
19/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2014. április 29-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 
1. A 2013. évi közhasznúsági jelentés megvitatása  
2. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása  
3. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének tájékoztatása 
4. A 2014. évi költségvetés megtárgyalása 
5.  Az OKGY napirendi pontjainak jóváhagyása 
6. Az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére történő segédeszköz-pályázat 
kiírása  
7. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
 
20/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség az MVGYOSZ 2013. évi beszámolóját és a közhasznúsági 
jelentését a Küldöttgyűlés elé terjeszti és javasolja annak elfogadását. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
21/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a Felügyelő Bizottság 2013. évi jelentését jóváhagyja és a 
Küldöttgyűlés elé terjeszti.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
 



22/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2014. évi költségvetést az alábbi főszámokkal fogadja el: 
 
Összes bevétel: 250.873.900 Ft. 
Összes kiadás: 250.585.200 
Eredmény: 288.700 Ft  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Időközben Németh Orsolya megérkezett az ülésre 
 
 
23/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény előírásaira figyelemmel, továbbá a Fővárosi Törvényszék 

13.Pk.60.561/1989/69. számú végzésének eleget téve az alábbiak szerint javasolja a 

küldöttgyűlésnek módosítani a szövetség 2013. november 9-én elfogadott új alapszabályát. 

 

1./ Az új alapszabály 2. §-a a következő szerint módosul: 
 
2. § (1) A képviselet formái: 
 
a) általános; 
b) különös. 
 
(2) A Szövetség általános, önálló és törvényes képviselője az elnök. Akadályoztatása 
esetén az alelnök az Elnököt meghatalmazás nélkül helyettesíti és a képviseletet is 
ellátja. 
 
(3) A gazdasági Vezető képviseleti joga különös, amely a bankszámla feletti 
rendelkezésre terjed ki. 
 
Indok: A 2. § módosítása a Fővárosi Törvényszék végzésében megállapított szempontok 
szerinti pontosítás. Az új alapszabály nem tartalmazza a hivatalvezető intézményét és a 
korábbi hivatalvezető Dr. Micserics József munkajogviszonya is megszűnt. Így ezen a 
jogcímen és ezen személy által a szövetség képviselete megszűnt. Az új alapszabály 
szerint az általános képviselő az elnök, míg a bankszámla feletti rendelkezés esetére a 
gazdasági vezetőt különös képviseleti jog illeti meg. Kutor Sándorné gazdasági 
vezetőkénti alkalmazásáról 2014. év február hó 1. napjától az elnökség az 5/2014. (I. 
21.) számú határozatával döntött. 
 
2/ Az új alapszabály 27. § (6) bekezdése a következő szerint módosul: 
 



(6) Az elnök az elnöki feladatok ellátása miatti akadályoztatásáról haladéktalanul 
tájékoztatja az alelnököt. 
Indok: A Törvényszék hiánypótlási felhívásának megfelelő szövegpontosítás. 
Akadályoztatása esetén az alelnök az Elnököt meghatalmazás nélkül helyettesíti és a 
képviseletet is ellátja. Ezen kötelezettségének az alelnök akkor tehet eleget, ha az elnök 
akadályoztatásáról tájékoztatással bír. 
 
3./ Az új alapszabály 29. § (5) bekezdésének i) pontja a következő szerint módosul: 
 
29. § (5) A szakmai vezető feladatai: 
 
i) a Szövetség érdekérvényesítő, érdekvédelmi tevékenysége ellátása során 
kapcsolatot tart hatóságokkal és más szervezetekkel; 
Indok: A Törvényszék hiánypótlási felhívásának megfelelő szövegpontosítás. A szakmai 
vezető nem rendelkezik képviseleti joggal. 
 
4./ Az új alapszabály 29. § (6) bekezdésének o) pontja a következő szerint módosul: 
  
29. § (6) A gazdasági vezető feladatai: 
o) a Szövetség gazdálkodása, szolgáltató tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart 
hatóságokkal és más szervekkel; 
Indok: A Törvényszék hiánypótlási felhívásának megfelelő szövegpontosítás. A 
gazdasági vezető nem rendelkezik általános képviseleti joggal, a különös képviseleti 
jogát pedig a 2. § (3) bekezdése és a 29. § (6) bekezdés p) pontja szabályozza. 
 
5./ Az új alapszabály a dátum és az elnök aláírása után a következő záradékkal egészül 
ki: 
 
Záradék 
 
Az alapszabály, a Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.561/1989/69.számú végzésében kért 
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Az egységes szerkezetű új alapszabály elkészítésére a 2. §, 27. § (6) bekezdés, 29. § (5) 
bekezdés i) pont és (6) bekezdés o) pont változása adott okot.  
 
A módosításokat a dőlt betűtípussal szedés jelzi. 
 
Tanúk: aláírásunkkal igazoljuk, hogy a jelen okiratot, a kinyomtatását követően, aláírója 
előttünk írta alá 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 



 
24/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE az MVGYOSZ 2014. évi Országos Küldöttgyűlésének meghívóját az 1. sz. 
melléklet alapján fogadja el. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
25/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére 2013. évben az 
1 % terhére 46.485 Ft segédeszköz-támogatást biztosít. Egyúttal felkéri a természetes 
személyek képviselőjét, hogy a támogatás felhasználása érdekében tegye meg a 
szükséges lépéseket és írja ki a pályázatot, továbbá tájékoztassa erről a természetes 
személyek tagjait.   
 
A támogatás felhasználható: 2014. január 1-től december 31-ig 
Elszámolás határideje: 2015. február 28. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
26/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a gyógyszerdobozok pontmagasságára vonatkozó korábbi határozatait 
hatályon kívül helyezi. Az Országos Elnökség a gyógyszerdobozok feliratozása tárgyában 
szorgalmazza a minél nagyobb, a szabvány szerinti 0,5 mm pontmagasság elérését, 
azzal, hogy a pontmagasság 0,25 mm-nél kisebb nem lehet.  
 
Indokolás: a gyógyszerdobozokon található Braille-írás az alacsonyabb pontmagasság 
miatt olvashatatlan, tehát szükséges a fenti pontmagassághoz ragaszkodni.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 


