
 

 

Az MVGYOSZ elnökségének  

2021. évben meghozott határozatai: 
 

1/2021. (I. 29.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség helyt ad a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kérelmének 
és a részére 2020. augusztus 18-án folyósított 1.000.000-, azaz egymillió forint 
kölcsön lejárati idejét 2020. december 31-éről 2021. augusztus 31-ére módosítja.  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: 3 elnökségi tag  
 

2/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: 
1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

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

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

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

5.  Döntés a szövetség és a tagegyesületei közötti állami támogatás felosztásáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

6 Az MVGYOSZ részére 2020-ban felajánlott SZJA 1% felosztásának 
meghatározása. 

 Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök, Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

7. Petrof hangversenyzongora ügyének újratárgyalása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. A Bodor Tibor által felolvasott, lejárt jogdíjas hangoskönyvek értékesítése 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

9. Beszámoló a székház beruházásáról 
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, szolgáltatásvezető 

10. Bejelentések, vegyes ügyek 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

3/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség, az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek hitelesítésére állandó 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Barnóczki Gábort megválasztotta. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: 1 fő Barnóczki Gábor 



 

 

 

4/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az elnök 2020. december 9 – 2021. január 31. időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:  
dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 

5/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség, a gazdasági vezető 2020. december 8 – 2021. február 3. időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

6/2021. (II. 4.) sz . elnökségi határozat 

Az elnökség, a szakmai vezető 2020. december 9 – 2021. február 1. időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

7/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az MVGYOSZ részére megállapított és folyósított 2021. évi 260.200.000,- 
Ft költségvetési támogatásból 50%-ot továbbad a szövetség tagegyesületeinek 
működésére, 50%-ot pedig fenntart saját működési költségeinek finanszírozására 

A határozatot támogatta: 1 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: 4 elnökségi tag 
Tartózkodott: 2 elnökségi tag 
 

8/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az MVGYOSZ részére megállapított és folyósított 2021. évi 260.200.000,- 
Ft költségvetési támogatásból 45%-ot továbbad a szövetség tagegyesületeinek 
működésére, 55%-ot pedig fenntart saját működési költségeinek finanszírozására. 

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete és a Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete a 2021. évi, szövetség működésére kapott költségvetési 
támogatásból nem részesül. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 



 

 

Tartózkodott:- 
 

9/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az MVGYOSZ elnöksége támogatja a 2021. évben költségvetési támogatásban 
részesülő tagegyesületeit likviditási gondok esetén az első féléves támogatás terhére 
kölcsön kifizetésével, amely összeg kizárólag működési költségekre, bér vagy 
bérjellegű kifizetésekre használható fel. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: 
Tartózkodott: - 
 

10/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a szövetség részére 2020-ban felajánlott 2019. évi SZJA 1%-ának 
bevételét úgy osztja fel, hogy annak 40%-a a szövetséget illeti, 60%-a pedig a 
tagegyesületeit. 

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete a szövetség részére felajánlott 
SZJA 1%-ból nem részesül.  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 

11/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége haszonkölcsönbe adja a 
tulajdonát képező Petrof hangversenyzongorát, a Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Kft.-nek 2021. februári kezdettel, három éves időtartamra. Az 

elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a haszonkölcsön szerződést kösse meg a 
Kft.-vel. 

Ezzel egyidejűleg az elnökség hatályon kívül helyezi a zongora értékesítéséről szóló 
53/2020. (X.7.) sz. határozatát. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 

12/2021. (II. 4.) sz. elnökségi határozat 

Az MVGYOSZ nem járul hozzá ahhoz, hogy Puskás Kata Szidónia tulajdonába 
kerüljenek azok a Bodor Tibor által felolvasott irodalmi művek, amelyek már nem 
tartoznak szerzői jogi oltalom alá. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 



 

 

 

