy iránt érzett 

alázat és elhivatottság vezetne erre az útra. Úgy gondolja, azért lenne alkalmas az elnöki 

tisztségre, mert a jelöltek közül egyedül rendelkezik nonprofit managarként szakirányú 

képzettséggel és ez a képzettség garancia arra, hogy pontosan tudja milyen eszközökkel lehet 
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egy hatékonyabb érdekképviseletet megvalósítani. Illetve a szövetség munkatársaként nem 

csak sejti, de pontosan tudja milyen átalakításokra lenne szükség. 5 fő célt tud megnevezni. 1. 

az akadálymentesítés, mely komoly konkrét cél. A fizikális és infokommunikációs 

akadálymentesítés alapelveit dolgozzák ki és kötelezően alkalmazandóvá tétetik azokat. 

Emellett a látássérült szülők látó gyermekeinek tankönyveit jogszabályban garantáltatják, 

hogy akadálymentesen és térítésmentesen megkaphassák ezek a szülők az esélyegyenlőség 

nevében. Mentális akadálymentesítésként át kell törni a falat látó és látássérült között, tehát 

közelebb kerüljenek egymáshoz. Ne legyenek egymással szemben visszautasítók. 2. 

Látássérült munkavállalók képzése. Mindenképpen harcolni kell a munkabér támogatási 

rendszer fennmaradásáért, illetve a már szakképzett látássérültek speciális képzési rendszerét 

ki kell dolgozni, ami azt jelenti, hogy ezek által alkalmasak lesznek arra, hogy a jelenlegi 

versenyszférában piacgazdaságban, ahonnan kiszorulnak alkalmasak legyenek ismét munkát 

vállalni. 3. cél: Kultúra. A székházban fel kell pezsdíteni a kulturális életet, esetlegesen az itt 

megjelenő produkciókat ki kell vinni a látó társadalom felé, hogy megmutathassák az 

értékeket. 4. cél: Egyesületek kérdése. Az érdekvédelmi tevékenységek finanszírozását nem 

szabad, hogy pályázatoktól tegye függővé a minisztérium. Ezért mindenképp harcolni kell. 

Minőségirányítási célból ki kell dolgozni az érdekvédelmi protokollokat, illetve azokat a 

standardokat ahol a munkát egységesen számon lehet kérni. 5. cél: Kommunikáció. Az 

MVGYOSZ-nek nagy az elmaradása ezen a téren. Akár a belső, akár a külső 

kommunikációról beszélünk. Fontosnak tartja, hogy minden olyan összefogásra és 

együttműködésre hajlandó emberrel szeretné a célokat végrehajtani, aki úgy érzi számára a 

magyar vakügy fontos. Lényegesnek tartja az elhangzottakkal kapcsolatban elmondani, hogy 

nem ígéretek, hanem vállalások ezek. „Lábunk alatt a föld, fejünk alatt az ég, bennünk a 

létra.” 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyetért Angyal Gábor jelöltlistára való 

felvételével, szavazólapja felemelésével szavazzon.  

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 44 támogató szavazattal Angyal Gábort a 

jelöltlistára felvette.  

 

Temmel Márta megkérdezi, hogy az elnök pozíciója feltételezi-e a felsőfokú végzettséget? 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy tagegyenlőség van és a felsőfokú végzettség megkövetelése 

diszkriminálja a küldötteket, ezért az ügyészség kivetette a korábbi kritériumokat az 

alapszabályból. Ezt követően felkéri Dr. Ozvári-Lukács Ádámot rövid bemutatkozásra és 

nyilatkozat tételre. 

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám köszönettel elvállalja a jelölést, amennyiben azt a küldöttgyűlés is 

támogatja. Elmondja, hogy foglalkozását tekintve jogász. Amikor elvégezte az egyetemet 

különböző fogyatékosügyi szervezeteknél kezdett el dolgozni. 2004-től a Motiváció 

Alapítványnak lett a jogi tanácsadója illetve emellett a Siket-Vakok Országos Egyesületénél is 

dolgozott és jelenleg is jogi szakértőként dolgozik. Nagy öröm számára, hogy 2007 óta az 

MVGYOSZ-nél is jogi tanácsadásra kérték fel és ezzel a látássérült sorstársakat tudja segíteni. 

Családi életével kapcsolatban elmondja, hogy két gyermeke van. Egy kisfiú és egy kislány. A 

munka mellett ők jelentik számára az örömet és a kikapcsolódást. Ha megtiszteli a 

küldöttgyűlés azzal a feladattal, hogy az MVGYOSZ elnökévé választják, igen sok teendő 

állna előtte. Úgy gondolja, hogy ez a szervezet csak úgy tudna jól működni, ha valamennyi 

tagegyesülettel kialakul egy jó kapcsolat és sikerül egyfajta összefogást létrehozni. 

