
Az MVGYOSZ Elnökségének 
2016. szeptember 27-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 
43/2016. (IX. 27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség 2016. szeptember 27-ei ülésének napirendje: 

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

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

3.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

4.  Döntés az adományba felajánlott Pilinyi ingatlan elfogadásáról 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
5.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
6.  Digitális nagyítók beszerzésére likvid alap létrehozása adomány terhére 
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
7.  Kültéri rozsdamentes taktilis jelzések forgalmazásának lehetősége 
 Előadó: Erhart Péter, akadálymentesítéssel megbízott munkatárs 
8.  Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
9. Tájékoztatás a WBU üléséről   

Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 
10.  Az MVGYOSZ számviteli politikájának elfogadása 
 Előadó: Kutor Sándorné 
11. Bejelentések, vegyes ügyek 

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: -  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
44/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2016. augusztus 18. és szeptember 24. közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  

 
45/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség az elnöki beszámolók ismeretében úgy határozott, hogy Dr. Nagy Sándor elnök 
3. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul. 
 



Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: gazdasági vezető 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 

 
46/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy célhoz nem kötött adományok felhasználásával digitális 
nagyítók beszerzéséhez kapcsolódó költségekre 3 millió Ft összegben likvid alap 
létrehozását támogatja.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: gazdasági vezető 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
47/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége úgy határoz, hogy az 
MVGYOSZ a Magyarországon közforgalmú területen használható, közlekedést segítő taktilis 
jelzések alkalmazhatóságáról 2013. március 17-én kiadott állásfoglalásában meghatározott, 
a vezetősávok bordák magasságára vonatkozó 4-5 mm magasságtól negatív irányba el lehet 
térni akkor, ha utólagosan beépíthető gyémánt mintás felületű, rozsdamentes acél taktilis 
burkolati elemek alkalmazásáról van szó. A megengedett legkisebb magasság 3 mm, a 
legnagyobb 5 mm. Állásfoglalás (a továbbiakban Állásfoglalás) Az Állásfoglalás 
szövegezését a fentiek alapján módosítani kell és azt az MVGYOSZ weblapján a 
módosítással egységes szerkezetbe foglaltan közzé kell tenni.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: Szakmai vezető 
Határidő: 2016. október 27. 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
48/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége számviteli politikáját a 
Felügyelő Bizottság észrevételeivel és az arra tett gazdasági vezetői válasszal elfogadja.  

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: Gazdasági vezető 
Határidő: 2016. október 27. 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 