13/2021. (II. 22.) sz. elnökségi határozat 

A költségvetési támogatásra jogosult húsz tagegyesület 2021-ben 117.090.000.- forint 
összegű támogatásban részesül működésük részleges fedezésére, az alábbi felosztás 
szerint: 
1./ A támogatás alapösszege 2.000.000.- forint, amely összesen 40.000.000.- forint; 
2./ A fennmaradó 77.090.000.- forint 60%-át, az egyesületek szakmai munkájának 
értékelésével 2020-ban elért, de a 2020-ban lefolytatott 2019. évi pontok ellenőrzése 
során megállapított büntetőpontok levonásával kiszámított, és így az egyesületet 
megillető pontok alapján;  
3./ 40%-át pedig az egyesületek által igazolt, a 2020. december 31-ei állapot szerint 
fizető taglétszám alapján, amelyet a 9-es főkönyvi kivonattal igazol, kell felosztani. 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: - 
 

14/2021. (III. 04.) sz. elnökségi határozat 

Az MVGYOSZ elnöksége 1.500.000.- Ft kölcsönnel támogatja a Vakok és 
Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületét likviditási gondjainak 
megoldása érdekében, az őt megillető 2021. első félévi költségvetési támogatás 
terhére, amely összeg kizárólag működési költségekre, bér vagy bérjellegű 
kifizetésekre használható fel. 
Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy kösse meg a szerződést kölcsönvevővel, 
továbbá a jövőre nézve intézze a szerződéssel kapcsolatban felmerülő összes 
jogügyletet. 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: - 
 

15/2021. (III. 10) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: 
1. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének meghallgatása a 2020. 

évi költségvetési támogatás elszámolásával, továbbá a 2021. február 24-én 
megtartott ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2. Az elnökség 8/2021. (II. 4) sz. határozatának felülvizsgálata (a Tolna megyei 
egyesület költségvetési támogatásból történő kizárása miatt) 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

3. A Tolna megyei egyesület MVGYOSZ arcképes igazolvány kérelmének 
elbírálása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 



 

 

16/2021. (III. 10.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a 8/2021. (II. 4) sz. határozatát a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete kérésének megfelelően nem kívánja módosítani.  

Indoklás: továbbra sem sikerült tisztázni a pénztárkezelésre vonatkozó 
szabálytalanságokat. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 81 § C 
pontja kimondja, hogy közpénzt olyan szervezetnek, amely nem számol el 
szabályszerűen, az ellenőrzés során ez nem tisztázott, nem folyósíthat.  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

17/2021. (III. 10.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az MVGYOSZ arcképes igazolvány átadását a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete részére mindaddig felfüggeszti, míg nem látható a 
tagnyilvántartó helyessége, nem átlátható a tagdíj befizetés rendszere, nem 
ellenőrizhető, hogy a tagsági igazolvány felhasználása jogszerű, valamint amíg a 
2018. évre vonatkozó arcképes igazolványok számláját nem rendezi. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

18/2021. (III. 31.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, módosítás nélkül elfogadta. 

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

2. Döntés az elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséről  
 Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám 

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

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

5. Tájékoztatás a székház felújításáról 
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (résztvevők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

19/2021. (III. 31.) sz. elnökségi határozat 



 

 

Az elnökség az elnök 2021. február 1-je és a 2021. március 31-je közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 

 
20/2021. (III. 31.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta, hogy az elnök 1. negyedéves prémiuma kifizetésre kerüljön. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 

 
21/2021. (III. 31.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a gazdasági vezető 2021. február 4. és 2021. március 30. 
közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

22/2021. (III. 31.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a szakmai vezető beszámolóját a 2021. február 4. és 2021. 
március 29. közötti időszakra vonatkozóan. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

23/2021. (III. 31.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2021. február 4. és 2021. március 26. közötti időszakra vonatkozóan 
történt eseményekről. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

24/2021. (IV. 20.) sz. elnökségi határozat 
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy az 53/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozatot a 
székház beruházásával kapcsolatban nem kell alkalmazni. Egyben felkéri az elnököt 



