
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. október 1-jén (kedd) 
10:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 
Budapest, Hermina út 47.).  
 
 Az elnökség tagjai közül jelen vannak:  
 

       Szakály Melinda elnök, 
 Dr. Tóka László alelnök, 

            Dr. Nagy Sándor elnökségi tag, 
             Barnóczki Gábor elnökségi tag, 

                Kuminka Györgyné elnökségi tag 
   
Továbbá: 
Majoros Kálmánné elnökségi póttag, 
Koczkásné Tóth Csilla, hivatalvezető helyettes,  
Kutor Sándorné, pénzügyi és gazdasági vezető, 
Baráth Barbara, elnöki asszisztens, jegyzőkönyvvezető, 
Angyal Gábor, az MVGYOSZ munkatársa, 
Kovács Judit, a Vakok Világa c. újság szerkesztője. 
 
Szakály Melinda köszönti az elnökséget, az MVGYOSZ munkatársait, a Vakok Világa 
szerkesztőjét és az érdeklődő hallgatóságot. Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal 
határozatképes. Németh Orsolya, Nagy Tünde elnökségi tagok, illetve Pesti Zoltánné 
elnökségi póttag előzetesen jelezték a távolmaradást. 
 
Az elnökség szavazott a napirendi pontokról: 
 
55/2013.(X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2013. október 1-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 
1. Az alapszabály-alkotó Országos Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 
2. A 2014. évi újság-előfizetési díjak meghatározása 
3. Döntés a Braille-bizottság kis rövidírással kapcsolatos megkeresésére 
vonatkozóan 
4. A DM kampány további sorsának megvitatása, árajánlatok tárgyalása zárt ülésen 
5. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
 



1. Az alapszabály-alkotó Országos Küldöttgyűlés időpontjának 
meghatározása 

 
Az alapszabály módosítását elfogadó küldöttgyűlés időpontja november 9-e, 
pótidőpontja pedig november 16-a. Dr. Nagy Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy 
már megjelentek a civil törvénnyel kapcsolatos módosítások a kormányzati 
weboldalon, ezért elképzelhető, hogy röviddel az új alapszabály elfogadása után 
újabb változtatásokra lesz szükség azért, hogy valóban megfeleljen az MVGYOSZ 
alapszabálya a törvényi előírásoknak.  
Az MVGYOSZ és a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete között létrejött megállapodás szerint az OKGY munkaanyagait már 
hanghordozón (CD, kazetta) is igényelhetik a küldöttek. 
 
56/2013. (X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ alapszabály-alkotó Országos Küldöttgyűlésének időpontja 2013. 
november 9. (szombat) 9:30, pótidőpont 2013. november 16. (szombat) 9:30. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
2. A 2014. évi újság-előfizetési díjak meghatározása 
 
Az elnökség határozata értelmében jövőre sem változnak az MVGYOSZ 
folyóiratainak előfizetési díjai. Felmerült a Braille-írású rádió- és televízió újság 
megszűntetésének gondolata, de a viszonylag magas előfizetők számára való 
tekintettel továbbra is megmarad.  
 
58/2013. (X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ sajtótermékeinek ára 2014. évben nem 
változnak, továbbra is a 2013. évi áron lehet megrendelni. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
3. Döntés a Braille-bizottság kis rövidírással kapcsolatos megkeresésére 
vonatkozóan 
 
A Braille-Bizottság a magyar teljesírásban tett változtatásokat követően áttekintette a 
kisrövidírást is a célból, hogy az megfelel-e a jelenlegi követelményeknek, valóban 
betölti-e szerepét, a leggyakrabban használt szavak rövidítését. Az elnökség felé tett 



javaslata, hogy a kisrövidírásban továbbra se legyenek nagybetűjelek. Kivétel az, 
hogy betűszó esetén a szó előtt a nagybetűjel egyszeri kiírásával kell jelezni, hogy a 
szó minden betűje nagy, és ha egy kifejezés minden betűje nagy, akkor pedig 
mindegyik szó előtt egy nagybetűjel szükséges. A kis rövidírásban a következő 
szóvégi rövidítések esetében szükségesek változások: 
 
-b. -ból, -ből    
-h. -hoz, -hez, -höz           
-k. -ként 
-r. -ról, -ről 
-t. -tól, -től 
 
Mivel ezek a rövidítések pontra végződnek, könnyen keverhetőek a mondatvégi 
ponttal, mert mindkettő 3-as pont. A fentiekben felsoroltakat a következőképpen 
módosították: 
 
-bl -ból, -ből    
-hz -hoz, -hez, -höz 
-kt -ként 
-rl -ról, -ről 
-tl -tól, -től 
 
Az elnökség elfogadta a Bizottság javaslatát. A módosítások 2014. januárjától lépnek 
életbe. Az elnökség tagjai a jövőben Braille-írásban is kérik a Braille-bizottság által 
felterjesztett javaslatokat. 
 
