A veszélyhelyzet idején hozott elektronikus határozatok 2020.
14/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta az elnök beszámolóját a 2020. január 29. és március 12.
között végzett munkáról
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
dr. Nagy Sándor érintettsége miatt nem vett részt a határozathozatalban.
15/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség hozzájárul az elnök I. negyedévi prémiumának kifizetéséhez.
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
dr. Nagy Sándor érintettsége miatt nem vett részt a határozathozatalban.
16/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta a gazdasági vezető beszámolóját 2020. jan. 22. – márc. 09.
közötti időszakra.
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
17/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta a szakmai vezető Időszaki beszámolóját 2020. január 29 –
2020 március 12—éig.
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
18/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége Rithnovszkydíjat alapít, amelyet az alábbi szabályzatba foglalva fogad el.
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –

Szabályzat Rithnovszky-díj adományozásáról
A díj fokozataira, odaítélésére, illetve az adományozás eljárására vonatkozó
rendelkezések:
A díj alapításának célja
A díjjal a szövetség azon önkéntesek munkáját ismeri el, akik az MVGYOSZ
Kölyöknevelési programja résztvevőjeként önkéntesen segítik a kölyökkutyák
előkészítését a Kiképzési programban történő bevonásra, ezzel is motiválva a
kölyöknevelés folytatására. Célunk továbbá Rithnovszky János emlékének ébren
tartása, a vakvezetőkutyák kiképzése terén végzett munkájának elismerése.
A díj fokozatai:
gyémánt fokozatú Rithnovszky-díj, (sorszámozott)
arany fokozatú Rithnovszky-díj,
valamint ezüst fokozatú Rithnovszky-díj.
A díj
A díj két fő részből áll. Egy emlékplakettből és egy oklevélből.
Az emlékplakett anyaga csiszolt üveg, melynek szélei fazettázottak. Formája
négyszög alakú. Színezése a fokozatok szerint eltérő (gyémánt, arany, ezüst).
Felülete gravírozott. Felirata a díj megnevezése, és a kibocsátás évének dátuma.
További díszítő elemek: az MVGYOSZ alapértelmezett logója, kiegészítve a VKK
tevékenységét jelképező háromszögletű piktogrammal. A gyémánt fokozatú díj
sorszámozott. Az emlékplakett díszdobozban van elhelyezve.
Az oklevél tartalmi elemei: az MVGYOSZ alapértelmezett logója, kiegészítve a VKK
tevékenységét jelképező háromszögletű piktogrammal. Szöveges tartalma: a díj
megnevezése, a fokozat megnevezése, a kibocsátás évének dátuma, a díjazott
szerződésben szereplő neve, (ha a családja, élettársa, stb. is részese volt a
kölyökkutya felnevelésében, akkor az „és családja”, és társa” stb. szöveg is) a
díjazott által nevelt kutyák hívó neve, a kutyák neve mellett a nevelési időszak dátum
szerinti megjelölés, az MVGYOSZ hivatalos bélyegzője és a szövetség elnöke
sajátkezű aláírása.
A díjra jogosultak köre:
Díjazott az a magánszemély lehet, akivel az MVGYOSZ a szövetség Kölyöknevelési
programjában történő részvétel céljából szerződést kötött.
Ha a kölyöknevelésben a szerződést kötött magánszemély családja is részt vesz,
akkor a díjat e magánszemély és családja kapja.
A magánszemély (családja) gyémánt fokozatú Rithnovszky-díjra 10 kölyökkutya
felnevelése,
arany fokozatú Rithnovszky-díjra 6 kölyökkutya felnevelése,
ezüst fokozatú Rithnovszky-díjra 3 kölyökkutya felnevelése esetén lehet jogosult.
Ugyanazon személy (családja) – a feltételek fennállta esetén – mindhárom fokozatra
jogosult lehet.

-

-

A díj odaítélésének feltételei:
A díjra jelölt személy folyamatban lévő neveléssel éri el az adott évben a díjhoz
szükséges kutyalétszámot;
a díjhoz szükséges kutyalétszámba nem számít bele az a kutya, amelyik
nevelési hiba miatt lesz alkalmatlan a kiképzésre, ugyanakkor az egészségügyi
és idegrendszeri okok miatt alkalmatlanná vált kutyát figyelembe kell venni, ha a
nevelés időtartama a 3 hónapot eléri.
a más nevelőtől átvett kutya abban az esetben számít bele a díjhoz szükséges
létszámba, ha az új nevelőnél a nevelés időtartama legalább 3 hónap.