 

 

arra, hogy minden elnökségi ülésen a beruházás állásáról rendszeres tájékoztatást 
adjon, különös tekintettel a 3 millió Ft fölötti kifizetésekről.  
A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: – 

Tartózkodott:- 
 

25/2021. (IV. 28.) sz. elnökségi határozat 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége, a 
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére 
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, mint az MVGYOSZ 

ügyvezetése, elfogadta az MVGYOSZ 2020. évi beszámolóját (1. számú melléklet) és 
közhasznúsági mellékletét (2. számú melléklet).  

https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2021/05/MVGYOSZ-2020.-evi-

beszamolo-1.-sz.-melleklet.pdf 

https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2021/05/Kozhasznusagi-

melleklet-2020-2.-sz.-melleklet.pdf 

 

A rendelet 5. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az elnök köteles az MVGYOSZ 
alapszabályában foglaltak szerint a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 
nyilvánosságra hozni, és így tájékoztatni a tagokat.  

A rendelet (7) bekezdésében foglaltak szerint az elnökség köteles a meghozott döntést 
a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó 
küldöttgyűlés napirendjére venni. 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: – 

Tartózkodott: - 
 

26/2021. (IV. 29.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség hatályon kívül helyezi  
a 23/2011. (III. 30.) sz. és 
a 74/2012. (IX. 4.) sz.  
Elnökségi Határozatait. 
 

Egyben felhatalmazza az elnököt arra, hogy jogászok bevonásával vizsgálják meg, 
kiterjed-e az MVGYOSZ-re az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya?  

Ha igen, akkor felhatalmazza az elnököt arra, hogy készítse el az MVGYOSZ új 
közérdekű adatigénylésre vonatkozó szabályzatát. 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: – 

https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2021/05/Kozhasznusagi-melleklet-2020-2.-sz.-melleklet.pdf
https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2021/05/Kozhasznusagi-melleklet-2020-2.-sz.-melleklet.pdf


 

 

Tartózkodott: - 
 

27/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot az alábbi módosítással 
elfogadta. 

1. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

2. A költségvetési támogatás felosztásának szakmai szempontjait meghatározó 
pontrendszer elfogadása 

Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

3. A taktilis burkolati jelzések kialakítására vonatkozó új állásfoglalás 
megtárgyalása 
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

4. A Távszem szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftver fejlesztésének megvitatása 
és pénzügyi finanszírozásának támogatása 

 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

5. Tájékoztatás a székház felújításáról 
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

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

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

8. Bejelentések, vegyes ügyek 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

28/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség a szakmai vezető beszámolóját 2021. március 30. - 2021.május 25. 
időszakra vonatkozóan elfogadta. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

29/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség elfogadta a költségvetési támogatás egy részének tagegyesületek közötti 
felosztásának 2021. évi szempontjait.  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

30/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat  



 

 

Az elnökség, a határozat melléklete szerint elfogadta az MVGYOSZ  állásfoglalását a 
Magyarországon közforgalmú területen, illetve a nyilvánosság számára nyitva álló, 
bárki által igénybe vehető szolgáltatást biztosító létesítményekben és a munkahelyi 
környezetben kialakítandó, közlekedést segítő taktilis jelzések alkalmazhatóságáról.  

https://www.mvgyosz.hu/wp-

content/uploads/2021/06/allasfoglalas_taktilis_jelzesek_mvgyosz_2021.pdf 

 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

31/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség hozzájárul, a Távszem szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftver 
fejlesztéséhez és pénzügyi finanszírozásához. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy kösse meg a vállalkozási szerződést az E-Group ICT 
Software Informatikai Zrt-vel. A fejlesztés elkészítésének díját a Zrt. által megadott 
árajánlat szerint 10.800.000 Ft + áfa összegben hagyja jóvá. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

