
 

 

Az MVGYOSZ elnökségének 2022. évben meghozott 
határozatai: 

 
 
1/2022. (I. 18.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség az MVGYOSZ részére megállapított és folyósított 2022. évi 286.220.000,- 
Ft költségvetési támogatásból 45%-ot továbbad a szövetség tagegyesületeinek 
működésére, 55%-ot pedig fenntart saját működési költségeinek finanszírozására. 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete a 2022. évi, szövetség 
működésére kapott költségvetési támogatásból abban az esetben részesül, ha a 
folyósítást megelőző ellenőrzés során annak gazdálkodása, különös figyelemmel a 
pénztár és a tagnyilvántartás szabályosságára, megfelel a vonatkozó 
követelményeknek. 
 
A határozatot igen szavazatával támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: - 
 
 
2/2022. (II.09.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, az elnök által előterjesztett 
kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
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. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről  
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 
5. Az MVGYOSZ tagegyesületei részére 2022-ben továbbadott költségvetési 

támogatás felosztási szempontjainak meghatározása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

6. Az MVGYOSZ részére 2021-ben felajánlott SZJA 1% felosztásának 
meghatározása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

7. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 
Adatvédelmi Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. Döntés a FESZT tagdíjáról 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
9. Az MVGYOSZ 2022. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
10. Küldöttgyűlés összehívása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 



 

 

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

Tartózkodott – 

 
 
3/2022. (II.09.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök 2021. december 3. – 2022. február 8. között végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadta. 

 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 
 
4/2022. (II.09.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a gazdasági vezető 2021. november 30. – 2022. február 4. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

5/2022. (II.09.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség a szakmai vezető 2021. december 2. – 2022. február 4. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 
6/2022. (II.09.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2021. december 2 és 2022. február 9. közötti időszakra vonatkozóan 
történt eseményekről. 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 



 

 

 
 
7/2022. (II. 09.) sz. elnökségi határozat 
 

Az MVGYOSZ költségvetési támogatásra jogosult huszonegy tagegyesülete, az 
1/2022. (I. 18.) sz. elnökségi határozatában foglaltak szerint, 2022-ben 128.799.000.- 

forint összegű támogatásban részesül működésük részleges fedezésére, az alábbi 
felosztás szerint: 

1./ A támogatás alapösszege egyesületenként 2.000.000.- forint, amely összesen 
42.000.000.- forint; 

2./ A fennmaradó 86.799.000.- forint 60%-át az egyesületek 2021. évi szakmai 
munkájának értékelésével elért és a 2020-as év ellenőrzése során megállapított 
hibapontok levonásával kiszámított, az egyesületet megillető pontok alapján kell 
felosztani. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete esetében a 2019-es év 
ellenőrzése során megállapított hibapontokat kell számításba venni;  

3./ 40%-át pedig az egyesületek által igazolt, a 2021. december 31-ei állapot szerint 
fizető taglétszám alapján, amelyet a 9-es főkönyvi kivonattal igazol, kell felosztani. 

4./ Ha a folyósítást megelőző ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének gazdálkodása, különös figyelemmel a 
pénztár és a tagnyilvántartás szabályosságára, nem felel meg a vonatkozó 
követelményeknek, továbbá ha az egyesület a megadott határidőre nem tesz eleget a 
támogatás megállapíthatóságához szükséges és kért adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek, akkor az egyesület a 2022. évben a szövetség működésére kapott 
költségvetési támogatásból nem részesül, a részére jutó támogatást a többi 
tagegyesület között kell felosztani, a fenti szempontok figyelembevételével. 
 

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

Tartózkodott: - 
 
 

8/2022. (II. 09.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az adózók által, a szövetség részére 2021-ben felajánlott 2020. évi 
személyi jövedelemadójuk (Szja) 1%-ának bevételét (18.894.793 Ft) úgy osztja fel 
2022. évre, hogy annak 40%-a a szövetséget illeti, 60%-a pedig a tagegyesületeit. 

