
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2019. október 4-én (péntek) 11:30 órai 
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 
47.).  

Az elnökség tagjai közül jelen van: 

Dr. Nagy Sándor elnök 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök  
Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag  
Németh Andrea elnökségi tag  
Sztakó Krisztina elnökségi tag  
 
Nagy Zsuzsanna igazoltan van távol 

 
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van: 
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
Angyal Gábor szakmai vezető 
Németh-Dénes Dóra elnöki asszisztens 
Gulyásné Dr. Bölkény Ágota jogtanácsos 
Erhart Péter gondnok 
 
A Felügyelőbizottságtól jelen van: 
Szűcs Zsuzsanna, Fodor Ágnes 
 

Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 6 
elnökségi tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 

A napirendi javaslat ismertetése  

1. A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapító 
okiratának módosítása 
Előadók: dr. Nagy Sándor elnök, Nyusti Szilvia kuratóriumi elnök 

2. A szövetségi sajtótermékek árának meghatározása a 2020-as évre 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

3. Elektronikus szavazás megerősítése (dr. Roska Botond Braille-
emlékérem adományozása) 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

4. Döntés az elnök 3. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
 Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 
5. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

Dr. Nagy Sándor: vegyük fel a napirendbe az MVGYOSZ új irodaház szerződésének 

megtárgyalását és elfogadását. 



42/2019. (X.4.) Sz. elnökségi határozat  

1. Az MVGYOSZ új irodaház bérleti szerződésének megtárgyalása és 
elfogadása  
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök  

2. A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapító 
okiratának módosítása 
Előadók: dr. Nagy Sándor elnök, Nyusti Szilvia kuratóriumi elnök 

3. A szövetségi sajtótermékek árának meghatározása a 2020-as évre 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

4. Elektronikus szavazás megerősítése (dr. Roska Botond Braille-
emlékérem adományozása) 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Döntés az elnök 3. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
  Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

A határozatot támogatta 
 

6 elnőkségi tag (jelenlévők egyhangúlag)  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

1. Az MVGYOSZ új irodaház bérleti szerződésének megtárgyalása és 

elfogadása  

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök  

Dr. Nagy Sándor: A bérleti szerződést kiküldtük, a küldött gyűlésen összefoglaltam a 

lényeget. Ha ennél több információra van szükség, Erhart Péter azért van itt, hogy 

válaszoljon a kérdésekre.  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: a bérleménnyel kapcsolatban kérdeznék. Tegnap 

átküldted a szerződést, nekem az teljesen rendben lévőnek tűnik, bár még az az 

egyik helyiségre vonatkozik, írtad, de nyilván az ugyanaz lesz, csak az adatok 

változnak. Az merült fel bennem kérdésként, hogy mekkora átalakítást kell végezni a 

helyen, ill. arra megvan-e a bérbeadótól az engedély? Mert ez elég szigorúan van 

szabályozva a szerződésben, ami teljesen szokványos. Láttam, hogy a második, ill. 

harmadik emeleti ingatlanról lesz szó, vagyis helyiségekről. A feljutás hogy van 

megoldva, gondolom, van lift?  

Dr. Nagy Sándor: lift is van és lépcső is.  

Erhart Péter: elég széles lépcső van. 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: azért is kérdeztem, mert, hogy ha idős ember szeretne 

feljutni, megoldott-e. Ha a helyről mondanál pár dolgot Peti, megköszönnénk.  



Dr. Nagy Sándor: Peti előtt pár szót mondanék én is. Az irodaházba, amikor 

bejutunk, baloldalon egy recepciós pult van, és egy recepciós ül, aki folyamatosan ott 

van, és azzal az emberrel meg fogjuk beszélni, ha olyan látássérült ember jön, aki 

még nem ismeri az épületet, kísérje el a lifthez vagy a lépcsőhöz. Másrészt 

gondoltam, hogy megpróbálok engedélyt kérni arra, hogy a BKK-s távvezérlővel 

lehessen beüzemelni egy hangjelzőt, ami pár másodpercig hangot ad, hogy biztosan 

megtalálja az ajtót. Biztos, hozzá fognak járulni, hogy ilyen módon is 

akadálymentesítsünk. Peti tiéd a szó.  