Természetesen ez csak a tagegyesületeknek, mint önálló jogi személyeknek önállóságuk 
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messzemenő tiszteletben tartásával képzelhető el. Az MVGYOSZ az eddiginél többet 

segíthetne a tagegyesületeinek tanácsadással, részben a pályázáshoz, részben a jogi környezet 

változásainak folyamatos követéséhez. Ez által egy jó együttműködést sikerülhet kialakítani 

annak érdekében, hogy valamennyi tagegyesületben a tagok színvonalas szolgáltatásokhoz 

jussanak illetve közös projekteket vihessenek véghez a közös projektekben a szövetség és 

tagegyesületek együttműködésével. Fontosnak tartja az egyenlő hozzáférés illetve 

akadálymentesítés kérdését. Jogszabályok már vannak ezen a téren, melyek sajnos kevésbé 

tudnak érvényesülni, ezért mindenképp fontosnak látja erősíteni az MVGYOSZ szakmai 

tevékenységét ezen a téren. Szükségesnek látja azt, hogy egységes minőségbiztosítási 

követelményeket illetve, ha az állami szervtől ehhez támogatást kapnak, akkor szabványokat 

dolgozzanak ki ezen a téren. Ez egy számon kérhető vállalás a részéről. Megválasztása esetén 

minden erejével azon lesz, hogy az egyenlő hozzáférésről rendelkező jogszabályok a 

gyakorlatban is érvényesülhessenek és az általános rendelkezések, elvi jelentőségű szabályok 

mellett konkrét szabványok és minőségbiztosítási követelmények is működjenek ezen a 

területen. Fontosnak tartja erősíteni a nyilvánosságot. Amennyiben a küldöttgyűlés megtiszteli 

bizalmával azon lesz, hogy a szövetség valamennyi dokumentuma, valamennyi jegyzőkönyv 

naprakészen hozzáférhető legyen. Úgy gondolja, ahol jól működnek a dolgok ott a 

nyilvánosság nem hátráltatja, hanem segíti az eredményes munkát. Fontosnak tartja, hogy új 

forrásokat vonjanak be a működésbe. Amennyiben megválasztanák, minden erejével azon 

dolgozna a hivatal munkatársaival és az elnökségi tagokkal együtt, hogy a szövetség állami 

támogatása megmaradjon, illetve amennyiben lehetséges emelkedjék. Látni kell azt, hogy ez a 

kérdés nem csak rajtuk múlik. Éppen ezért a pályázat írást - ami eddig is megjelent a 

szervezet munkájában – mindenképpen erősíteni kell. Minél több jól képzett szakembert kell 

bevonni ebbe a munkába. Nagyon fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok építését. A 

Motiváció Alapítványnál több nemzetközi projektben vett részt, melynek során 

megtapasztalta azt, hogy a nemzetközi kapcsolattartás nem azt jelenti, hogy a szervezet 

pénzén utazgatnak és forrásokat vonnak el az értelmes munkától, hanem azt jelenti, hogy a jó 

gyakorlatok átvételével tudják erősíteni az érdekvédelmi munkát és a szolgáltatásokat. 

Másrészt a nemzetközi pályázatok révén akár pénzt is be tudnának vonni. Igaz, hogy 

célirányosan és meghatározott feladatokra, de pénzt tudnak bevonni a szervezet 

működtetésére. Maga is rendelkezik német és angol nyelvtudással. A szövetség vezetése során 

személyesen a jogi szaktudását tudja hozzá tenni, amit az elmúlt években a fogyatékosokkal 

kapcsolatos jogi munka során módjában állt megszerezni. Emellett szociális végzettséggel is 

rendelkezik, ezért úgy gondolja, jól tudná használni ehhez a munkához. Egy jó vezetőnek a 

legfontosabb tulajdonsága a szorgalom és szakértelem mellett az alázat. Ezt az alázatot is fel 

tudná vállalni a közös munkához. Csak akkor tud jól működni a szövetség, ha a 

tagegyesületekkel, az elnökség tagjaival egy jó együttműködés alakul ki, mely nyitottság, az 

építő jellegű kritikákra és javaslatokra épül. Szívesen vállalja azt, hogy a tagegyesületeknek a 

jó javaslatait beépíti a közös munkában és megpróbálja megvalósítani. Végezetül szeretné 

elmondani elnök úrnak, hogy gratulál a kinevezéséhez. Akárki legyen is az új elnök szoros 

együttműködésben kell működnie a Nemzeti Erőforrás Minisztériumával és annak 

fogyatékosügyi főosztályával.  

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyetért Dr. Ozvári-Lukács Ádám 

jelöltlistára való felvételével, szavazólapja felemelésével szavazzon.  

