Az MVGYOSZ 2019. május 17-ei
Küldöttgyűlésének Határozatai

1/2019. (V. 17.) sz. KGY HATÁROZAT
A küldöttgyűlés látható többséggel a nyílt szavazatok összeszámolására háromtagú
szavazatszámláló bizottságot választ, amelynek tagjai Bakos Pálné, Kányátszki Gábor és
Moók Mihály.
A szavazatszámláló bizottság Kányátszki Gábort választja elnökéül.
2/2019. (V. 17.) sz. KGY HATÁROZAT
A küldöttgyűlés 84 igen szavazattal a titkos szavazatok összeszámolására öttagú
szavazatszámláló bizottságot választ, amelynek tagjai Bárány Krisztina, Borbély Lajosné,
Jankó-Brezovay Pálné, Kovács Géza és Kuminka Györgyné.
A szavazatszámláló bizottság Jankó-Brezovay Pálnét választja elnökéül.
3/2019. (V. 17.) sz. KGY HATÁROZAT
A küldöttgyűlés 83 igen szavazattal megválasztotta Sztakó Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek,
Borai Botondot és Németh Orsolyát jegyzőkönyv hitelesítőknek.
4/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
Napirend:
1. Elnöki megnyitó
2. Elnökségi tag és póttagok megválasztása
3. A 2018. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása
4. A Felügyelő bizottság 2018. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása
5. Alapszabály módosítás
6. Az Etikai bizottság 2018. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása
7. Hozzászólások, egyebek
A küldöttgyűlés a 2019. május 17-i ülésének napirendjét 83 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta.
5/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
A küldöttgyűlés az elnökségi tagságra jelölt személyeket: Bősze György 81, Németh Tamás
64, Szalai Miklósné 52, Sztakó Krisztina 78 és Tóth Sándor 62 igen szavazattal a
jelöltlistára állította, a jelöltlistát véglegesítette.
6/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
A küldöttgyűlés 81 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2018. évi szakmai beszámolóját, pénzügyi
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
7/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
A küldöttgyűlés a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Felügyelő
Bizottságának 2018. évi beszámolóját 86 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül fogadta el.

8/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
A küldöttgyűlés az alapszabály módosítására tett előterjesztés alábbi módosítását 82 igen
szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta:
4. paragrafus 2. bekezdése kiegészül a 2. A) bekezdéssel: az MVGYOSZ 2019. május 17.
napjától természetes személyeket tagjai sorába nem vesz föl.
Illetve a 34. paragrafus kiegészül a 2. bekezdéssel: az MVGYOSZ 2019. május 17. napjától
természetes személy tagokat nem vesz fel.
9/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
A küldöttgyűlés a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége által
előterjesztett és a küldöttgyűlésen dr. Ozvári-Lukács Ádám módosító indítványával, valamint
az elnök szövegpontosításával kiegészített alapszabály módosítást 79 igen szavazattal, 1
ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadta el:
Az MVGYOSZ Küldöttgyűlése
1./ Az Etikai bizottság intézményének megszűnésére figyelemmel, hatályon kívül helyezi az
alapszabály
8. § (3) bekezdésében a „Etikai bizottság,” szövegrészt;
9. § (3) bekezdés c) pontjában a „Etikai bizottságot” szövegrészt;
11. § (3) bekezdésében a „és Etikai Szabályzatának” szövegrész;
18. § (2) bekezdés a) pontjában a „és az Etikai Szabályzat” szövegrészt;
18. § (2) bekezdés c) pontjában a „az Etikai bizottság három tagjának, egy póttagjának,” szövegrészt;
18. § (2) bekezdés f) pontjában a „és az Etikai Bizottság” szövegrészt;
23. §-t és az előtte levő címet;
24. § (2) bekezdésben a „az Etikai Bizottság tagjai,” szövegrészt.
Indokolás: Az elnökség, a sokéves tapasztalat alapján megállapította, hogy a Szövetség működését nem
terhelik etikai eljárások. A jövőben felmerülő etikai eljárások lefolytatását a küldöttgyűlés hatáskörébe
javasolja helyezni és ott kívánja szabályozni.
2./ Továbbá az alapszabály következő módosításait fogadja el:
A 3. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(9) Felnőttképzési tevékenységet végez, amelynek segítségével előmozdítja a látássérült emberek
továbbtanulását, és a részükre munkalehetőséget biztosító képzéseket.
Indokolás: a felnőttképzés akkreditálása érdekében szabályozni szükséges a felnőttképzési
tevékenység végzését.
A 3. § (15) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
(15) A látássérült személyek rehabilitációja, tájékoztatása és kulturális igényeinek kielégítése céljából:
b) a látássérült olvasók részére hozzáférhető formátumú (Braille-írásban kinyomtatott, felolvasott és
digitalizált) művek kölcsönzése érdekében Braille-, hangos- és elektronikus könyvtárat működtet,