Erhart Péter: az épület megtalálása annyira nem ördöngös, mert egy magas kő 

szegély mellett lehet haladni, és egyszer csak az átalakul egy lépcsővé. Egy 

aránylag széles lépcsősor vezet fel, aminek a közepén van a bejárati ajtó. Van kb. 4-

5 lépcső aztán egy pihenő, utána még 3-4 lépcső és a két szakaszt egy 

gumiszőnyeg köti össze. Ami most jutott eszembe, hogy nincs korlát a másik 

lépcsőnél, vagy kérni, vagy csináltatni kell, mert az fontos.  

Dr. Nagy Sándor: rendben.  

Erhart Péter: A bejáratnál a portaszolgálat mindenkire hangosan ráköszön, és akit 

nem ismer, attól meg is kérdezi, hogy hova megy. Már csak amiatt is, mert a 

földszinten működik egy OTP. Elég sokan mennek oda, de azt nem engedik, hogy 

bóklásszanak az épületben. A bejárati ajtón jobb falat követve, van egy beugró, ami 

az OTP-hez megy, a következő beugró a lift. A lifttel a második, vagy harmadik 

szintre lehet feljutni. A harmadik szintet, azt teljes egészében fogjuk bérelni, 370 

valahány négyzetméter. A lifttel, ha felmegyünk jobbra, balra folyosó, ahol irodák 

vannak kialakítva. Volt kérdés a bontással kapcsolatban. Azt mondták, hogy 3 évig 

ott vagyunk, azt bontunk és alakítunk, amit és ahogy akarunk. Mi nem nagyon 

szeretnénk hozzányúlni.  

Dr. Nagy Sándor: mi maximum egy közfalat szeretnénk kivenni.  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: Peti, a liftet néztétek, használható vakon?  

Dr. Nagy Sándor: nem, de mi meg fogjuk csinálni a Braille-feliratot.  

Erhart Péter: kezdem egy kicsit visszábbról, mert ez valóban kimaradt, ez egy 

nagyjából 1973-ban épült iroda épület, nagyjából ugyanaz a hangulat, stílus és 

minőség, mint nekünk a hátsó épület. A lift nyomógombos, amit el fogunk tudni látni 

Braille-felirattal.  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: attól féltem, nehogy érintőgombos legyen.  

Erhart Péter: elég kicsi a lift, tipikus békebeli. Két lift van, az egyiket használják. A 

lépcső széles.  

A harmadik emelet az teljesen a miénk, ott egy-két fal bontásra lesz szükség, hogy 

egy nagyobb tárgyalót ki tudjunk alakítani, ahova akár egy EET-t is lehet tartani. A 

második szinten pedig a könyvtári hely a könyvek elhelyezése érdekében lesz 

kibontva néhány fal, hogy egy helyiségben legyenek a könyvek.  

Angyal Gábor: át tudjuk vinni azt a tárolót, amiben most vannak a Braille-könyvek?  



Erhart Péter: nem. Nincsenek olyan széles helyek. Az irodák 13 és 20 

négyzetméteresek, ebből kifolyólag 3,70 széles az egyik irodasor a 13 

négyzetméteres, a másik talán 5,5 méter szélesek. Oda talán be lehetne rakni, de 

nem úgy lett kialakítva, hogy odakerülhessen a könyvtár. Akkora helyet nem kaptunk 

lent a második szinten. Egybefüggő helyet szerettünk volna. Ami felmerült, hogy 

azért kell már jövő héttől bérelni, mert most néztük a helyet és többen is beköltöztek, 

de úgy hogy egy irodába beköltöztek, egy kimaradt és így tovább. Azt hitték, hogy 

nekünk így is jó lesz a helyiség, de mondtuk, hogy így semmiképp, mert főleg a 

szolgáltatást, de semmit sem akarunk így felszabdalni.  

Angyal Gábor: szabad-e, ill. van-e értelme utólag lerakható taktilis jelzéssel ellátni 

az útvonalat pl. a liftig vagy a lépcsőig, hogy ne kísérgesse a portás az embereket.  

