
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. szeptember 17-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

45/2013.(IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. szeptember 17-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 

1. Romhányi Györgyné kérésének megtárgyalása vakok számára kifejlesztett játékkal 

kapcsolatban 

2. A Human Dialog Kft. DM kampánnyal kapcsolatos válaszának megvitatása, valamint az  

Atreb Bt. ajánlatának megtárgyalása   

3. Az alapszabály-alkotó testület munkájának és álláspontjának ismertetése  

4. Az alapszabály-alkotó Országos Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 

5. Tájékoztatás az MVGYOSZ új telefonos flottájának tarifájáról 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

46/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ Romhányi Györgynétől kér két teljes garnitúrát az 

általa bemutatott játékból, átvételi elismervény ellenében. A két teljes garnitúra játékot az 

MVGYOSZ elküldi a Vakok Általános Iskolájának és a Gyengénlátók Általános Iskolájának, 

kérve, hogy az adott intézményekben két hónapon keresztül teszteljék a játékot a 

gyermekekkel, és ezt követően 2013. november 30-ig küldjenek véleményt az MVGYOSZ-

nek a játék látássérültek részére való használhatóságáról.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Micserics József hivatalvezető (átadás-átvételért) 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

47/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az Atreb Bt. PR tevékenységre vonatkozó javaslatával és 

árajánlatával a továbbiakban nem kíván foglalkozni, mert nem szándékozik a cég által kínált 

PR tevékenységet igénybe venni.  

 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 



A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, dr. Nagy 

Sándor, dr. Tóka László) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Nagy Tünde) 

 

48/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a következő két évben - 2014. január 1. és 2015. 

december 31. között - is a Human Dialog Kft-vel folytasson direkt marketing kampányt, azzal 

a megszorítással, hogy tárgyalás folytatódjon a Human Dialog Kft-vel az ügyben, hogy az 

elnökségi tagok nyilatkozata ne képezzen szerződési feltételt. Az OE felkéri az elnököt és a 

hivatalvezetőt, hogy a Human Dialog Kft. 2013. szeptember 11-én kelt levelében foglalt 

szerződési feltételeket tárgyalja újra. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, dr. Nagy Sándor) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 3 elnökségi tag (Kuminka Györgyné, Nagy Tünde, dr. Tóka László) 

 

A határozati javaslat nem kapott többséget, így nem került elfogadásra. 

 

49/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE felkéri a hivatalvezetőt, hogy keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel az 

MVGYOSZ külön bevételekhez juthat, a direkt marketing tevékenységet sem kizárva.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  

 

50/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ-nek a jövőben is legyen direkt marketing kampánya. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, Nagy  

Tünde, dr. Tóka László, Szakály Melinda (időközben megérkezett)) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor) 

Tartózkodott: - 

 

51/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a DM-kampány forró adományozói címeit ne adja át 

adatkezelésre a tagegyesületeknek.  



Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Nagy Tünde, dr. Nagy Sándor, dr. 

Tóka László) 

A határozatot ellenezte: 2 elnökségi tag (Kuminka Györgyné, Szakály Melinda) 

Tartózkodott: - 

 

52/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE azt javasolja, hogy az MVGYOSZ új alapszabályát elfogadó Országos Küldöttgyűlés 

2013. november 9-ére vagy 2013. november 16-ára kerüljön összehívásra. E kérdésben az OE 

következő ülésén dönt véglegesen.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag, mivel Szakály Melinda 

időközben távozott) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

53/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ által korábban megkötött és jelenleg már határozatlan 

idejűvé vált Vodafone előfizetői flotta szerződést nem újítja meg. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  
 

54/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ új telefonos flotta szerződése kapcsán a Diamond 

Solution Zrt. Által előterjesztett szerződésmódosításokat nem fogadja el és a korábban 

megkötött előfizetői szerződési feltételekhez ragaszkodik.  
 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, Nagy 

Tünde, dr. Tóka László) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor) 

Tartózkodott: - 

 

Kmf.                                                                       Barnóczki Gábor                                                                      

                  Jegyző 