32/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség elfogadta a székház felújításával kapcsolatban 2021. április 1-jétől 2021. 
május 27-ig előterjesztett beszámolót. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

33/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség elfogadja az elnök 2021. április 1-jétől 2021. május 27-éig végzett 
munkájáról szóló beszámolóját. 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

Az elnök érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 

34/2021. (V. 27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a gazdasági vezető 2021. március 31 – 2021. május 21. közötti 
időszakra elkészített beszámolóját. 

https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2021/06/allasfoglalas_taktilis_jelzesek_mvgyosz_2021.pdf
https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2021/06/allasfoglalas_taktilis_jelzesek_mvgyosz_2021.pdf


 

 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

35/2021. (VI. 29) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség hozzájárul az elnök 2021. II. negyedévi prémiuma kifizetéséhez havi 
200.000 Ft összeg alapul vételével. 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott:  
dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban. 
 

36/2021. (VII. 14.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megállapítja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 
(VGYFMSZ) tevékenységével, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége érdekeit, értékrendjét sértő, megtévesztő magatartást tanúsít, a céljaival 
ellentétes tevékenységet folytat. Erre figyelemmel az elnökség határozatában 
indítványozza a küldöttgyűlésnek, hogy zárja ki tagjai sorából a VGYFMSZ-t. Ezzel 

egyidejűleg felkéri az elnököt, hogy az alapszabályban foglalt szabályok betartása 
mellett indítsa meg a kizárási eljárást. 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: - 
 

37/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az ülés napirendje: 

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

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

3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

4. Tájékoztatás a székház felújításáról 
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, szolgáltatásvezető 

5. Döntés a küldöttgyűlés összehívásáról, a küldöttgyűlés napirendi pontjainak 
jóváhagyása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6.  Döntés a Braille emlékérem adományozásáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7 Döntés tag delegálásáról az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. Az Alapszabály módosításának megtárgyalása és a küldöttgyűlés elé 
terjesztése 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 



 

 

9.  Az MVGYOSZ Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megvitatása, 
az új SzMSz elfogadása 

Előadó: dr Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető és Németh Orsolya szakmai 
vezető 

10.  A Fogyatékossági támogatás módosításával kapcsolatos koncepciók 
megvitatása és állásfoglalás 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

11.  Döntés személygépkocsi vásárlásáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

12. Bejelentések, vegyes ügyek 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott 
 

38/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az elnök 2021. május 28. és a 2021. július 27-e közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 

39/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a gazdasági vezető 2021. május 22 – július 26. közötti 
időszakra vonatkozó beszámolóját. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

 

40/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a szakmai vezető beszámolóját a 2021. május 27. és 2021. 
július 22. közötti időszakra vonatkozóan. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

41/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2021. május 27 – július 22. közötti időszakra vonatkozóan. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 



 

 

Tartózkodott – 

 

42/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az MVGYOSZ küldöttgyűlését 2021. augusztus 26-ára hívja össze az 
alábbiak szerint: 
 

M E G H Í V Ó  

 

Tisztelt Küldött Asszony / Úr! 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2021. augusztus 26-án 
(csütörtök) 10:00 órai kezdettel küldöttgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.  

 

Az ülés helye:  Vakok Általános Iskolája, Nádor terem  
(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) 

 

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2021. 
augusztus 26-án 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. Az elnökség által 2021. április 28-án elfogadott 2020. évi szakmai beszámoló 
és közhasznúsági melléklet megerősítése  

3. A Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolója és elfogadása  

4. Az Alapszabály módosítása  

5. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) küldöttjeinek 
megválasztása 

6. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kizárásának 
ügyében  

7.  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 14:00 óráig a küldöttgyűlés határozatképességét 
biztosítani szíveskedjen. 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 

Budapest, 2021. július 27. 