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 50 támogató szavazattal Dr. Ozvári-

Lukács Ádámot a jelöltlistára felvette. Ezt követően felkéri Jakab Sándornét rövid 

bemutatkozásra és nyilatkozat tételre. 
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Jakab Sándorné elfogadja a jelölést és a megmérettetést vállalja. Elmondja, hogy a Nyírségi 

Látássérültek egyesületének elnöke. Főiskolai végzettséggel rendelkezik. Amíg le nem 

százalékolták óvónőként dolgozott. Családja van, Budapesten is rendelkezik lakással. 

Megválasztása esetén nem látja akadályát, hogy bejárjon a hivatalba és ellássa feladatait. 

Egyesületénél végzett munkája alapján gondoltak többen arra, hogy jelölik ennek a feladatnak 

a megvalósítására. Első feladatának tekintené elnök úr, illetve az elődök által megkezdett 

feladatok továbbfolytatását az érdekképviselet és érdekvédelmi tevékenység területén. 

Szeretne jó kapcsolatot ápolni a minisztériummal, különösképpen a fogyatékosügyi 

főosztállyal, hiszen rajtuk keresztül lehetséges minden olyan feladat megoldása, amely a 

szövetség és tagegyesületei számára nagyon fontos. A Nyírségi Látássérültek Egyesülete 6 

éves működése alatt különböző nemzetközi kapcsolatokat épített ki. Ezeket a tapasztalatokat 

szeretné az országos szövetség munkájába is beépíteni. Ezekben a kapcsolatokban sok 

lehetőséget lát, jó tapasztalatokat lehet átvenni a külföldi partnerszervezetektől. 

Megválasztása esetén szeretné továbbfolytatni az akadálymentesítési program megvalósítását, 

hiszen fontosnak tartja, hogy látássérültek számára minden területen a fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítés is teljes egészében megvalósuljon. Szeretné átdolgozni 

a segédeszköz forgalmat illetve a segédeszköz ellátást a látássérültek számára, hiszen nagyon 

sok fekete folt van még, amit át kellene dolgozni és jobb lehetőségeket kellene biztosítani a 

segédeszközök beszerzéséhez. Szeretne továbbá a tagegyesületek számára is segítséget 

nyújtani abban, hogy a látássérültek minél több, számukra legkedvezőbb munkalehetőséghez 

jussanak, hiszen a látássérült emberek számára nem az a cél, hogy a látó emberek eltartsák 

őket, hanem hogy egészséges emberekhez hasonlóan ugyanúgy élhessenek, dolgozhassanak, 

kivegyék részüket a munkában. A kulturális élet területén is szeretne színesebb életet vinni az 

MVGYOSZ életében, hiszen az elmúlt időszakban is nagyon jó kultúrcsoportok működtek a 

szövetségben. Ezek néhány helyi egyesületben jelenleg is működnek, de több lehetőséget 

kellene biztosítani, hogy ebben a székházban többen találkozhassanak, szórakozhassanak. A 

sportolás területén is nagyobb lehetőséget szeretne biztosítani a látássérültek számára, hiszen 

rengeteg olyan sportág van, amivel a magyar látássérültek nem igazán élnek. Ezeket a 

lehetőségeket kellene kiaknázni, így még több és még jobb közösséget formálhatnának a 

látássérültek körében. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyetért Jakab Sándorné jelöltlistára való 

felvételével, szavazólapja felemelésével szavazzon.  

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy 18 szavazattal Jakab Sándorné jelöltlistára vételét a 

küldöttgyűlés nem támogatta. Ezt követően felkéri Laczi Tamásnét rövid bemutatkozásra és 

nyilatkozat tételre. 

 

Laczi Tamásné elfogadja a jelölést. Elmondja, hogy 2007 óta elnöke a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Egyesületnek. 2004 óta dolgozik az egyesületnél. Először a munkaügyi központ 

megbízásából került oda, mint a látássérültek foglalkoztatásával, munkábahelyezésével 

foglalkozó mentorként. A rehabilitációs központ létrehozását követően - miután a munkaügyi 

központnál megszűnt a munkaviszonya – úgy döntött önkéntesként dolgozik tovább az 

egyesületnél. Zilahy György sajnálatos balesete után 2007-ben választotta meg a közgyűlés 

elnökké. 2009 óta küldött és 2009-ben kapta meg a küldöttek bizalmát és beválasztották az 

országos elnökség póttagjai közé. 2010-ben pedig bizalmat szavaztak aziránt, hogy az 

országos elnökség tagja is lehet. 2008-ban nem véletlenül nyerték meg a lehetőséget arra, 

hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs központot a győri egyesület hozhatta 

létre. Ezzel 2 év alatt az egyesület költségvetését 15-szörösére, munkatársaik számát pedig 2-

ről 24-re tudták növelni a látássérülteknek nyújtandó szolgáltatások érdekében. Tárgyalásokat 
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folytatnak annak érdekében, hogy minél több látássérültet tudjanak elhelyezni a nyílt 

munkaerőpiacon. Jelen pillanatban 15 fő elhelyezése folyik. Úgy néz ki, hogy szeptember 

végén ők munkába is állhatnak. Az elmúlt három évben gyakorlatot szerzett egy magas 

költségvetésű látássérültekkel foglalkozó szervezet irányításában, a pályázatok megírásában. 