A tagegyesületekre jutó 60%-ot (11.336.876 Ft) az egyesületek által igazolt, a 2021. 
december 31-ei állapot szerint fizető taglétszám alapján, amelyet a 9-es főkönyvi 
kivonattal igazol, kell felosztani. 

Ha a folyósítást megelőző ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének gazdálkodása, különös figyelemmel a 

pénztár és a tagnyilvántartás szabályosságára, nem felel meg a vonatkozó 
követelményeknek, továbbá ha az egyesület a megadott határidőre nem tesz eleget a 



 

 

támogatás megállapíthatóságához szükséges és kért adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek, akkor a 2021-ben felajánlott 2020. évi SZJA 1%-ának bevételéből 
nem részesül, a részére jutó Szja. 1 %-ot a többi tagegyesület között kell felosztani, a 
fenti szempontok figyelembevételével. 
 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 
 
9/2022. (II. 09.) sz. elnökségi határozat 
 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Adatvédelmi Szabályzatának 
hatályos szövegét az elnökség, a jelen elnökségi határozat mellékletében foglaltak 
szerint fogadja el.  
https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2022/02/ADATVEDELMI-
SZABALYZAT-MVGYOSZ.pdf 
Jelen elnökségi határozat 2022. február 09. napján lép hatályba. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 
 
10/2022. (II. 09.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség az MVGYOSZ tagsági díjának mértékét a FESZT-ben 10 %-kal javasolja 
emelni és 330.000 Ft/év összegben kéri megállapítani. Egyben kéri a FESZT 
elnökségét, hogy ezt terjessze a FESZT küldöttgyűlése elé. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 
 
11/2022. (II. 09.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség az MVGYOSZ 2022. évi költségvetését a határozat melléklete szerint 
fogadja el. Az MVGYOSZ 2022. évben tervezett bevétele: 2.225.773.400 Ft, tervezett 
kiadása: 2.213.235.876 Ft, Nyeresége:12.537.524 Ft 
 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 
 
12/2022 (II. 09.) sz. elnökségi határozat 
 

https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2022/02/ADATVEDELMI-SZABALYZAT-MVGYOSZ.pdf
https://www.mvgyosz.hu/wp-content/uploads/2022/02/ADATVEDELMI-SZABALYZAT-MVGYOSZ.pdf


 

 

Az elnökség az MVGYOSZ 2022. évi rendes küldöttgyűlését 2022. május 26-ára 
(csütörtök) hívja össze. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

 

13/2022. (II.21.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, az alábbi módosításokkal 
elfogadta. 

Napirend: 
 
1. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének ellenőrzéséről szóló 

tájékoztatás, valamint ennek ismeretében az egyesület 2022. évi támogatásának 
megállapítása. 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, Németh 
Orsolya szakmai vezető 

2. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete részére, az 
MVGYOSZ arcképes igazolványának adásáról. 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, 
Németh Orsolya szakmai vezető 

3. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kizárása az adózók által, a 
szövetség részére 2021-ben felajánlott 2020. évi személyi jövedelemadójuk 
(Szja) 1%-ának felosztásából 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, 
Németh Orsolya szakmai vezető 

 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 
 
14/2022. (II.21.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének működését 2022-
ben az alábbiak szerint támogatja: 
1./ A támogatás alapösszege 2.000.000.- forint. 
2./ Az egyesület 2021. évi szakmai munkájának értékelésével elért és a 2019-es év 
ellenőrzése során megállapított hibapontok levonásával kiszámított pontok figyelembe 
vételével részesül további támogatásban. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 



 

 

 
15/2022. (II.21.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete igényelhessen és annak alapján kapjon MVGYOSZ arcképes igazolványt. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 

 

16/2022. (II.21.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség az adózók által, a szövetség részére 2021-ben felajánlott 2020. évi 
személyi jövedelemadójuk (Szja) 1%-ának bevételéből a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesületét nem támogatja. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 
A határozatot ellenezte – 
Tartózkodott – 
 

