
Az MVGYOSZ Elnökségének  
2019. március 14-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 
 

7/2019. (III.14.) sz. Elnökségi Határozat  

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

2.  Döntés az elnököt megillető első negyedévi prémium kifizetéséről  
Előadó: Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök  

3.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

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

5.  Döntés a Braille-írású Számítástechnikai jelek használatáról az irodalomban 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6. Az alapszabály módosításának megtárgyalása és a küldöttgyűlés elé terjesztése 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7. A pontrendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
8. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 

Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika Szakmai vezető 
9.  Döntés a vakvezető kutyák egészségügyi alapjának létrehozásáról  

Előadó Angyal Gábor szakmai vezető  
10.  Döntés a 4/2019. Elnökségi Határozat módosításáról  

Előadó Dr. Nagy Sándor elnök  
11. Bejelentések, vegyes ügyek 

 
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
8/2019. (III.14.) sz. Elnökségi Határozat  

Az elnökség az elnök 2019. január 18-a és a 2019. március 10-e közötti időszakra vonatkozó 

beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Majoros Kálmánné, 
Kácsor-Macska Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Németh Andrea)  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  
 
 
9/2019. (III.14.) sz. Elnökségi Határozat  

Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2019. első negyedévére a 
prémium.  
 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Majoros Kálmánné, 
Kácsor- Macska Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Németh Andrea) 
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  
 



10/2019 (III.14.) sz. Elnökségi Határozat  

A Braille-bizottság előterjesztése alapján, az elnökség elfogadta az irodalmi Braille-írásban 

használatos 8 számítástechnikai jelet az egységes Braille-karakterkészlet használata 

érdekében. 

Az érintett 8 darab jel és a Braille-kódjuk: 

 

A hatpontos pontírás számítástechnikai jelei 

 

Egy soron belül a tagolás: 

1. a jel (a sorok olvasásakor nem mindig olvassa fel a Jaws, rá kell állni kurzorral a jelre, akkor 

hallható, hogy melyik jel az)  

2. a jel neve szavakkal megfogalmazva  

3. zárójelben a Braille-karakter pontszáma 

 

1. 

# - kettős kereszt (1, 2, 3, 4, 5, 6 vagyis a hat pont) 

 

2. 

$ - dollárjel (5 és 1, 4, 5 vagyis ötös pont és d betű) 

 

3. 

& - and vagy et jele (5 és 1, 2, 3, 4, 6 vagyis ötös pont és q betű) 

 

4. 

\ - fordított per, backslash (5 és 1, 6 vagyis ötös pont és é betű) 

 

5. 

` - hangsúlyjel, accent (5 és 1, 4 vagyis ötös pont és a "c" betű) 

 

6. 

^ -fölfelé nyíl (5 és 1, 2, 4 vagyis ötös pont és f betű) 

7. 

| - függőleges vonal (5 és 1, 2, 4, 5 vagyis ötös pont és "g" betű) 

 

8. 

~ - hullámvonal, tilde (5 és 2, 3, 4, 5 vagyis ötös pont és t betű) 

 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

segítséget a gazda. A másik, hogy nincs 30000-es határ megadva.  

11/2019. (III.14.) sz. Elnökségi Határozat  

Az MVGYOSZ cél szerinti adomány – melynek kezdő tőkéje a HM 1-19 jelű célzott DM 

kampány eredménye - illetve támogatás terhére Vakvezető kutya Egészségügyi Alap (a 

továbbiakban VKEA) néven pénzügyi alapot és kidolgozott támogatási rendszert (a 

továbbiakban Szabályzat) hoz létre, az MVGYOSZ tulajdonát képező, látássérültnek 



ideiglenes vagy örökös használatba adott vakvezető kutyákhoz kapcsolódóan felmerülő 

sürgősségi egészségügyi ellátás, tervezhető egészséghelyreállító műtét, illetve egészségügyi 

rehabilitáció valamit krónikus egészségügyi panasz kezelések (a továbbiakban Egészségügyi 

beavatkozás) költségeinek finanszírozására. 

A Szabályzatot az MVGYOSZ szakmai vezetője és Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője 

dolgozza ki, az MVGYOSZ megbízott állatorvosa és az MVGYOSZ Jogsegély szolgálatot 

biztosító jogásza segítségével. 

A finanszírozást az érintett vakvezető kutyát az MVGYOSZ-szel kötött szerződés alapján 

ideiglenesen, vagy örökösen használó látássérült (a továbbiakban Gazda) a célra létrehozott 

formanyomtatványokon (a továbbiakban Kérelem) nyújthatja be, az MVGYOSZ honlapján 

közzétett Szabályzat alapján. A Gazda által benyújtott Kérelmet háromtagú bíráló bizottság (a 

továbbiakban Bizottság) bírálja el, melynek összetételét a Szabályzat állapítja meg. A 

Bizottság bírálata ellen a Gazda – amennyiben azzal nem ért egyet – a Szabályzatban 

foglaltak szerint fellebbezést nyújthat be, melyet az MVGYOSZ Elnöke bírál el. 

A VKEA terhére kizárólag a Kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló cél szerinti adomány, 

illetve támogatás erejéig lehet Egészségügyi beavatkozást finanszírozni. 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

Határidő: 2019. március 18. 

Felelős: Szakmai vezető 

 

12/2019. (III.14.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy leendő 2019. évi költségvetési támogatás 
terhére a tagegyesületek részére kérelmükre még a minisztériummal kötendő szerződés 
létrejötte előtt kifizetést eszközöljön legfeljebb az első negyedéves támogatás összegének 
erejéig.  

 
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 

 
 

 