Rengeteg pályázatot adtak le, melyeket a legrosszabb évben is 80%-os nyerési aránnyal 

sikerült beadni. Ennek köszönhető az egyesület rohamos fejlődése. Nagyon sok olyan dolgot 

hallottak már eddig az előzőekben felszólalt elnök jelöltek részéről, mellyel természetesen 

egyet ért. Egyet ért az akadálymentesítéssel, a munkaerő piaci képviselettel, hogy minél több 

látássérült kapjon munkát. Szeretne együttműködni a minisztériummal. Amennyiben ismét 

bizalmat kap a küldöttektől szeretné nyilvánossá tenni a központ feladatait. Feladatok mellé 

felelősöket és határidőket rendelni azért, hogy mindenki lássa, tudja, hogy egy bizonyos 

feladatot ki lát el, meddig kell ellátni, meddig kell a jelentést leadni. Ezekhez naprakész 

tájékoztatást biztosítani. Szeretné, az egyesületi vezetőket az egyesületi elnökök tanácsa 

létrehozásával még inkább bevonni a munkába. Kompromisszumokon, tárgyalásokon alapuló 

egyeztetett érdekképviseletet, érdekvédelmet létrehozni, ahol az összes egyesület véleményét 

végig hallgatják és közösen találják meg azt az utat, amely minden egyesület részére 

legelfogadhatóbb, leghasznosabb lenne. Úgy gondolja, hogy a működéshez szükséges 

minimumot biztosítani kell az egyesületeknek és azokra a plusz pénzekre lehessen pályázni, 

melyek a szolgáltatások és egyéb feladatok ellátására szolgálnak. Mindig az egyesületek 

közös érdekét nézi. A jövőt illetően nagyobb szerepet szán az elnökségnek. Szeretné, ha 

minden elnökségi tagnak külön feladata lenne, amiért felelős. Szeretné, ha az MVGYOSZ jól 

működő, kompromisszumokon alapuló ernyőszervezetté válna, melyből minden egyesületnek 

haszna származik és az érdekvédelmet közösen tudnák megvalósítani. Az ellenségeskedés 

nem vezet célra. Célt csak közösen, összefogással tudnak elérni. 

 

Dr. Szőke László megkéri a küldötteket, hogy aki egyetért Laczi Tamásné jelöltlistára való 

felvételével, szavazólapja felemelésével szavazzon.  

 

Dr. Szőke László megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 60 támogató szavazattal Laczi Tamásnét 

a jelöltlistára felvette. Ezt követően felkéri Dr. Nagy Sándort rövid bemutatkozásra és 

nyilatkozat tételre. 

 

Dr. Nagy Sándor köszöni a jelölést és a bizalmat, de nem vállalja az elnöki tisztséget. 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy az eddig javaslatba jött jelöltek bemutatkozásának, és listára 

vételéről történő szavazásának végére értek. Megkérdezi a küldötteket, van-e valakinek 

további személyi javaslata? 

 

Nem érkezett további javaslat. 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy a jelöltlistára történő ajánlás illetve listára vétel eljárási 

szakaszát lezárja. A küldöttgyűlés döntése nyomán a listára vétel sorrendjében a következő 4 

küldött került a jelöltlistára: 

 

Dr. Tóka László 36 támogató szavazattal,  

Angyal Gábor 44 támogató szavazattal, 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám 50 támogató szavazattal, 

Laczi Tamásné 60 támogató szavazattal. 

 



13 

Dr. Szőke László technikai szünetet rendel el. Felkéri az országos hivatal munkatársait, hogy 

a szavazólapokat készítsék el. Elmondja, hogy a küldötteknek titkos szavazással 4 személy 

közül lehet kiválasztani a szövetség elnökét. Ezt követően Garamvölgyi Annamáriának a 

Vakok Világa főszerkesztőjének adja meg a szót. 

 

Garamvölgyi Annamária elmondja, hogy júliusban kinevezték vezető főtanácsossá a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériumban, mely elfoglaltság olyan felelősséggel és olyan időbeli 

kötöttséggel jár, hogy a „Vakok Világa” szerkesztői teendőit nem lehet ezzel összeegyeztetni. 

Természetesen a kapcsolat nem fog megszakadni, hiszen a fogyatékosságügyi főosztály 

segítése az elsődleges feladata amellett, hogy lesznek sajtós parlamenti feladatai is. Nagyon 

örül, hogy együtt dolgozhatott a tagokkal és együtt tölthették a 4 évet. Köszöni az ötleteket, 

támogatást, mindazt a szeretetet és bíztatást, amit kapott és kívánja, hogy az új elnök 

vezetésével továbbra is sikeresen dolgozzanak együtt. Természetesen a kapcsolat a jövőben is 

megmarad. 

