
Az MVGYOSZ 2018. október 26-ai 
Küldöttgyűlésének Határozatai 

 
 

1/2018. (X. 26.) sz. KGY HATÁROZAT 
A küldöttgyűlés látható többséggel megválasztotta Sztakó Krisztinát 
jegyzőkönyvvezetőnek, Németh Tamást és dr. Stefán Sándort jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
A napirend elfogadása következik. A napirendi javaslatot már a meghívóból ismerik a 
küldöttek, dr. Nagy Sándor felkéri Baráth Barbarát, hogy olvassa fel a napirendi 
javaslatot. 
 
Napirend: 
1. Elnöki megnyitó  
2. A Felügyelő bizottság 2017. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása  
3. A 2017. évi szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló - közhasznúsági melléklet - 
megvitatása, elfogadása  
4. Az MVGYOSZ elnöke munkabérének módosítása a kötelező garantált bérminimum 
szerint 
5. Az Etikai Bizottság 2017. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása  
6. Hozzászólások, egyebek 
 
 
2/2018. (X. 26.) sz. KGY Határozat 
A küldöttgyűlés a 2018. október 26-i napirendet 80 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el. 
 
1. Elnöki megnyitó  
2. A Felügyelő bizottság 2017. évi beszámolója és elfogadása  
3. A 2017. évi szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló - közhasznúsági 
melléklet - megvitatása, elfogadása  
4. Az MVGYOSZ elnöke munkabérének módosítása a kötelező garantált 
bérminimum szerint 
5. Az Etikai bizottság 2017. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása  
6. Hozzászólások, egyebek 
 

 

3/2018. (X. 26.) sz. KGY Határozat 
A küldöttgyűlés a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Felügyelő 
bizottságának 2017. évi beszámolóját 82 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el. 
 

 

4/2018. (X. 26.) sz. KGY Határozat  
A küldöttgyűlés 80 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett 
elfogadta a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2017. évi szakmai 
beszámolóját, pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
 

 

 



5/2018. (X. 26.) sz. KGY Határozat  
A küldöttgyűlés 73 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett 
elfogadta a  
38/2015 (V. 30.) sz. KGY határozat felvezető szövegének és az első fordulatának 
módosítását az alábbiak szerint: 
A küldöttgyűlés az MVGYOSZ vezető tisztségviselőinek díjazását és az elnök 
munkajogviszonyát az alábbiakban határozza meg:  
Az elnököt vezetőállású munkavállalóként, munkajogviszonyban történő 
foglalkoztatással kötetlen munkaidőben foglalkoztatva, a mindenkori garantált 
bérminimummal megegyező munkabér illeti meg. A munkabér az elnökség döntése 
alapján prémiummal egészül ki, amelynek összege 200.000.- Ft/hó, amelyről az 
elnökség az elnök elvégzett munkájának figyelembe vételével negyedévente dönt.  
A módosítás a vonatkozó jogszabályi előírások kötelező érvényű alkalmazására 
tekintettel visszaható hatállyal érvényes. 