 

17/2022. (III. 08.) sz. elnökségi határozat 
 
Az MVGYOSZ elnöksége 3.343.605.- Ft kölcsönnel támogatja a Vakok és 
Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületét likviditási gondjainak 
megoldása érdekében, az őt megillető 2022. évi költségvetési támogatás terhére, 
amely összeg kizárólag 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: - 
 

 

18/2022. (III. 30.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség hozzájárul az elnök 2022. I. negyedévi prémiuma kifizetéséhez 
 
A határozatot igen szavazatával támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  
Tartózkodott: - 
dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban. 
 
 
19/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 



 

 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, az elnök által előterjesztett 
egy kiegészítéssel együtt, az alábbiak szerint elfogadta. 
 

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. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről  
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

5. Az MVGYOSZ 2021. évi szakmai beszámolójának megvitatása és a 
küldöttgyűlés elé terjesztése 

Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető, dr. Nagy Sándor elnök 

6. Az MVGYOSZ 2021 évi közhasznúsági mellékletének megvitatása és a 
küldöttgyűlés elé terjesztése a számviteli beszámolók alapján. 
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, dr. Nagy Sándor elnök 

7. A 2022. évi küldöttgyűlés meghívójának az összeállítása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének elbírálása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

9. Költségvetési támogatás tagegyesületek közötti felosztásának szempontjai 
2022 

Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető 

10 Egyebek 

 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

 

20/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök 2022. február 9. és 2022. április 28. között végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:5 elnökségi tag 

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

 

21/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 



 

 

 

Az elnökség a gazdasági vezető 2022. február 9. és 2022. április 25. között végzett 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

22/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a szakmai vezető 2022. február 4. és 2022. április 26. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

23/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2022. február 9. és 2022. április 28. közötti időszakra vonatkozóan 
történt eseményekről. 
 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

 

24/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség megvitatta az MVGYOSZ 2021. évi szakmai beszámolóját és azt a 
küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 
 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: –  

Tartózkodott: - 
 

 

25/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség megvitatta az MVGYOSZ 2021 évi közhasznúsági mellékletét a számviteli 
beszámolók alapján és azt a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 



 

 

 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 

 

26/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség meghatározta a 12/2022. (II. 9.) számú határozatával 2022. május 26-ára 
összehívott küldöttgyűlés napirendjét, egyben felhatalmazza az elnököt a meghívó 
kiküldésére. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 

Tartózkodott:- 
 

 

27/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az Elnökség a Gyengénlátó Gyermekekért Alapítványt 268.000,-Ft-tal támogatja, 24 
fő gyermek Balatonszemesen történő üdültetésének megvalósítása érdekében. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott:- 
 

 

28/2022. (IV.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a költségvetési támogatás egy részének tagegyesületek közötti 
felosztásához figyelembe vehető szempontok módosítását a 2022-es évre. Egyben 
felhatalmazza a szakmai vezetőt arra, hogy szervezze meg a tagegyesületek 
tájékoztatását. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:- 
Tartózkodott: - 
 

 

29/2022. (VI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, az alábbiak szerint elfogadta: 

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



 

 

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

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

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

5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről  
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 
6. Döntés a Braille-emlékérem adományozásáról 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7. Egyebek 
 

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

Tartózkodott: – 

 

 

30/2022. (VI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök 2022. április 28. és 2022 június 28. között végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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

 

31/2022. (VI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség hozzájárul az elnök 2022. II. negyedévi prémiuma kifizetéséhez 

 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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

 

32/2022. (VI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a gazdasági vezető 2022. április 21. – június 27. között végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 



 

 

Tartózkodott: - 
 

 

33/2022. (VI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a szakmai vezető 2022. április 27 - 2022. június 24. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
 

 

34/2022. (VI. 28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2022. április 28. - 2022. június 28. közötti időszakra vonatkozóan történt 
eseményekről. 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte – 

Tartózkodott – 

 