 

Eközben visszatért egy küldött, aki az imént leadta szavazólapját, így a küldöttek létszáma 88 

főre emelkedett. 

 

Jakab Sándorné szeretne köszönetet mondani Garamvölgyi Annamáriának azért a 

lelkiismeretes munkáért, amivel a Vakok Világa főszerkesztői feladatait ellátta. Lehetőséget 

biztosított mindenki számára, hogy az újságban a legfontosabb információk és vélemények 

megjelenjenek. Kívánja, hogy érezze magát nagyon jól az új munkahelyén és ne szakadjon 

meg vele a kapcsolat sohasem. Ezt követően elmondja, hogy a Nyírségi Látássérültek 

egyesülete egy sport rendezvényt szervezett 2010. június 30-július 2. között. A rendezvény 

kapcsán azoknak az egyesületi vezetőknek szeretne egy DVD-t átnyújtani, akik ezen a 

rendezvényen részt vettek, mely a következő: Bács-Kiskun megyei Egyesület, Békés megyei 

Egyesület, Csongrád megyei Egyesület, Győr-Moson-Sopron megyei Egyesület, Veszprém 

megyei Egyesület. Ezen a rendezvényen megállapodtak a résztvevő csapatok, szervezetek 

képviselőivel, hogy a következő években valamilyen formában tovább folytatják ezt a 

munkát. A felkérés időben kiküldésre kerül. Úgy gondolja, akik ezen a rendezvényen részt 

vesznek egy nagyon kellemes, hasznos rendezvényen vesznek részt. 

 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a technikai szünet zajlik, amíg a 

szavazólapok elkészülnek. Kéri a küldötteket, hogy ne menjenek messze annak érdekében, 

hogy mielőbb folytatni tudják a munkát.  

 

Technikai szünet: 11.40 –tól 12.00-ig 

 

Dr. Szőke László a technikai szünetet követően elmondja, hogy a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően a küldöttek névsorolvasással fogják átvenni a szavazólapot.  

 

A szavazólapok kiosztása úgy történik, hogy a hivatal munkatársai egyesületenként 

felolvassák a küldöttek névsorát. Ahogy a küldött a nevét hallja, jelzi az ittlétet és megkapja a 

szavazólapot.  

 

A szavazólapok kiosztását követően megkérdezi a küldötteket, hogy mindenki megkapta-e a 

szavazólapokat. 

 

Nem érkezett nemleges visszajelzés. 
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Dr. Szőke László jelzi a küldötteknek, hogy a borítékban 4 jelölt nevét találják meg. A 4 jelölt 

közül 1 elnökjelöltre adhatják le a szavazatokat. Tehát csak az a szavazat érvényes, amely 

legfeljebb 1 jelölt nevét tartalmazza. Aki más névre vonatkozóan ad le esetleg szavazatot, 

avagy több jelölt nevét hagyja a borítékba annak a szavazata érvénytelen. 

 

A hivatalvezető átadja a szavazóurnát a bizottság elnökének. A bizottság elnöke üresnek 

találja a szavazó urnát.  

 

Az összesítést követően Dr. Szőke László megállapítja, hogy 88 küldött vett át szavazólapot. 

Tehát 88 szavazólap érkezhet a szavazatszámláló bizottsághoz.  

 

A bizottság tagjai a szavazóurnával körbemennek a küldöttek sorai között, hogy begyűjtsék a 

szavazatokat.  

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy az a jelölt kerül megválasztásra, aki a küldöttek több mint 

50%-ának a támogatását éri el a szavazás eredményeként. Ha nem lesz ilyen jelölt, akkor 

második szavazási fordulót fognak tartani. Kéri a küldötteket, hogy a határozatképességet a 

szavazás eredményének megállapításáig biztosítsák, hiszen ha második szavazási fordulóra 

kerül sor, akkor is szükség lesz a küldöttgyűlés határozatképességére.  

 

Dr. Szőke László kérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinél még szavazólap. 

 

Nem érkezett jelzés. 

 

Ezt követően az elnök úr a szavazatszámláló bizottságnak sok sikert kíván. A küldöttektől 

figyelmet kér.  

 

Baros Viktor, mint a Tolna megyei egyesület küldötte illetve, mint az MVGYOSZ etikai 

bizottságának tagja bejelenti, hogy az etikai bizottság alakuló ülésén bizottsági elnökké 

választották. Külön öröm számára, mivel Tolna megyei tag évtizedek óta nem töltött be 

magasabb tisztséget a szövetségnél.  

 

Dr. Szőke László valamennyi küldött nevében gratulál az etikai bizottság új elnökének. 