A díj odaítélése, átadása:
Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője a rendelkezésére álló
adatok alapján az adott év január 31-éig terjeszti fel a díj várományosait az
MVGYOSZ elnöksége részére. A felterjesztés tárgyában az elnökség a soron
következő ülésén, de legkésőbb február 28-áig határozatot hoz. A díjazottak
kiértesítése, valamint a díj megrendelésének előkészítése az MVGYOSZ
Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője feladatkörébe tartozik, mellyel
kapcsolatban haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. A díj
elkészítését az MVGYOSZ legkésőbb március 15-éig megrendeli a képzőművésztől.
A díjat a Vakvezetőkutyák Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen adja át az
MVGYOSZ elnöke és Rithnovszky János szellemi örökségét képviselő személy,
vagy akadályoztatásuk esetén az erre a feladatra általuk kijelölt személy.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezés:
A szabályzat az elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.
A díj odaítéléséről első alkalommal az MVGYOSZ elnöksége 2020. március 13-i
ülésén rendelkezik.
19/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központjának vezetője felterjesztése alapján
2020-ban a következő személyek részesülnek Rithnovszky-díjban:
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
1 db Gyémánt Rithnovszky-díj:
- Hegedűs Gábor Károly /2012:Gracie; 2013:Zümi; 2013:Amy; 2014:Greg;
2015:Noel; 2016: Sophie; 2016:Alíz; 2016:Ribizli; 2017:Zoé; 2018:Rea;
2019:Kökény; 2020:Szása/
3 db Arany Rithnovszky-díj:
- Dr. Lőcseiné Putz Erika /2008:Berci; 2009:Zénó; 2010:Amstel; 2011:Néró;
2012:Róma; 2012:Lucky; 2014:Csipke; 2015:Stefi/
- Libnár Nikolett /1999:Goldie; 2000:Goldie; 2001:Kleó; 2003:Manó; 2004:Dóri;
2018:Panni; 2019:Villám/
- Kreszán Valéria és Deák Ildikó /2012:Nimród; 2015:Nelson; 2016:Josh;
2017:Fülöp; 2018:Astor; 2019:Sherlock/

6 db Ezüst Rithnovszky-díj:
- Kukely Andrea /2007:Bíborka; 2009:Megan; 2015:Némó; 2016:Jázmin; 2018:Bella/
- Dobó Gábor /2012:Koppány; 2014:Mandula; 2014:Mázli; 2015:Emma/
- Greczula Csilla /2015:Natasa; 2016:Arion; 2018:Rió; 2018:Ruby/
- Menyhárt Zsolt /2013:Katie; 2013:Balto; 2016:Gyömbér/
- Erdélyi Gabriella /2016:Zafír; 2017:Póker; 2018:Eboni/
- Czeglédi Csaba /2015:Summer; 2018:René; 2020:Szimba/
20/2020. (III. 13.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség az MVGYOSZ 2020. évi küldöttgyűlésének meghívóját az alábbiak
szerint fogadta el:
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Tisztelt Küldött Asszony / Úr!
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2020. május 21-én
(csütörtök) 10:00 órai kezdettel választó-küldöttgyűlést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: MVGYOSZ székháza
(1146 Budapest, Hermina út 47.)
Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy
2020. május 21-én 10:30 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt
küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet
nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti
meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg.

Napirend:
1. Elnöki megnyitó
2. A 2019. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása,
elfogadása
3. A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója és elfogadása
4. A leköszönő elnök záróbeszéde
5. A választó küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása
6. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelölt lista ismertetése
7. Vezető tisztségviselők megválasztása
(elnök, elnökségi tagok, Felügyelő Bizottsági)
8. Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása
9. Választási eredmények ismertetése
10. Bejelentések, hozzászólások

Felhívom Küldött-társam figyelmét, hogy a küldöttek regisztrációja aláírt jelenléti ív
alapján történik.
Kérem, hogy a küldöttgyűlés eredményessége érdekében a meghirdetett 10:00
órai kezdő időponttól előre láthatólag 15:00 óráig a küldöttgyűlés
határozatképességét biztosítani szíveskedjen.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Budapest, 2020. április 21.
Az MVGYOSZ Elnöksége nevében:
dr. Nagy Sándor
elnök

21/2020. (V. 26.) sz. elnökségi határozat:
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége elfogadta az
MVGYOSZ 2019. évi beszámolóját (1. számú melléklet) és közhasznúsági
mellékletét (2. számú melléklet).
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
22/2020. (V. 26.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta az elnök 2020. március 13. és május 14. között végzett
munkájáról készült beszámolóját.
határozatot támogatta 6 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Megjegyzés: az elnök, érintettsége miatt, nem vett részt a szavazásban.