Erhart Péter: én azt gondolom, hogy nincs, mert jobb falkövetéssel megtalálható a 

második beugró a lift, a lifttel elérhetőek az emeletek. A taktilis jelzést én inkább a 

bejáratnál a széles lépcső közepéhez szeretném elhelyezni, hogy a bejárat könnyen 

megtalálható legyen. A lift a bejárati ajtótól 4 méterre van.  

Dr. Nagy Sándor: sokkal egyszerűbb elmenni a fal mentén, mint keresgélni a taktilis 

sávot.  

Erhart Péter: a liftből kilépve nagyjából fél méterre, balra ott van egy üvegajtó, ami a 

folyósóra vezet.  

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: az odajutás a villamostól az épülethez, vagy a 

Hungária körút irányából mennyire nehéz?  

Erhart Péter: jó kérdés, embere válogatja. Nem egy ördöngös dolog. Áthaladva a 

töltés alatti alagúton, egyenesen kell folyamatosan menni, kanyarodó sávos úttesten 

kell egyszer átkelni, utána még egy kereszteződésen kell átkelni, de a járdán 

egyenesen megközelíthető.  

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: valaki mondta, hogy van egy szakasz, ahol az úttest 

és a járda egy szintben van és emiatt kicsit veszélyes.  

Erhart Péter: az az egy úttest ilyen, amin át kell menni, viszont most fogják azt a 

környéket valamilyen szinten rehabilitálni, nem tudjuk, hogy milyen szinten. A Zugló 

vasútállomás felújítási tervében szerepel ennek a kereszteződésnek is az átalakítás. 

Nem tudom, mikor valósul meg. Én nem érzem annyira problémásnak azt a pontot, 

de ezt inkább a vakok tudják megmondani. Ági, ti jártatok arra?  

Fodor Ágnes: mi néztük ezt a VGYKE elhelyezése kapcsán é nem tartom ezt 

annyira biztonságosnak ezért mi ezt elvetettük. a másik szempont, amiért mi 

elvetettük, hogy amikor néztük, akkor a földszint volt kiadó, ahol az Echó tévé 

üzemelt, hatalmas stúdiókkal. Hatalmas összegbe került volna az iroda jellegű 

kialakítás, amit sem mi, sem az irodaház nem vállalt. A Mexikói úton való átkelést és 

az épület megtalálását nem nevezném egyszerűnek. Tudom, hogy nem olyan nagy a 

forgalom, mint a Thökölyn, de a Thökölynek a zaja valami oltári nagy. Lelassítanak 

az autók, úgy kanyarodnak ki és nincs lámpa.  

Erhart Péter: nincs lámpa, viszont nincs nagy forgalom sem.  



Fodor Ágnes: én azt szerettem volna kérdezni az előbb, hogy nem igazán értem ezt 

a kapkodást. Hisz az volt az utolsó információ, hogy jövőre költözik a Szövetség, bár 

nagyon gyorsan változik a piac, meg az ingatlanok bérlésének a rendje, a Bajnok 

utca, tudom, hogy az is számításban volt. Szerintem az egy jó adottságú irodaház. 

illetve itt a környéken változó tendenciájú volt a piac. Nekünk egy nagyon bekorlátolt 

lehetőség volt, hogy itt azért drága nagyon sok minden bérlemény. Ennek a helynek 

a bérleménye nagyon jó szerintem, főleg benne van a rezsi, ezt a részét meg tudom 

érteni. Ezt a VGYKE szempontjából mi elvetettük.  

Erhart Péter: először mi is elvetettük. Mert csak egy évre akarták bérbe adni a 

helyiséget, éves újrakötéssel. Mi nem egy istálló jellegű irodát kaptunk, már elvan 

készítve, csak minimális átalakítás kell. Kapkodás, nem tudom, megnéztünk 15 

helyiséget. Árban messzemenőkig ez volt a legolcsóbb. A legigénytelenebb is 

idézőjelben. Szőnyegpadló van, felhúzott falak, de elég jól szigeteltek kipróbáltuk. A 

Bajnok utcában többet kellett volna beruházni, legalábbis ott sokkal körülményesebb 

lett volna megoldani a helyiségeket. Volt két nagy helyiség, 270 négyzetméteres meg 

egy 200 négyzetméteres, és volt ott 1x1 méteres helyiség is, ott nagyon kellett volna 

matekozni, hogy hogy alakítsuk ki az irodákat. Gyors vagy nem, a jövő héttől 

bérelnünk kell. Az informatikusnak ki kell menni, megnézni, hogy milyen a rendszer, 

mert ha azt be kell kötni, vagy újra kell kötni, az heteket vesz igénybe. Egy tisztasági 

festés sem árt, vannak helyiségek, ahol szalagparketta van, ezeket szeretnénk 

szőnyegpadlóssá tenni, elsősorban a kutyáknak, hogy ne legyenek szívatva a 

szalagparkettával, mert azon csúszkálnak.  