Munkájához sok sikert kíván. Ezt követően megadja a szót Kutor Sándorné pénzügyi 

vezetőnek, aki a SAZ-al kapcsolatos konkrét tényekről tájékoztatja a küldöttgyűlést. A múlt 

havi küldöttgyűlés döntése illetve az FB indítványa nyomán kértek tájékoztatást a szövetség 

pénzügyi vezetőjétől.  

 

Kutor Sándorné elmondja, hogy a 2010. 07. 16-i küldöttgyűlésen Dr. Hódosi László FB tag 

felkérte, hogy a SAZ-al kapcsolatos pénzügyi helyzetről beszámoljon. Ezen a küldöttgyűlésen 

a hivatalvezető tájékoztatást adott a SAZ-al kötött szerződésről, mely 4 éves időtartamra 

vonatkozik, ami azt jelenti, hogy 2013 augusztusától lesz a kampány nyereséges. A SAZ Kft. 

információs levelet küld ki a lakosság bizonyos rétegének jelen esetben a vakvezetőkutya 

kiképzésről. Az adományok egy pénzintézetnél vezetett elkülönített bankszámlára érkeznek. 

Eddig az adományokból 67.128.477 Ft érkezett be. Ez a pénz azonban nem kizárólag a 

szövetségé, hanem ebből fizetik a SAZ Kft. költségeit és a posta költséget is. A bankszámla 

felett az MVGYOSZ-nek van kizárólagos rendelkezése a SAZ pedig csak betekintési jogot 

gyakorol. A kiküldött levelek előállítási költségeit, a címek leválogatási stb. költségeket a 

SAZ leszámlázza a szövetségnek. A számlák fizetési határideje általában 1 év. Eddig a 

lakosságnak 2009 évben 54. 984 db tesztlevelet és 2435 db köszönőlevelet küldtek. 2010-ben 
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400.000 db információs levelet, 39.307 db levelet azoknak, akik már adományoztak és 17.783 

db köszönőlevelet küldtek ki. Miután az egyes célcsoportoknak a SAZ részéről a levelek 

kiküldése folyamatos, ezért különböző kampányok után történik meg a számlázás. A 

visszaigényelhető áfa 2.184.810 Ft és eddig nettó kiszámlázás 41.192.440 Ft. Jelenlegi állapot 

szerint a szállítói kartonon a SAZ felé tartozás 20.233.556 Ft. A beérkezett adományokból a 

számlák egy részét kiegyenlítik, de új számlák is érkeznek. Így folyamatosan kb. 20-25 millió 

Ft tartozás áll fenn, mely idővel csökkenni fog és 3 év múlva az elért bevétel már a szövetségé 

lesz. A kiküldött levelek feladásáról a posta közvetlenül az MVGYOSZ címére küldi a 

számlát, melyet az elkülönített bankszámláról fizet a szövetség. Eddig a postaköltség e 

kampány vonatkozásában 24.590.079 Ft, melyet teljes egészében kiegyenlítettek és a posta 

felé tartozásuk nincs. A postával kapcsolatban elmondja, hogy sikerült előnyösebb szerződést 

kötni, így 474.490 Ft-ot a posta 2010.06.16-án visszautalt. A SAZ havonta értesíti az 

MVGYOSZ-t, hogy melyik számlájának esedékes a részletfizetése és a beérkezett 

adományokból az MVGYOSZ milyen összeg felett rendelkezhet. Az elkülönített 

bankszámláról a szövetséget megillető összeget átvezetik a szövetség OTP-nél vezetett SAZ 

bevétel elnevezésű számlájára. Eddig 5.247.000 Ft adomány összeget vezettek át. Miután az 

állami támogatás a mai napig sem érkezett meg, 4.500.000 Ft-ot 2010.06.30-án visszafizetési 

kötelezettség mellett átvezettek a főszámlánkra, mivel nem tudták volna a dolgozók bérét és 

járulékait kifizetni. A program jelenleg veszteséges. Mivel azonban hosszú távú befektetésről 

van szó, mely évek alatt válik nyereségessé téves következtetést von le, aki a 4 éves projektet 

egy adott pillanatban vizsgálja. Természetesen a projekt előre haladtával folyamatosan lehet 

informálódni az eltelt kampányidőszakokról, de ez csak pillanatnyi képet fog mutatni. A 

program eredményességéről annak lezárása után kaphatunk teljes képet és ennek fényében 

lehet megítélni a projekt sikerességét. Megkérdezi a küldötteket, hogy van e valakinek 

kérdése az elhangzott tájékoztatóval kapcsolatosan. 

 

Nem érkezett kérdés. 

 

Dr. Szőke László megköszöni a tájékoztatást Kutor Sándorné pénzügyi vezetőnek. A 

szavazati eredmények megállapításáig technikai szünetet rendel el az elnök úr. Kéri a 

küldötteket, hogy biztosítani szíveskedjenek a küldöttgyűlés határozatképességét, mert a 

szavazás után dönteni kell a megválasztott elnök tiszteletdíja kérdésében.  