 

Az MVGYOSZ Elnöksége nevében: 

 

 

 dr. Nagy Sándor 
 elnök  
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

43/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az MVGYOSZ elnöksége Braille- Emlékérmet adományoz 2021-ben: 

dr. Csocsán Emmy: a vak diákok matematika oktatása, a látássérült gyermekek 
tanulási integrációjának szakmai támogatása, valamint gyógypedagógusok 
generációinak tanítása és a magyar tiflopedagógia fejlődésének szolgálatában végzett 
munkájának, nagyívű pedagógusi és kutatói életpályájának elismeréseként. 

Németh Tamás: a vak zeneművészek hírnevének és elismertségének öregbítése, 
látássérült és ép látású zongoraművészek tanítása, valamint az MVGYOSZ berkein 
belül a zenei élet működtetésében és a Braille-kották készítésének, a pontírás és a 
Braille-kultúra megőrzésének terén végzett elismerésre méltó munkájáért. 

Prónay Beáta: a felnőttként látássérültté vált személyek elemi rehabilitációjának 
megszervezése, gyógypedagógusok és rehabilitációs tanárok képzése, valamint a 
magyar gyógypedagógiai és rehabilitációs szakma fejlesztése terén végzett 
elismerésre méltó munkásságáért. 

Schiff Mónika: az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központjában az elmúlt 
huszonöt évben szeretettel és elhivatottsággal végzett elismerésre méltó munkájáért. 



 

 

Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház dolgozói: az Óda a Fényhez 
(látássérültek mátészalkai klubja) részére 25 éve térítésmentesen biztosítanak 
helyet, továbbá személyes segítséget nyújtanak minden klubfoglalkozáshoz 
és rendezvényhez, az ez által megvalósult példa értékű önzetlen munkájukért. 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

44/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség dr. Nagy Sándort delegálja a 2021. október 1-jén újjáalakuló Országos 
Fogyatékosságügyi Tanácsba. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

45/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta az MVGYOSZ alapszabálya módosítására tett elnöki 
előterjesztést, azt a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

46/2021. (VII. 27.) sz. elnökségi határozat 

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

1. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) elnöksége, 
az alapszabály 21. § (10) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 
1. számú melléklet szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: 
SzMSz) fogadja el és adja ki. 

2. Az SzMSz az MVGYOSZ szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét 
és módját tartalmazza. 

3. Ez a határozat 2021. év július hó 27. napján lép hatályba. 
 
1. melléklet a 46/2021. (VII. 27.) sz. elnökségi határozathoz 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

47/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 



 

 

Az elnökség a Fot. módosításával kapcsolatban úgy foglal állást, hogy a 
fogyatékossági támogatás jelenlegi rendszerét alapjaiban nem javasolja 
megváltoztatni, csak az ellátásra való jogosultak körének bővítését, illetve az ellátás 
összegének emelését támogatja.  
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

48/2021. (VII.27.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség hozzájárul két darab személygépkocsi vásárlásához 15 millió forint 
összeg erejéig. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

49/2021. (VIII. 17.) sz. elnökségi határozat: 

Az elnökség, az alelnök előterjesztése alapján, a 45/2021. (VII. 27.) sz. elnökségi 
határozatával elfogadott alapszabály módosítására irányuló indítványát, az alábbiak 
szerint egészíti ki: 
 
3./ Az alapszabály 32. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A Szövetség beszámolójába, működésével kapcsolatosan keletkezett irataiba bárki 
betekinthet, továbbá - amennyiben e jogot jogszabály kifejezetten biztosítja – azokról 
saját költségére másolatot készíthet. 
 
Indokolás:  
A másolatkészítést a civil törvény és a Ptk. szabályozza a közhasznúsági melléklet és 
a közgyűlési jegyzőkönyvek esetére. A korábbi szabályozás nem hivatkozott a 
vonatkozó jogszabályokra. A szövegpontosítás a másolatkészítés egyértelműsítését 
tartalmazza.  
 
4./ Az alapszabály 32. § (5) bekezdése hatályát veszti. 
 