figyelemmel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénynek a művek nem üzletszerű, szabad
felhasználására vonatkozó szabályainak betartására;
Indokolás: szövegpontosítás. Fontos szabályozni, hogy a látássérült olvasók részére hozzáférhető
formátumú (Braille-írásban kinyomtatott, felolvasott és digitalizált) művek kölcsönzése történik a
szerzői jogi törvény vonatkozó szabályainak betartása mellett.
A 3. § (15) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
(15) A látássérült személyek rehabilitációja, tájékoztatása és kulturális igényeinek kielégítése céljából:
c) kiadja a "Vakok Világa" című folyóiratot, a Szövetség hivatalos lapját, amelyben rendszeresen
közzéteszi tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, ismerteti a testületi szervek
döntéseit;
Indokolás: az újságban elégséges közzé tenni a szövetség tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait, ismertetni a testületi szervek döntéseit. Az elnökség beszámolóját a
közhasznúsági melléklet tartalmazza, amely megtalálható a szövetség honlapján (alapszabály 32. § (1)(2) bekezdései), illetve az Országos Bírósági Hivatal honlapján. Ezáltal a nyilvánosság sokkal szélesebb
körben férhet hozzá a közhasznúsági melléklethez.
A 3. § (22) bekezdés b) pontja hatályát veszti:
Indokolás: a Braille-, digitális és hangos könyvtár működtetése nem a nyilvános könyvtári ellátás
rendszerében történik, ezért nem hivatkozhatunk a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdésére, hanem a szerzői
jogról szóló törvény szabályait kell betartanunk.
A 3. § (22) bekezdése az alábbi s) ponttal egészül ki:
s) biztosítja, hogy a fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetés nélkül és másokkal
azonos alapon férnek hozzá az általános felsőfokú oktatáshoz, a szakképzéshez, felnőttoktatáshoz és
élethosszig tartó tanuláshoz.
Indokolás: a (9) bekezdésbe beemelt felnőttképzés közfeladatként történő ellátásának jogszabályi
háttere.
A 4. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
4. § (2a) A Szövetség 2019. május 17-ét követően nem vesz fel természetes személy tagot.
Az 5. § (4) bekezdés felvezető szövege és c) pontja az alábbiak szerint módosul:
5. § (4) A Szövetségi tagság megszűnik, ha a tag kizárását a kötelezettségek ismételt vagy súlyos
megsértése miatt az elnökség határozatában indítványozza. Az elnökség az indítványt az elnök részére
küldi meg, aki azt köteles a küldöttgyűlés meghívójával egyidejűleg továbbítani a küldötteknek. A
küldöttgyűlés a kizárásról a soron következő ülésén határoz.
A tagot a Szövetségből ki lehet zárni, ha
c) a Szövetség érdekeit, értékrendjét sértő, megtévesztő magatartást tanúsít, a céljaival ellentétes
tevékenységet folytat.

Indokolás: Szövegpontosítás.
Az 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) A tagot a Szövetségből kizárni az alapszabályban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet
[11. § (4a) bekezdés].
Indokolás: Az Etikai Bizottság intézményének megszűnése miatt szükséges utalni a kizárás
szabályozására. A kizárás a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, ezért ott szükséges tárgyalni az eljárás
rendjét.
A 11. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
(4a) A kizárás eljárási rendje [5. § (5) bekezdés]:
a) Az elnök a tag kizárását indítványozó elnökségi határozatot [5. §(4) bekezdés], a Küldöttgyűlés
kezdetét megelőzően legalább negyven nappal postai úton, levélben, tértivevénnyel igazolt módon
megküldi az érintett tagnak. Ezzel egyidejűleg felkéri az eljárás alá vont tagot, hogy amennyiben nem
ért egyet a kizárással, úgy a postai küldemény kézhez vételétől számított tizenöt napon belül, írásban
terjessze elő kifogásait a Küldöttgyűlésnek címezve, de az elnöknek megküldve.
b) Megszűnik a kizárásra irányuló eljárás az eljárás alá vont taggal szemben, ha az elnökség kizárást
indítványozó határozatát a tag tudomásul veszi és lemond a tagságáról [5. § (2) bekezdés].
c) Az elnök az elnökség kizárást tartalmazó határozatát és az eljárás alá vont tag határozattal szembeni
kifogását együttesen megküldi a küldötteknek.
d) Az elnök a Küldöttgyűlésen ismerteti az elnökség kizárást indítványozó elnökségi határozatot, majd
felkéri az eljárás alá vont tagot arra, hogy fejtse ki kifogásait az indítvánnyal kapcsolatban.
e) A Küldöttgyűlés az elnökség határozatának és a tag kifogásainak ismeretében – egyszerű szavazat
többséggel, nyílt szavazással - dönt arról, hogy
ea) elutasítja az elnökség kizárásra tett indítványát, vagy
eb) kizárja a tagot a Szövetségből.
f) A kizárást tartalmazó határozatot, amelyben utalni kell a tagot megillető 6. § (3) bekezdésben foglalt
jogosultságra, a jegyzőkönyv elkészülését követő öt napon belül, postai úton, levélben, tértivevénnyel
igazolt módon, az elnök közli az eljárás alá vont taggal. A határozat tudomásul vételének kezdete a
küldemény átvételének időpontjában áll be.
Indokolás: Az Etikai Bizottság megszűnésével a kizárás eljárási rendje a Küldöttgyűlés hatáskörébe
kerül.
A 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a részt vevő küldöttek nevét, a
hozzászólások lényegét és a határozatokat. A határozatokat úgy kell elkészíteni, hogy abból
megismerhető legyen a Küldöttgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a
döntéstámogatók és -ellenzők számaránya (ha lehetséges, a személye).