 

 Schukk Antal jelzi, hogy a szünetben a Hermina Egyesület irodájában különböző operák 

részleteit tartalmazó hangkazettákhoz lehet hozzájutni. Szeretettel várják azokat, akiket 

érdekel a dolog. 

 

Technikai szünet: 12.25-től kb. 13.00-ig 

 

Dr. Szőke László a technikai szünetet követően átadja a szót Dr. Micserics Józsefnek. 

 

Dr. Micserics József elmondja, hogy a dolgozói értekezleten elmondta a kollégáknak, hogy 

ugyanazt a lojalitást várja el az új elnök és az elnökség felé, mint amit eddig is tapasztaltak 

tőlük, illetve azt is elmondta, hogy az új elnök illetve az új elnökség lehet, hogy más 

koncepcióban képzeli el a szövetség szolgáltatásainak az üzemeltetését. Gyakorlatilag a 

kollégák fel vannak készítve a változásokra. 

 

Dr. Szőke László megköszöni a hivatalvezető tájékoztatását majd átadja a szót a 

szavazatszámláló bizottság elnök asszonyának, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
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Jankó-Brezovay Pálné elmondja, hogy 88 borítékot találtak az urnában. 88 borítékból 2-ben 

nem volt szavazócédula. Kétszer számolták át. Az első névellenőrzés után következett két 

számlálás. Egyszer a sík írást ismerők, másszor a pont írást ismerők tekintették át. Sorrendben 

a következő eredményeket olvassa fel:  

 

Laczi Tamásné 44 szavazatot kapott, 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám 29 szavazatot kapott,  

Angyal Gábor 9 szavazatot kapott,  

Dr. Tóka László 4 szavazatot kapott. 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy a választási szabályzat kimondja, hogy akkor eredményes a 

szavazás, ha a szavazók több, mint fele támogatja valamelyik jelöltet. Ebben az esetben a 

legtöbb szavazatot kapott Laczi Tamásné 44 szavazattal vagyis a kapott szavazatok felével 

rendelkezik, tehát nem nyerte el a mandátumot egy szavazat híján. A második helyezett Dr. 

Ozvári-Lukács Ádám és az első helyezett Laczi Tamásné részvételével második szavazási 

fordulóra kerül sor. Felkéri a hivatal munkatársait, intézkedjenek a szavazólapok 

elkészítéséről, legyártásáról. A szavazólapok elkészítéséig technikai szünetet rendel el. 

 

Technikai szünet: 13.10-től 13.20-ig 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy a szavazólapok elkészültek, így a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően névsorolvasással egybekötve kiosztásra kerülnek a második forduló 

szavazólapjai.  

 

A szavazólapok kiosztását követően megkéri a küldötteket, hogy jelezze, aki nem kapta meg a 

szavazólapját. 

 

Nem érkezett jelzés. 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy két jelölt neve szerepel a borítékban. A két jelölt közül csak 

egyre lehet szavazni. Az a szavazat érvénytelen, amely mindkét jelölt nevét tartalmazza. 

Tájékoztatja a küldötteket, hogy 88 szavazóborítékot vettek át a küldöttek, tehát 88 szavazatra 

számíthat a bizottság. Elmondja, hogy legalább 45 szavazatnak kell lenni ahhoz, hogy az 

elnök jelölt megválasztásra kerüljön. Az elnök esetében a több, mint 50%-os támogatottság az 

irányadó. 

 

Dr. Micserics József átnyújtja a szavazóurnát a szavazatszámláló bizottságnak. 

 

Dr. Szőke László megkérdezi a küldötteket, van-e valaki, aki nem dobta be a szavazóurnába a 

szavazatát. 

 

Nem érkezett jelzés.  

 

Dr. Szőke László rövid technikai szünetet rendel el. A szavazatszámláló bizottságnak jó 

munkát kíván. 

 

Technikai szünet: 13.30-tól 13.45-ig 

 

Dr. Szőke László a technikai szünetet követően átadja a szót a szavazatszámláló bizottság 

elnökének és felkéri, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.  
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Jankó-Brezovay Pálné elmondja, hogy a szavazatszámláló bizottság 88 borítékot számolt 

meg. Ezt követően kibontották a borítékokat és 88 boríték közül 3 db-ot üresen találtak. 

Ennek figyelembevételével a bizottság megállapítja, hogy  

 

Laczi Tamásnéra 55 szavazat érkezett, 

Dr. Ozvári-Lukács Ádámra 30 szavazat érkezett. 

 

Dr. Szőke László a titkos szavazás eredményeként megállapítja, hogy az országos 

küldöttgyűlés Laczi Tamásnét a szövetség elnökének megválasztotta. Valamennyi küldött 

nevében munkájához nagyon sok sikert kíván. Ezt követően Dr. Szőke László megadja a szót 

Laczi Tamásnénak a szövetség elnökének. 