Fodor Ágnes: a szőnyeget meg nagyon nehéz tisztítani.  

Erhart Péter: vannak porszívóink és takarítógépeink itt a Szövetségben, beruházni 

sem kell.  

Fodor Ágnes: a Szövetség viseli ezt a beruházási költséget?  

Erhart Péter: amit mi beteszünk változtatást, annak a költségét mi viseljük, viszont 

nem szeretnénk sok pénzt beleölni. Az irodák már most is szőnyegpadlóval vannak, 

talán 4-5 iroda van, amelyik nem és elég sok irodáról beszélünk 20 fölött.  

Szűcs Zsuzsanna: mi elmentünk oda, mert a küldött gyűlés kezdetéig volt még 

időnk. Valóban udvariasan megszólítottak minket, hogy mit szeretnénk. Arra voltam 

kíváncsi, hogy mivel nem túl magas az épület, hogy van-e benne lift és van. Kicsit 

lepukkant szocreálos épület.  

Erhart Péter: mint nekünk a hátsó épület.  

Szűcs Zsuzsanna: viszont mi a 7-es busszal tovább mentünk egy megállót és onnan 

könnyebb a megközelítés. Az Amerikai útnál szálltunk le. Visszafelé gyalog jöttünk. A 

távolság hogy van. Oda kicsit közelebb volt, ahol leszálltunk az Amerikai útnál, de át 

kellett menni utána egy-két úttesten.  

Erhart Péter: amennyiben szükséges, kijárjuk, hogy legyen ott megfelelő taktilis 

jelzés. Az már sokkal nehezebb, hogy esetleg lámpa is legyen, de meglátjuk, ha 

szükséges, hogy az MVGYOSZ kérésére mit mond a BKK.  



Dr. Nagy Sándor: megvárjuk a Zugló vasútállomás felújítását.  

Szűcs Zsuzsanna: a porta szolgálat az adott ott, nem innen az MVGYOSZ-tól nem 

lesz senki ott lent.  

Erhart Péter: nem.  

Szűcs Zsuzsanna: akkor gondolom, érzékenyíteni kell, azt az embert, aki a 

recepción van, hogy hogyan kell segíteni a látássérülteknek.  

Erhart Péter: igen.  

Szűcs Zsuzsanna: nézegettem az irodaház honlapját, mert kerestem a címet. Úgy 

kerültem az ajánlathoz, hogy 1700 és 1300 közötti négyzetméter ár szerepel az 

ajánlatban. De így hogy Ági is mondja, hogy rezsivel együtt Ugyanennyiért fogjátok a 

harmadik emeletet is?  

Erhart Péter: 4000 Ft /négyzetméterért fogjuk bérelni. Egy jó ideje, hónapok óta 

keressük a bérleti lehetőségeket, az első ajánlatuk 3500 vagy 3700 volt viszont 

szigorúan csak egy évre akarták kiadni. Hosszas tárgyalások eredménye, hogy 4000 

Ft-ért hajlandóak 3 évre bérbe adni. Így ahogy Ági mondta, messze alatta vagyunk a 

környező épületek bérleti díjainak. Néztük a Siemens székházat, nekem az tetszett a 

legjobban, ahogy felmentünk a lifttel egy szolgáltató térbe jutottunk, viszont ők nem is 

1 éves, hanem 6 hónapos bérleti időhöz 6 hónapos felmondási idővel akarták. 

Mindenhol felújítani akarnak, és ezért vannak ezek a rövid határidők. A Bajnok utcát 

nem szívesen engedtük el, de azért ott is aggályos volt a megközelítés, mert 

akármelyik trolival kellett jönni, ott is több keresztutcán kellett átmenni, egyirányú 

utcákon, ahol az autók elég gyorsan haladnak, ezekben a kereszteződésekben csak 

az egyik oldalon van zebra, lámpa sehol sincs. ez meg mégis a mi környékünkön 

van, ismerhetik a látássérültek.  