Az írásba foglalt jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján, az ülést követő tizenöt napon belül, kell
elkészíteni. A jegyzőkönyv elkészülte, hitelesítése és aláírása után 30 nappal a hangfelvételt meg kell
semmisíteni
A hangfelvétel tényét, az ülés megkezdésekor, az elnök köteles közölni a Küldöttgyűlés résztvevőivel.
Indokolás: Főszabály szerint a jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét tartalmazza. Ebből következően,
az ezzel ellentétes szövegrészeket törölni szükséges.
A 19.§ (2) bekezdésének második mondata törlendő:
A Szövetség hivatalos lapjában: a Vakok Világában - a rövidített küldöttgyűlési tájékoztató részeként a küldöttgyűlési határozatokat is meg kell jelentetni a határidők és felelősök megjelölésével.
Indokolás: a nyilvánosságra hozatalt a bekezdés megmaradt szövegezése is megfelelően biztosítja.
Lásd még a 3. § (15) bekezdés c) pontjának módosításához írottakat.
A 20. § (3) bekezdés az alábbi új d) bekezdéssel egészül ki:
d) aki a közügyek gyakorlásától el van tiltva.
Indokolás: szükséges a kizáró okok körét kiegészíteni a Btk. 61. § (2) bekezdés j) pontja szerint.
A 21. § (10) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint egészül ki:
(10) Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a küldöttgyűlés
vagy az elnök hatáskörébe:
d) figyelemmel kíséri a tagegyesületei és a természetes személy tagok tevékenységét. A
kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagok kizárását az elnökség határozatában
indítványozza [5. § (4) bekezdés];
Indokolás: a 5. § (4) bekezdésében szabályozott jogosultság beemelése az elnökség feladatai közé.
A 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Az elnökségi tagok figyelemmel kísérik a 3. § (2)-(21) bekezdésekben foglalt közhasznúsági
tevékenységeket, amely feladatok ellátásához a hivatal szakmai segítséget nyújt.
Indokolás: A korábbi szabályozás végrehajtását felülvizsgálta az elnökség. Megállapította, hogy a
szövetség szakképzett munkatársai kellő felkészültséggel képviselik mind az érdekképviseleti, mind
pedig a szakmai irányítást. Az elnökségnek, mint ügyintéző szervnek az a feladata, hogy ezt figyelemmel
kísérje és szakmai tudásával, tapasztalataival támogassa a döntéshozatalai során. Így pedig
okafogyottá vált az eredeti szabályozás fenntartása.
A 30. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Nem lehet az elnökség tagja az a személy, aki a küldöttgyűlés választása szerint egyéb tisztséget
tölt be.
Indokolás: a Felügyelőbizottság jelezte, hogy a civil törvény 38.§ (3) bekezdésének alkalmazása az
elnökségi tagokra nem indokolt, ezeket a szabályokat a törvény csak a felügyelőbizottságra
vonatkozóan tartalmazza. Ezért a megszorító szabályok kikerültek a 30. § (3) bekezdéséből.

A 34. § az alábbiak szerint módosul:
34. § (1) Az alapszabály módosítása a küldöttgyűlés általi elfogadásával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg
hatályát veszti a Szövetség Etikai Szabályzata, továbbá a Választás És a Szavazás Lebonyolításának
rendjéről szóló szabályzat Etikai Bizottságra vonatkozó szabályai.
(2) Az alapszabály hatályba lépését követően a természetes személy tag felvétele megszűnik.
10/2019. (V. 17.) sz. KGY Határozat
A küldöttgyűlés a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége tagjává
Sztakó Krisztinát (63 szavazat), póttagjává pedig Bősze Györgyöt (46 szavazat)
megválasztotta.

