
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 
2014. március 18-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 

12/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2014. március 18-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 

1. Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola és a Szerbiai Vakok és Gyengénlátók 

Szövetsége közötti együttműködés megvitatása 

2. Döntés a LÁRKE és a Tolna Megyei Egyesület állami támogatásával kapcsolatban 

3. 1% elosztásának megvitatása 

4. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
13/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határozott, hogy a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei 

Egyesülete részére az MVGYOSZ átutalja az első félévi állami támogatást azzal a feltétellel, 

hogy számukra kötelező konzultációs napokat írnak elő az elszámolások időben történő és 

korrekt teljesítése érdekében. A konzultációs napokat Kutor Sándorné előzetesen megküldi az 

egyesületnek.  

A második féléves támogatást csak akkor kapja meg a Tolna Megyei Egyesület, ha az első 

félévről határidőre, hibátlanul és teljesen elszámol. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, 

úgy a második féléves támogatásból kizárásra kerülnek.  

Amennyiben az Országos Elnökség 63/2012-es határozata alapján megállapított kötbért, 

valamint a felhalmozott számlatartozást 8 napon belül nem egyenlíti ki az Egyesület, úgy az 

első féléves támogatásból ez az összeg levonásra kerül. A tagegyesületnek a támogatási 

szerződésben megállapított első féléves támogatással kell elszámolnia, annak ellenére, hogy a 

támogatás a kötbérrel és a hátralékos számlák összegével csökkentve kerül kiutalásra.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
14/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy jelen esetben minimálisan eltérve a 63/2012-

es határozattól, a féléves támogatási összeg kiutalásra kerül a Látássérültek Regionális 

Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) részére, azonban meg kell fizetnie a kötbért az 

MVGYOSZ-nak addig az időpontig, amíg a 2013. évi elszámolás az MVGYOSZ 



részére feladásra került. Amennyiben az első féléves elszámolás határidőre, 

hiánytalanul, hibátlanul nem történik meg, úgy a második féléves összeget az 

MVGYOSZ nem utalja ki számukra, és az egyesület a támogatásból kizárásra kerül.  

 

Indokolás: 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
15/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ Braille-kotta megrendeléseket tagi 

nyomtatási áron, 15 Ft+Áfa/oldal összegért nyomtatja a megrendelők részére. 

Amennyiben a megrendelő nyomtatáson felüli szolgáltatást (pld.: fedlap, gerinc, 

spirálozás, tűzés stb.) kér, úgy annak megfizetését a megrendelő plusz költségként 

vállalja.  

 

Indokolás: 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
16/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

2014. évben a tagegyesületek a 2012. évben felajánlott 1%-ból 20-80 %-os arányban 

részesüljenek.  

 

Indokolás: A gazdasági vezető azzal indokolta felvetését, hogy az épületben 

állagmegóvó intézkedésekre van szükség, mivel a jelenlegi állapotok 

gyakorlatilag a házban tartózkodók testi épségét veszélyeztethetik. Többek 

között szükséges a tavalyi évben levert homlokzat bevakolása, az aulában 

a mennyezet helyreállítása, valamint a csillár textilszigetelésének 

kicserélése, illetve a padlás lomtalanítása, kitakarítása az elhullott 

galamboktól, valamint ürülékük eltávolítása. A felújításokat 

mindenképpen el kell kezdeni az épületben. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag (Szakály Melinda, Dr. Nagy Sándor) 

A határozatot ellenezte: 3 elnökségi tag (Dr. Tóka László, Barnóczki Gábor, Kuminka 

Györgyné) 



Tartózkodott: - 

A határozatot nem fogadta el az elnökség. 

 
17/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 17/2013 (III. 12.) számú Elnökségi Határozatot a 

következőképpen módosítja: 

Az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából a tagegyesületek 30 %-

ban részesülnek. 

Az egyesületek nyilatkoznak az 1% MVGYOSZ részére történő kiutalást megelőző év 

(jelen esetben a 2012. évi ) tagdíjának bevételéről valamint a tagsági díjuk összegéről. 

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

követően kapott taglétszám arányában kerül az egyesületek részére az 1 % felosztásra.  

 

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába, valamint 

ellenőrizheti az 1 % felhasználásának módját, valamint az ehhez szorosan és tágabb 

értelemben kapcsolódó bizonylatokat, annak elkülönített nyilvántartását és 

záradékolását. Záradékolás módja: 

Minden esetben a számlára kell rávezetni a főkönyvi könyvelés számát, tehát, hogy 

hova könyvelik, a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását, valamint az elnök 

engedélyező aláírását, hogy a számla kifizethető. Rá kell vezetni, hogy milyen 

összeget számolnak el a támogatás terhére. A bizonylatok másolatát hitelesíteni kell 

(eredetivel mindenben egyező másolat, elnök aláírása, pecsét) 

Az SZJA 1 % felhasználásának módja: 

- segédeszköz-támogatás tagok részére fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, 

tapintható eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), 

szemüveg lencse, picht írógép, számítógépek és hardverek, szkenner, diktafon, CD 

lejátszó, MP3 lejátszó, telefonhoz és számítógéphez képernyő felolvasó szoftver, 

iPhone, beszéd program futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program 

által támogatott készülékek vásárlásához történő hozzájárulás)    

-        segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsönzés, bemutató) 

-        vakvezetőkutya örökös használatbavételi díjának támogatása 

-        tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott 

pénzbeli  hozzájárulás) 

-        az 1996. évi CXXVI. számú törvényben megengedett működési költségre, mely 

nem lehet több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben tartalékolt 1% 

50 %-a.  

A törvény szerint a következő működési költség számolható el: 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások, 

ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a 

pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint 

ac) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, 

pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege, 

b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, 

alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - 



fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan 

bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak, 

c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja. 

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

 

Felhasználás: január 1.-  december 31. 

 

Az egyesületek részéről SZJA 1 % elszámolási határideje: 

Az elszámolásnak a központba történő beérkezésének határideje az MVGYOSZ által 

történt átutalást követő év február 28-a.  

 

Hiánypótlásra, akkor van lehetőség, ha az elnökség 63/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi 

Határozata alapján 5 nappal az elszámolási határidő előtt érkezik be az elszámolás. 

Hiányos vagy hibás elszámolás esetén az el nem fogadott számlák összege a következő 

évi hasonló célú támogatásból levonásra kerül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

18/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség támogatja, hogy 2014. évtől a megyei tagegyesületek a 

taglétszámok után 50 Ft/fő tagdíjat, de minimum évi 10.000,- Ft-ot fizessenek be az 

MVGYOSZ részére. Amennyiben az alapszabály úgy rendelkezik, az elnökség a 

küldöttgyűlés elé terjeszti a határozatot. 

 

Indokolás: Mivel az MVGYOSZ-nek megközelítőleg mintegy 12.000 tagja van, a 

központnak ez 240.000 forint bevételt jelent. 

 

Felhatalmazott: - 

Felelős: -  

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
 


