
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 
2015. november 3-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 
 
64/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat 

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 a 2016. évi állami támogatás felosztásáról és a 2015. évi adó 1 %-os 
bevételének elosztásáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

5. Beszámoló az EBU közgyűlésről 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Ollé Attila nemzetközi kapcsolattartó 

6. Dr. Simon Gergely kérésére az elektronikus Vakok Világa előfizetésének 
megbeszélése 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: -  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
Időközben megérkezett Kácsor-Macska Zsuzsanna az ülésre.  
Az elnökség 7 tagúra bővült, teljes létszámmal van jelen. 

 
65/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2015. szeptember 28. és október 29-e közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

66/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat 
 
A központi költségvetési törvény által a Szövetség részére 2016. évre 
előirányzott  állami támogatás 181.000.000,- Ft, melyet tranzakciós illeték és 
államkincstári díj terhel. A Szövetség és a tagegyesületek között a felosztás arányát 
az Elnökség 60-40 %-ban állapítja meg, azzal, hogy 60 % illeti meg a Szövetséget, 
40 %-a a tagegyesületeket.  
 
A tagegyesületeket megillető rész két szempont figyelembe vételével történik: 



 
a) a felosztásban részesülő tagegyesületek mindegyike 2 millió forintban részesül 
annak érdekében, hogy biztosítva legyen az alapműködésük;  
 
b) a fennmaradó részt a tagegyesületek a 2014. december 31-ei főkönyvi kivonattal 
igazolt tagdíjfizető tagságának számarányában kapják meg. 
 
A támogatás elszámolásának formájáról és idejéről a Minisztériumi támogatási 
szerződés alapján elkészített, a megyei egyesületek és a Szövetség közötti 
támogatási szerződés rendelkezik. 
 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

67/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat 
Az adózók által az MVGYOSZ részére felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából a 
tagegyesületek 2016. évben 70 %-ban részesülnek a 2014. december 31-ei állapot szerint 
nyilvántartott fizető taglétszám alapján. 
 
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, tartós használatba adás, 
bemutató) 
- tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott 
pénzbeli  hozzájárulás) 
-  rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység) 
- az 1996. évi CXXVI. számú törvény 7. § 9. pont (9) alpont által megengedett működési 
költségre, mely nem lehet több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben 
tartalékolt 1% 25 %-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. 
 
Az 1 % felhasználása: 2016. január 1.-  december 31. 
 
Az elszámolásnak a központba történő beérkezésének határideje 2017. február 28-a.  
 
Az eddig e tárgyban kiadott elnökségi határozatok hatályukat vesztik. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
68/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség dr. Simon Gergely levelében foglalt kérést, miszerint a Vakok Világa 
elektronikus változatának állítsuk vissza díjmentességét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 
az 50/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozatával megállapított 1800 Ft/év előfizetési díjat 

hatályában fenntartja.  

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

 