 

26/2010. (VIII.14) OKGY HATÁROZAT 

Az Országos Küldöttgyűlés 55 támogató szavazattal Laczi Tamásnét az MVGYOSZ 

elnökének megválasztotta.  

 

Laczi Tamásné megköszöni a küldöttek bizalmát és reméli, az idő múlása azt fogja 

bizonyítani, hogy érdemes erre a bizalomra. Kéri a küldöttek, az egyesületi vezetők és az 

elnökség segítségét a rájuk váró elkövetkezendő évek munkájához. Két dolgot szeretne 

bejelenteni. Az egyik, hogy hétfőtől egy névváltozás fog bekövetkezni, tehát a neve ismét 

Szakály Melinda lesz. A másik, hogy mivel a küldöttek megtisztelték a bizalmukkal, hogy 

elnökségi taggá is beválasztották, ezért az elnökségi tagságáról lemond.  

 

Dr. Szőke László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy mivel az előző küldöttgyűlésen 

póttagokat is választottak és annak a szavazásnak az eredményeként Kovács Béla került 

elsőnek póttagként megválasztásra. Következésképpen Laczi Tamásné elnökké választása 

nyomán Kovács Béla, mint elsőnek megválasztott elnökségi póttag elnökségi rendes taggá 

lépett elő. Kovács Béla tehát elnökségi rendes tagként folytatja tovább munkáját.  

 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám megköszöni a bizalmat azoknak, akik rá szavaztak és sok szeretettel 

gratulál Laczi Tamásné győzelméhez és az elnöki munkájához sok sikert kíván. 

 

Dr. Szőke László elmondja, hogy miután új elnök került megválasztásra a szövetség élére 

ismételten állást kell foglalni az elnöki tiszteletdíj kérdésében. Az április 24-i választógyűlés 

alkalmával a küldöttgyűlés megerősítette korábbi határozatát, miszerint az elnöki tiszteletdíj a 

köztisztviselői illetményalap hatszorosa legyen. Ezt az összeget szavazta meg az áprilisi 

küldöttgyűlés az elnök tiszteletdíjaként. Miután az elnök személyében változás történt kéri a 

küldöttgyűlést, hogy foglaljon állást ebben a kérdésben. Lehetőség van arra, hogy a korábbi 

döntését megerősíti, de lehetőség van arra is, hogy az e tárgyban meghozott áprilisi 

határozatát módosítja a küldöttgyűlés. Vitára bocsátja az előterjesztést.  

Dr. Földi János nem ért egyet Dr. Szőke László felvetésével. Azt gondolja nem személyhez 

kötött, hogy az elnöknek mennyi legyen a munkadíja. A munkadíjról pedig már szavaztak a 

következő ciklusra vonatkozóan.  

 

Dr. Szőke László azt gondolja, hogy mielőtt az elnök megkezdi munkáját a küldöttgyűlésnek 

lehetősége nyílik állást foglalni a tiszteletdíjról. A tisztesség azt diktálja, hogy a 

küldöttgyűlésnek meg kell adni a lehetőséget, hogy ilyen feltételekkel kívánja-e foglalkoztatni 

az elnököt vagy más feltételekkel. Természetesen tiszteletben tartja a küldött véleményét, 

miszerint az elnöki tiszteletdíj maradjon változatlan, hiszen az elnöki tiszteletdíj tekintetében 
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hozott határozatot a küldöttgyűlés és nem személyhez kötődően. Ezt is mérlegelendő 

álláspontnak tartja. Megkérdezi a küldötteket, hogy van-e módosító javaslat a korábbi 

döntéssel kapcsolatosan, mely az elnöki tiszteletdíjra vonatkozik.  

 

Nem érkezett javaslat. 

 

Dr. Szőke László határozati javaslatot tesz az elnök tiszteletdíjára vonatkozóan. Tájékoztatja a 

küldötteket, hogy a tiszteletdíjról a küldöttek 2/3-nak támogató szavazata szükséges. Megkéri 

a küldötteket, hogy szavazzanak. 

 

27/2010. (VIII.14) OKGY HATÁROZAT 

A küldöttgyűlés 74 támogató szavazattal az elnök tiszteletdíjával kapcsolatos korábbi 

határozatát megerősíti és az elnök tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap 

hatszorosában állapítja meg.  

 

74 támogató szavazattal 

5 tartózkodás 

 

Dr. Szőke László a megválasztott elnök asszonynak és a korábban megválasztott elnökségnek 

nagyon sok sikert kíván. Küldötteknek eredményes munkát kíván a megválasztott 

elnökséggel. Megköszönve a megtisztelő figyelmet a küldöttgyűlést bezárja 

 

 

Kelt, mint fent. 

 

 

 

 

 

…………………………………. ………………………………… 
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