
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. december 7-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

79/2011. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. december 7-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 
1.   Elnök és az elnökségi kabinet beszámolója 

2. Tájékoztatás a Forint jelentős árfolyamgyengülése kapcsán kialakult helyzetről a 

segédeszköz-ellátás vonatkozásában 

3.   Az egyesületek SZJA 1 % elszámolásának tapasztalatai 

4.   Az MVGYOSZ és tagegyesületei 2012. évi finanszírozása, EET összehívása 

5. Döntés a megyei egyesületek állami támogatásának 4. negyedévi elszámolásával 

kapcsolatban 

6.   Döntés a gyógyszeres dobozok Braille- feliratozásával kapcsolatban 

7.   Tájékoztatás a VKI területrendezésével kapcsolatos „eredményekről” 

8. Tájékoztatás az elektronikus RTV előfizetői létszámáról illetőleg az „előállítás”  

költségeiről 

9.   Döntés a 2012. évi egyesületi vezetők továbbképzéséről 

10. Bejelentések, vegyes ügyek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

80/2011. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Kroll Zsuzsanna beszámolóját az elnöki kabinet munkájáról elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

81/2011. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat 

A 2011. évben az SZJA 1 %-ából az MVGYOSZ részére befolyt összeg 30 %-át a 

tagegyesületek a következő arányban kapják meg: 

Nyilatkoznak a 2010. év tagdíj bevételéről, továbbá a 2010. évre vonatkozó tagsági díjuk 

összegéről. A tagdíj bevétel és a tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok létszámát. Az 

ezt követően kapott taglétszám arányában kapnak SZJA 1 %-ot.   

Azoknál a tagegyesületeknél, amelyek ernyőszervezetként működnek, az MVGYOSZ 

központja a taglétszám megállapításánál a korrigált tagdíjbevételt veszi figyelembe. 

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába. 



Az SZJA 1 % felhasználásának módja: 

- segédeszköz-támogatás tagok részére 

- segédeszköz egyesület saját részére (kölcsönzés, bemutató) 

- vakvezető kutya örökös használatbavételi díjának támogatása 

- tanulmányi támogatás tagok részére 

- törvényben megengedett 30 % működésre. 

A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is. 

Az SZJA 1 % elszámolási határideje: 

- 2012. szeptember 15.: ez esetben egyszeri hiánypótlásra van lehetőség 2012. 

szeptember 30-áig. 

- 2012. szeptember 30.  

 A 2012. szeptember 16. és 30. közötti elszámolások esetében hiánypótlásra, javításra nincs 

lehetőség, hiányos vagy hibás elszámolás esetén az egyesületet visszafizetési kötelezettség 

terheli. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

82/2011. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE, a Braille-bizottság javaslatára, a Magyarországon forgalmazott gyógyászati 

termékeken kivitelezett pontírású feliratok esetében 0,35 mm pontmagasságot tart 

szükségesnek.  Ennek megvalósítása érdekében érdemi egyeztetést kell kezdeményezni a 

Magyar Szabványügyi Hivatallal és a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos 

Szövetséggel. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: elnök, elnökségi asszisztens 

Határidő: 2012. január 31. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

 

         Barnóczki Gábor 

                                                                                                                   jegyző 