 

35/2022. (VI.28.) sz. elnökségi határozat 
 

Az MVGYOSZ elnöksége 2022-ben 

Borai Botondnénak, a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete nyugalmazott 

titkárságvezetőjének, az egyesületben 37 éven át tanúsított áldozatos munkájáért; 
Hegedűs Gábor Károlynak, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ gyémánt 
Rithnovszky-díjas kölyöknevelőjének, önkéntes nevelőmunkájáért;  
Dr. Szilágyi Zoltán nyugalmazott rendőr őrnagy, állatorvos, kynológus igazságügyi 
szakértőnek, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központja munkájának 32 éven 
át történő segítéséért; 
Dr. Tolnayné Csattos Mártának, a Vakok Állami Intézete nyugalmazott 
gyógypedagógusának, a látássérült emberek hazai elemi rehabilitációjának 
kifejlesztése és létrehozása érdekében több mint négy évtizeden át kifejtett áldozatos 
munkájáért 
Braille-emlékérmet adományoz. 
Az emlékérem átadására 2022. október 15-én, az MVGYOSZ által megtartott Fehérbot 
világnapján kerül sor. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 



 

 

Tartózkodott: - 
 
 
36/2022. (VII.07.) sz. elnökségi határozat 
 
Az elnökség elfogadja a határozat mellékletében szabályozott útmutatót, az adózók 
által az MVGYOSZ részére felajánlott és a tagegyesületeknek továbbadott SZJA 1% 

elszámolásáról. Útmutató 1% elszámolás tagegyesületeknek 2022 

Az útmutató 2022. január 1-jétől kezdődően elszámolt kifizetésekre vonatkozik. 
A jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 60/2016. (XII.15.) sz. 
elnökségi határozat és az azt módosító 37/2017. (IX.20.) sz. elnökségi határozat. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: 1 elnökségi tag 

 

 

37/2022. (VIII. 08.) sz. elnökségi határozat 
 
Az MVGYOSZ elnöksége 1.500.000.- Ft kölcsönnel támogatja a „A fény túlsó 
oldalán…” Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületét likviditási gondjainak 
megoldása érdekében, amely összeg kizárólag a Székesfehérvári Járásbíróság 
3.P.22.486/2020/32. ügyszámú ítéletében megállapított költségek kifizetésére 
számolható el. 
A LÁRKE a kölcsönt harminc egyenlő részletben, havi 50.000,-Ft-os törlesztési részlet 
figyelembe vételével teljesíti a kölcsönszerződésben foglaltak szerint, minden hónap 
10. napjával esedékesen, azzal a feltétellel, hogy bármely részlet, akár részbeni 
elmulasztása esetén is, a teljes hátralékos összeg esedékessé válik. 
A LÁRKE a bizonylatok hiteles másolatával köteles igazolni az ítéletben foglaltak 
szerinti kifizetést. 
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: - 
 
 

38/2022. (VIII. 08.) sz. elnökségi határozat 
 
1./ Az MVGYOSZ 2022. szeptember 1-jét követően, minden évben, egy alkalommal 
támogatja a segédeszközboltja által forgalmazott fehérbotok kedvezményes áron 
történő megvásárlását.  

2./ A támogatás mértéke a mindenkori eladási ár 75%-a. A kedvezményre azok a 
látássérült személyek jogosultak, akik szerepelnek az MVGYOSZ egységes 
tagnyilvántartó rendszerében, és érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkeznek.  

https://docs.google.com/document/d/13WdchlgTYGdfFRs0ye2j9khwtT3Nt_Ho/edit?usp=sharing&ouid=108004148641266902531&rtpof=true&sd=true


 

 

3./ A kettős támogatás elkerülése érdekében az a személy, aki 2022. évben 
támogatással vásárolt fehérbotot, az ebben az évben az új támogatásban nem 
részesül. 

4./ Az MVGYOSZ a támogatást a felajánlott Szja 1% és a DM kampány során, a 
fehérbottámogatásra befolyt bevételeinek terhére számolja el. 

