
Az MVGYOSZ Elnökségének  
2018. augusztus 29-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 
 
 

34/2018. (VIII.29.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség 2018. augusztus 29-ei ülésének 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: Angyal Gábor szakmai vezető 

4. A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészületeinek ütemezése 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
5.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2019. évre 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Előterjesztés gyengénlátó emberekkel foglalkozó bizottság létrehozásáról 
 Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett 
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
  Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
8.  Tájékoztatás kérése a 

- vírustámadás okozta adatvesztésről és a későbbi esetleges támadások kivédésére 

tett intézkedésekről 

- Kutor Sándorné perének állásáról  

- Balatonboglári üdülő házirendjéről- 

- A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének MVGYOSZ-ből történő 

kizárásának előkészítése és küldöttgyűlés elé terjesztésének lehetőségéről 

9. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
35/2018. (VIII.29.) sz. elnökségi határozat  
Az elnökség az elnök 2018. június 23. és augusztus 29. közötti időszakra vonatkozó 

beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-
Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna, Pesti Zoltánné)  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 

Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  

36/2018. (VIII.29.) sz. Elnökségi Határozat  
Az MVGYOSZ elnöksége a 2018. évi küldöttgyűlést 2018. október 26-ra, péntekre hívja össze. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  

 
 
 



37/2018. (VIII.29.) sz. Elnökségi Határozat  
A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz: 
 
- felkéri a szakmai vezetőt, hogy a 2017. évi közhasznúsági jelentéshez a szöveges szakmai 
beszámolóját készítse el 2018. szeptember 10-ig,  
- felkéri a gazdasági vezetőt, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének részét 
képező számviteli beszámolót készítse el 2018. szeptember 10-ig,  
- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t és a Felügyelőbizottságot, hogy az MVGYOSZ 2017. 
évi közhasznúsági jelentésének vizsgálatát együttműködve végezzék el 2018. szeptember 
18-ig, 
- az elnökség 2018. szeptember 25-én ülést tart, amelyen dönt a közhasznúsági jelentés 
küldöttgyűlés elé terjesztéséről, 
 
 A közhasznúsági jelentés elnökség általi elfogadását követően (2018. szeptember 25.) 
- felkéri a szolgáltatásvezetőt, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének 
Braille változatát 2018. október 3-ig készíttesse el, 
- felkéri az adaptáló csoport vezetőjét, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági 
jelentésének Nagybetűs változatát 2018. október 3-ig készíttesse el, 
- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági 
jelentésének 2018. október 11-ig történő kiküldésére a küldöttek részére 
 
Felelős: dr. Nagy Sándor, Dr. Verdes Zsuzsanna, Angyal Gábor, Koczkásné Tóth Csilla, 
Sebesi Éva, Nemes- Nagy Tünde 
Határidő: lásd fent 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Dr. Ozvári- Lukács Ádám, 
Barnóczki Gábor, Nemes- Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna, Pesti 
Zoltánné)  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

38/2018. (VIII. 29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Szövetség sajtótermékeinek árát 2019. évre változatlanul, a 2018. évi szerint 

fenntartja.  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

39/2018. (VIII. 29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség támogatja az MVGYOSZ-en belül egy a gyengénlátó emberekkel foglalkozó 
bizottság létrehozását azzal, hogy a bizottság tagjainak felkérésével az előterjesztőket bízza 
meg, illetve hogy a bizottság nevét és ügyrendjét maga határozza meg. 
 
Felelős: Németh Orsolya, Puskás Anett 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 