Dr. Nagy Sándor: fontos kérdés az akadálymentesség, a portás érzékenyítése, de 

ezeket folyamatában fogjuk majd megoldani. Most foglalkozzunk azzal, hogy 

megkössük-e a szerződést.  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: olcsóbbat nem is láttatok Peti?  

Erhart Péter: ez messze a legolcsóbb, ráadásul itt még raktárhelyiség is van, amit 

raktár áron bérelhetünk 1000 Ft / négyzetméter.  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: akartam is kérdezni, mert a szerződésben benne van a 

raktár lehetősége.  

Dr. Nagy Sándor: az majd egy második szerződés lesz.  

Erhart Péter: a Bajnok utcában a nagy négyzetméter arány miatt nem lett volna 

szükség raktárra, viszont iroda áron raktároztuk volna a dolgokat.  

Szűcs Zsuzsanna: garázst is használni fogjátok?  

Erhart Péter: a garázs úgy néz ki, hogy fedett garázs van 20000-ért, csillaggarázs 

17000-ért, de a környéken ingyenes a parkolás. Viszont nincs mindig hely, ezért én 



azt javasoltam, hogy legalább két helyet érdemes volna bérelni, mert az ingyenesség 

miatt sokan ott parkolnak, és onnan mennek tovább tömegközlekedéssel.  

Dr. Nagy Sándor: a vakvezető kutyák szempontjából is jó a hely, mert sok kis utca 

van.  

Dr. Nagy Sándor: kérdezem az elnökséget, hogy hozzájárul-e a bérleti szerződés 

megkötéséhez a bérleti szerződés ismeretében?  

 

43/2019. (X.4.) Sz. elnökségi határozat 

Az elnökség hozzájárul az MVGYOSZ új irodaháza bérleti szerződésének 

megkötéséhez, a Budapest, XIV. ker. Thököly utca 105. számalatti irodaházban.  

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

2. A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapító 

okiratának módosítása 

 

dr. Nagy Sándor: a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.072/2001/27. számú 

végzésében a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 

változásbejegyzésével kapcsolatban hiánypótlásra hívta fel a szövetséget, mint az 

alapítói jog gyakorlóját. Az alapító okiratot ennek megfelelően módosítottunk, és azt 

megküldtük véleményezésre az elnökségi tagoknak. Ennek ismeretében kérdezem, 

hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel vagy módosító indítvány? Miután nincs, 

határozathozatal következik: 

 

44/2019. (X. 04.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség, figyelemmel a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.072/2001/27. számú 

végzésében kért hiánypótlására figyelemmel, megtárgyalta a Vakok Lakásgondjainak 

Megoldását Támogató Alapítvány alapító okiratának módosítását, és azt a határozat 

1. számú melléklete szerint elfogadta. 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  

A határozatot ellenezte -  

Tartózkodott – 

 

 



3. A szövetségi sajtótermékek árának meghatározása a 2020-as évre 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 

Dr. Nagy Sándor: a gazdasági vezető és az én indítványom az, hogy ne emeljük 

2020-ban a sajtótermékek árát.  

 

45/2019. (X.4.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség úgy határozott, hogy a Szövetségi sajtótermékek árát 2020-ban nem 

emeli.  

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

4. Elektronikus szavazás megerősítése (dr. Roska Botond Braille-
emlékérem adományozása) 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 

Dr. Nagy Sándor: elektronikus levelezésben egyeztettünk Dr. Roska Botond részére 

adományozzunk Braille-emlékérmet.  

 

46/2019. (X.4.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség Dr. Roska Botondot Braille-emlékéremben részesíti.  

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

Dr. Nagy Sándor: már augusztusban egyeztettük a novemberi előadásának 

időpontját. A pontos információkról mindenkit tájékoztatni fogunk.  