5./ A fehérbotok vásárlásának támogatásáról szóló 

9/2012. (I.18.) sz. Elnökségi Határozat  

12/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat  

13/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

2022. szeptember 1-jétől hatályukat vesztik. 

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

Tartózkodott: - 

 

 

39/2022. (IX. 08.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot elfogadta: 

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

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

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

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

5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről  
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

6. MVGYOSZ sajtótermékei jövő évi árának meghatározása 
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

7. Egyebek 
 

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

 



 

 

40/2022. (IX.08.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök 2022. június 29. és a 2022. szeptember 8. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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

 

41/2022. (IX.08.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség hozzájárul az elnök 2022. III. negyedévi prémiuma kifizetéséhez 

 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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

 

42/2022. (IX.08.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a gazdasági vezető 2022. június 28. és 2022. szeptember 5. között 
végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

43/2022. (IX.08.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a szakmai vezető 2022. június 27. és 2022. szeptember 2. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

44/2022. (IX.08.) sz. elnökségi határozat 
 



 

 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2022. június 28. és 2022. szeptember 8. közötti időszakra vonatkozóan 
történt eseményekről. 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte - 
Tartózkodott - 
 

 

45/2022. (IX.08.) sz. elnökségi határozat 
 

Az MVGYOSZ sajtótermékeinek 2023. évi előfizetési díja 

- Vakok Világa sík: 5500 Ft 
- Vakok Világa Braille: 8000 Ft 
- Vakok Világa elektronikus: 2000 Ft 

- Vakok Világa hangos (mp3): - megszűnik 

- RTV Braille: 8000 Ft 

 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

46/2022. (XI.17.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot, két kiegészítéssel elfogadta: 

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 megbízott szakmai vezető munkájáról 
Előadó: dr. Velegi Dorottya megbízott szakmai vezető 

4. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről  
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

5. Tájékoztatás a FESZT elnökségének üléséről 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6. Döntés a balatonboglári üdülő 2023. évi üzemeltetéséről, az üzemeltetési díjról 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Egyebek 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  



 

 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

47/2022. (XI.17.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök 2022 szeptember 9. és a 2022. november 16. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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

 

48/2022. (XI.17.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a gazdasági vezető 2022. szeptember 6. – november 14. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

49/2022. (XI.17.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a szakmai vezető 2022. szeptember 4 - 2022. november 16. között 
végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

50/2022. (XI.17.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2022. szeptember 8. – 2022. november 17. közötti időszakra 
vonatkozóan történt eseményekről. 
 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 



 

 

 

 

51/2022. (XI.17.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a balatonboglári üdülő üzemeltetésére kötött 
üzemeltetési szerződést 2023. évre, változatlan feltétellel kösse meg az elnök. 

 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

52/2022. (XII. 20.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a meghívóban kiküldött napirendi javaslatot elfogadta: 

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

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

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

4. Beszámoló a megbízottszakmai vezető munkájáról 
Előadó: dr. Velegi Dorottya szakmai vezető 

5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről  
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető 

6. Bejelentések, egyebek 
 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

53/2022. (XII.20.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség az elnök 2022. november 18. és a 2022. december 20. között végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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



 

 

 

 

54/2022. (XII.20.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség hozzájárul az elnök 2022. IV. negyedévi prémiuma kifizetéséhez 

 

A határozatot támogatta:6 elnökségi tag 

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

 

55/2022. (XII.20.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a gazdasági vezető 2022. november 15. és 2022. december 18 között 
végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

56/2022. (XII.20.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség a szakmai vezető 2022. november 17. és 2022. december 19. között 
végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta:7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

57/2022. (XII.20.) sz. elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a szolgáltatásvezető beszámolóját a székház felújításával 
kapcsolatosan 2022. november 17. és 2022. december 20. közötti időszakra 
vonatkozóan történt eseményekről. 
 

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte - 
Tartózkodott - 