Indokolás: 
Vannak olyan tevékenységei a szövetségnek, amelyek jogszabályban nevesített 
feladatok, de emiatt nem minősül az egész szervezet „jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv”-nek. Ha ugyanis közpénz felhasználása történik, 
akkor az azzal kapcsolatos adatok közérdekből nyilvánosak, azt az Info tv. külön 
előírja, ilyenkor mindegy, hogy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szervről van szó vagy bármilyen egyéb szervezetről. 
 
5./ Az alapszabály módosítása a küldöttgyűlés általi elfogadását követően lép 
hatályba. 
 

A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  



 

 

A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: - 
 

50/2021. (IX. 10.) sz. elnökségi határozat: 

Az elnökség támogatja az elnök javaslatát, hogy kiadványait az MVGYOSZ 2022. 
évben is változatlan formában és előfizetői áron jelentesse meg. 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

51/2021. (IX. 28) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, a 2021.09.27-én megküldött 
módosításokkal elfogadta. 

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

2. Döntés az elnök III. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

5. Döntés a szakmai vezető díjazásának módosításáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor 

6. Beszámoló a székház felújításáról 
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

7. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesület kölcsöne visszafizetési 
határidejének módosítására irányuló kérelem elbírálása 
Előadó: dr. Nagy Sándor 

8. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületére jutó 2021. évi 
személyi jövedelemadó felosztásáról 
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

9. A Vakok Világa újság megújításának ismertetése és megvitatása 

Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

10. Díj adományozása a hangoskönyvtár működésének 60. évfordulója alkalmából 
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

11.  Bejelentések, vegyes ügyek 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 

52/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az elnök 2021. július 27. és 2021. szeptember 27. időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 



 

 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 

53/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy az elnök III. negyedéves prémiuma kifizetésre 
kerüljön. 

 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 

54/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a gazdasági vezető 2021. július 27. és 2021. szeptember 24. közötti 
időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta. 
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

55/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a szakmai vezető 2021. július 27. és 2021. szeptember 27. közötti 
időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta. 
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

56/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség, az elnök előterjesztése alapján módosította a szakmai vezető 
munkabérét 2021. október 1-jei hatállyal.  
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

57/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításának 2021. július 
22. és 2021. szeptember 26. közötti időszakról elfogadta. 
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 



 

 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

58/2021. (IX. 28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség azzal a feltétellel járul hozzá a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesületével 2020. augusztusában megkötött kölcsönszerződés módosításához, 
hogy a hátralékot 20 egyenlő részletben, havi 50.000,-Ft-os törlesztési részlet 
figyelembe vételével teljesíti 2021. november 1-jével kezdődően, minden hónap 10. 
napjával esedékesen, azzal a feltétellel, hogy bármely részlet akár részbeni 
elmulasztása esetén a teljes hátralékos összeg esedékessé válik. Emellett az 
elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a kölcsönszerződés módosítása során azt 
egyéb feltételekkel is kiegészítse. 
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

59/2021. (XI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 
Az MVGYOSZ, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületét, a szövetség 
részére 2020-ban felajánlott 2019. évi SZJA 1%-ának bevételéből, 2021 évben nem 
támogatja, a szabálytalan tagnyilvántartás és a szabálytalan tagsági díj befizetése 
miatt. 
Az elnökség felkéri az elnököt és a gazdasági vezetőt, hogy intézkedjenek a 10/2021. 
(II. 4.) sz. elnökségi határozat által kizárólag a tagegyesületekre fordítható, és a fentiek 
szerint megmaradt Szja 1% bevétel összegének a tagegyesületek közötti, a 2020. évi 
fizető taglétszám alapján történő felosztásáról. 
 