57/2013. (X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
 
Az OE a Braille-bizottság kis rövidírással kapcsolatos módosítási javaslatait 
támogatja.  
A hatályba lépés határideje: 2014. január 1. 
A kisrövid-írással kapcsolatos módosításokat közzé kell tenni a Vakok Világában, 
valamint más fórumokon, és 10-10 példányban meg kell küldeni a megyei 
tagegyesületeknek, a rehabilitációs központoknak, a Vakok Általános Iskolájának, a 
Gyengénlátók Általános Iskolájának, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karának. A korábbi, a 28/2012. (II.21.) sz. határozat által elfogadott teljes írással 
kapcsolatos változtatásokra újra fel kell hívni a figyelmet.  
Az OE javaslatot tesz arra, hogy a Braille-bizottság által előterjesztett módosítási 
javaslatokat ezt követően az elnökség tagjai igény szerint Braille-írásban is kapják 
meg. 
 
Felhatalmazott: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
 



4. napirendi pont: DM kampány folytatása 
 
A szeptemberi Egyesületi Elnökök Tanácsán az ülésen résztvevők döntő 
többségének javaslata az volt, hogy az MVGYOSZ folytassa tovább a DM kampányt 
és a javaslatot tárgyalja meg az elnökség. 
 
A DM kampány folytatásával kapcsolatban az elnökség korábban már pozitív döntést 
hozott.  
A beérkezett árajánlatokról zárt ülésen tárgyalt az elnökség.  
 
A zárt ülést követően a következő javaslatok hangoztak el: 
Az MVGYOSZ 2015. április 30-ig kösse meg a szerződést a DM kampányra 
vonatkozóan?  
0 igen szavazat 
 
Az MVGYOSZ 2015. december 31-ig kösse meg a szerződést a DM kampányra 
vonatkozóan?  
5 igen szavazat 
 
Elnökség utalja az elnök hatáskörébe a szerződéskötést? 
Határidő: 2013. november 15. 
4 igen 
1 nem 
 
A DM kampánnyal kapcsolatos döntés csak akkor igényel 5 támogató szavazatot, ha 
az része a költségvetésnek. Amennyiben az elnökség nem tud többséggel dönteni, 
akkor elnöki hatáskörbe utalhatja a szerződés megkötésének lehetőségét.  
 
Az elnökség határozatban rögzítette, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos döntést 
elnöki hatáskörbe utalja. Szakály Melinda dönti el, hogy 2015. december 31-ig melyik 
szolgáltatóval köt az MVGYOSZ szerződést. Az elnök hangsúlyozta, hogy vállalja az 
ezzel járó felelősséget. Elmondta, hogy még tárgyalásokat folytat mind a kettő 
lehetséges szolgáltatóval, ezért a szerződés megkötésének időpontja november 15-e 
lesz.  
 
59/2013. (X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE az MVGYOSZ következő DM-kampányára vonatkozó szerződéskötést a 
2014. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra tervezi. 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: -  
 
60/2013. (X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE a DM-kampány szerződése megkötésének lehetőségét elnöki hatáskörbe 
utalja. 
A szerződéskötés határideje: 2013. november 15. 



Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Kuminka Györgyné, dr. Nagy Sándor, 
Szakály Melinda, dr. Tóka László) 
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor) 
Tartózkodott: - 
 

Javaslataként elhangzott, hogy a szövetség kezdeményezzen tárgyalásokat a 
postával, bankkal, nyomdával a társadalmi felelősségvállalás jegyében az árak 
csökkentésével kapcsolatban. 
 

5. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Az MVGYOSZ nyomdáját ezer kötet Weöres Sándor verseskötet elkészítésével bízta 
meg a minisztérium.  
A válogatott költeményeket tartalmazó köteteket 2013. október 15-én, az MVGYOSZ 
székházában tartott sajtótájékoztatón adja át a minisztérium az érintetteknek. A 
tervek szerint a könyveket a látássérülteket nevelő és oktató iskoláknak, megyei 
egyesületeknek és a felnőtt korú, látássérültekkel foglalkozó rehabilitációs 
intézményeknek adják át, írás-olvasás versenyre, könyvtáraknak stb.  
 

Az elnök asszony bejelentette, hogy az MVGYOSZ-el kötött szerződések 
felülvizsgálatát megkezdte. 
 

Kornai Tamás terembérléssel kapcsolatos megkeresésére vonatkozóan az alábbiak 
szerint döntött az elnökség:  
 

61/2013. (X.1.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE Kornai Tamás megkeresésével kapcsolatban a következőkről dönt: 
Az MVGYOSZ a Szabadkőműves Páholy részére a külsős piaci bérleti díj ellenében 
bocsátja rendelkezésre a székház földszinti kis előadó termét. Amennyiben a 
terembérlési igény időpontja a székház nyitvatartási idejét meghaladja, a 
portaszolgálatot a bérlőnek meg kell fizetnie. A bérleti szerződés részét kell képeznie 
Kornai Tamás azon nyilatkozatának, amely szerint a termet nem politikai, nem vallási 
és nem egyéb közösségszervező tevékenységre veszi igénybe az általa képviselt 
szervezet.  
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

Kmf. 
 

Szakály Melinda      Baráth Barbara 
      elnök       jkv 

 