 

5. Döntés az elnök 3. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
 Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 
 

Dr. Nagy Sándor: most nem készítettem beszámolót, de következő ülésre 

elkészítem és semmi sem fog kimaradni belőle. A hírlevélben olvashattátok, hogy 

tárgyaltunk az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatban. Az amerikai audiónarrátor 

előadását megszerveztük. Írtunk levelet az MNB-nek.  



Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: tőlük már választ is kaptunk.  

Dr. Nagy Sándor: igen, hogy le fognak velünk ülni, egyeztetni a két év tapasztalatait. 

A Budapesti Rendőr Főkapitánysággal tárgyalunk két okból az egyik a parkolási 

igazolvány, a másik, hogy a fogyatékossággal élőkkel hogyan kell a rendőrségen 

kommunikálni.  

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: a héten az utazási kedvezménnyel kapcsolatos 

rendelet módosítását kezdeményeztük. A Volán Központnak is írtunk, és kifejtettük a 

Szövetség álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a szövetség arcképes 

igazolványával rendelkező személy jogosult az utazási kedvezményre. Volt egy 

konkrét telefon azzal kapcsolatban, hogy az arcképes igazolványában az állapota 

nem szerepel, a sofőr nem látja, hogy oda van írva, hogy vak, nem adták meg neki a 

kedvezményt. Leírtuk a Szövetség álláspontját, részletesen, jogszabályokkal 

alátámasztva, hogy neki jár a kedvezmény. A Kormányrendeletet is szeretnénk 

módosítani, hogy ne legyen rá lehetőség, hogy többféleképpen értelmezzék a 

jogszabályt.  

Szűcs Zsuzsanna: ugyanúgy ahogy a hallássérülteknél van.  

Dr. Nagy Sándor: igen.  

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: azt tervezzük Sándorral, hogy az EMMI 

fogyatékosügyi osztályának írunk.  

Dr. Nagy Sándor: mivel oda tartozunk, azt szeretnénk, ha ezt ők vinnék tovább az 

ITM felé. Meg ez egy kormányrendelet. Vállaltuk, hogy személyes egyeztetésben is 

részt veszünk.  

Szűcs Zsuzsanna: ha sikerülne, több tag lenne, mert a gyengénlátók is tagok 

lennének.  

Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: a gyengénlátóknak is van fogytám, emelt CsP így 

MÁK kártyájuk, de az arcképes igazolvány miatt kerülnek hátrányba.  

Dr. Nagy Sándor: azt még emeljük ki, hogy nagyon jól sikerült az EET és 

megkezdtük a szakmai munkát. Nagyon szeretnénk, ha a szemléletformáló program 

egységes lenne.  

 

 

Dr. Nagy Sándor elnök átadta az ülés vezetését Dr. Ozvári-Lukács Ádám 

alelnöknek.  

 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: kérdezem az elnökséget, hogy az elnököt megillető 
2019. harmadik negyedéves prémiumának kifizetését megszavazza-e?  
 

 

 



46/2019. (X.4.) Sz. elnökségi határozat 

Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2019. harmadik 
negyedévére a prémium.  
 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki 

Gábor, Majoros Kálmánné, Németh Andrea, Sztakó Krisztina)  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  

 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

Dr. Nagy Sándor: megszerveztük az ellenőrzést és a Távszem megyei információs 

fórumait. Egy megyével nem tudtunk megállapodni az ellenőrzés időpontjában. A 

második felszólításra azt a választ kaptuk, hogy a Távszemes programot 

megpróbálja megtartani, az ellenőrzéssel kapcsolatban nem reagált másodszorra 

sem. Nekem az a véleményem, hogy amelyik megye megakadályozza az 

együttműködést, azt a jövő évben nem szabad támogatásban részesíteni. Két okból: 

szerződésszegő magatartást tanúsítanánk, másik ok, hogy ez egy nagyon rossz 

folyamatot indíthatna el a Szövetségen belül.  

 

Az elnökség tagjai egybehangzóan arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az 

ellenőrzésnek minden tagegyesületnél meg kell történnie. Annak elmaradása esetén 

a támogatást vissza kell fizettetni, illetve a további támogatást meg kell szüntetni. 

 

Kmf. 
 
 
 
 
 
………………………..   …………………………  ……………………… 
dr. Nagy Sándor   Barnóczki Gábor   Gál Enikő 
elnök     jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyvvezető 
 

 