Indokolás: 

A 2019. december 11-én, a 2021. február 24-én és a 2021. szeptember 8-án az 
egyesületnél lefolytatott ellenőrzések során nem tudtak az ellenőrzést végző 
személyek meggyőződni a tagnyilvántartás helyességéről és a tagsági díjat fizető 
tagok személyéről. Így felmerült annak alapos gyanúja, hogy az Szja 1 %-ának tovább 
adása alapjául szolgáló, a tagsági díjat személyesen vagy képviselője által fizető tagok 
száma nem a valós állapotot fejezi ki. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:-  
 

60/2021. (IX.28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség támogatja a Vakok Világa folyóirat 2022. évtől történő negyedéves 
megjelentetését, változatlan formában (sík, elektronikus, hangos és Braille). 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte:- 



 

 

Tartózkodott:- 
 

61/2021. (IX.28.) sz. elnökségi határozat 

Az MVGYOSZ elnöksége a szövetség Bodor Tibor Hangoskönyvtárának hatvanéves 
jubileuma alkalmából megalapítja a Hangomat adom díjat. Az elismerést azon 
önkéntesek kapják meg, akik az MVGYOSZ számára olvasnak fel hangoskönyveket, 
amennyiben az általuk felolvasott anyagok összesített mennyisége az adott év 
szeptember 30-áig eléri vagy meghaladja az 500 órát. A díjak átadására minden évben 
az MVGYOSZ fehérbot napi rendezvényén kerül sor. Az elnökség felkéri a szakmai 
vezetőt a díj odaítéléséről szóló szabályzat elkészítésére. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

62/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, a közben érkezett 
módosításokkal elfogadta. 

Napirend: 
 

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

2 Döntés az elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám 

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

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 
Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

5.  Tájékoztatás a székház felújításáról 
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

6. A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesület akkreditációs díjának 
részleges megtérítése 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
7. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete újabb kérelmének és az 

arra adandó válasz ismertetése 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8. A Balatonboglári üdülő üzemeltetésével kapcsolatos vállalkozói szerződés 

megvitatása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

9. A Vakok Világával kapcsolatos aktuális feladatok megtárgyalása 
 Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 



 

 

63/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség az elnök 2021. szeptember 27. és december 2. között végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta. 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt 
 

64/2021. (IX.28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy az elnök IV. negyedéves prémiuma kifizetésre 
kerüljön. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 

 
65/2021. (IX.28.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a gazdasági vezető 2021. szeptember 25. és 2021. november 29. között 
időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

66/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a szakmai vezető 2021. szeptember 28. és december 1. közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta. 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

67/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításának 2021. 
szeptember 26. és 2021. december 2. közötti időszakról elfogadta. 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

68/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 



 

 

Az MVGYOSZ a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete 200.000,- forint 
összegű akkreditációs díjának 75 %-át megtéríti. 
Továbbá az elnökség az 54/2018. számú határozatát hatályon kívül helyezi azzal, 
hogy a még támogatásban nem részesült tagegyesületei részére az akkreditációs díj 
75%-át a jövőben egy alkalommal megtéríti.  
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

69/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a balatonboglári üdülő üzemeltetésére 2020. 
november 17-én kötött üzemeltetési szerződést 2022. évre, változatlan feltétellel 
kösse meg az elnök. 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

70/2021. (XII. 2.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a megújuló Vakok Világa főszerkesztői és szerkesztői feladatainak 
ellátására kinevezi: 
Főszerkesztőnek: Fekete Zoltánt, az MVGYOSZ kommunikációs vezetőjét 
Szerkesztőjének: Babicsné Hegedűs Katalint, az MVGYOSZ kommunikációs 
munkatársát. 
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 

71/2021. (XII.20.) sz. elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadja az MVGYOSZ Számviteli Politikáját, amely az alábbi 
szabályzatokat tartalmazza:  
1./ A számvitel rendjének általános szabályzata 

2./ Eszközök és források értékelési szabályzata 

3./ Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

4./ Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

5./ Pénzkezelési szabályzat 
 
A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:- 
 
 


