
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2012. február 21-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

17/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2012. február 21-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 
1.   Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2.  Az Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

3.  Döntés a kormányzati civil honlap akadálymentesítéséről 

4. Döntés az „Informatika a látássérültekért Alapítvány” felkéréséről a Vakok Világa 

felolvasásának nyilvánossá tételévek kapcsolatban. 

5.  Tájékoztatás az egyesületek állami támogatásának 2011. évi elszámolásával kapcsolatban 

6.  Döntés a Természetes Személy Tagok 1 %-os kifizetésével kapcsolatban 

7. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete 1 %-os kifizetésével 

kapcsolatban 

8.   Jogszabályfigyeléssel és véleményezéssel kapcsolatos szerződések megvitatása 

9.  Döntés a Braille-bizottság határozati javaslatáról a teljes magyar pontírás korszerűsített 

szabály-és jelrendszerének tervezetéről 

10. Döntés a Braille-bizottsági taglétszám bővítéséről 

11. Döntés az OTP Bank Nyrt. és a NIOK Alapítvány által meghirdetett „online bankkártyás 

adományozás” című nyertes pályázat szerződésének aláírásáról. 

12. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

18/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Kroll Zsuzsanna tájékoztatóját az elnöki kabinet munkájáról elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

 



19/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a kormányzati civil honlap akadálymentesítése érdekében az 

MVGYOSZ vegye fel a kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével, a Wekerle Sándor 

Alapkezelővel. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: Szakály Melinda elnök 

Határidő: 2012. március 2. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

20/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az OE az alábbiakról határoz: 

- felkéri Kutor Sándornét, hogy az MVGYOSZ 2011. évi közhasznúsági jelentésének  

részét képező számviteli beszámolót készítse el 2012. április elejére. 

- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t, hogy az MVGYOSZ 2011. évi 

közhasznúsági jelentésének vizsgálatát végezze el 2012. április 13-ig, 

- felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentés birtokában küldje meg 

állásfoglalását az MVGYOSZ 2011. évi közhasznúsági jelentéséről 2012. április 20-ig 

- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók 2012. május 4-ig történő kiküldésére az 

országos küldöttek részére, 

- az OE 2012. április 23-án ülést tart. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

21/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az MVGYOSZ kérjen árajánlatot az „Informatika a 

látássérültekért” Alapítványtól Jaws for Windows frissítésére és további licencek vásárlására, 

valamint a Focus 40 Blue Braille-kijelző megvételére. Az OE felkéri az elnököt, hogy az 

alapítvány felé megküldött levélben szerepeljen kedvezmény kérése az MVGYOSZ számára 

fenti programok és Braille-kijelző megvásárlásához. 

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány 2012. február végi kuratóriumi ülését követően 

a kérésre adott válaszáról az elnök az elnökséget értesíti. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda elnök 

Határidő: 2012. február 24. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 



 

22/2012. (II 21 sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy – az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány kérésére- a Vakok 

Világa folyóirat önkéntesek által felolvasott változatának aktuális száma a „Lapról hangra” 

honlapon megjelenteti azzal a feltétellel, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány 

minden hónap végén tájékoztatja az MVGYOSZ-t a Vakok Világa folyóirat cikkeit 

meghallgatók létszámáról , valamint a „Lapról hangra” honlapon megjelenik az, hogy a 

Vakok Világa folyóiratot hol és milyen formában lehet előfizetni.  

Az MVGYOSZ honlapján egy link,  a „Lapról hangra” honlapon található MP3 fájlokra mutat 

majd. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szöllősi Szilvia 

Határidő: a hírlevél megjelenése 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

23/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Kutor Sándorné tájékoztatóját a tagegyesületek állami költségvetési 

támogatásának 2011. évi elszámolásával kapcsolatban elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

24/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a MVGYOSZ a Természetes Személy Tagoknak 2012-ben az SZJA 

1 %-ot a következőképpen osztja le: 

A 2010. évi fizető taglétszám alapján osztja le az összeget, valamint a 2011. évről fel nem 

használt összeget is odaítéli. A 2010-es fizető taglétszámot a Természetes Személy Tagoktól 

az MVGYOSZ felé a 2010. évben befolyt tagdíj bevétel és a számukra a 2010. évre 

megállapított tagsági díj összegének hányadosa adja meg. 

A természetes személy tagok által megpályázott SZJA 1 % kifizetése az MVGYOSZ 

központjának 1 %-a terhére történik.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné, Takács Péter 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 



25/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

A Természetes Személy Tagok tagnyilvántartását, valamint a sajtótermékek adminisztrációját  

a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete helyett a jövőben az MVGYOSZ kezeli. A 

tárgyban korábban hozott elnökségi határozatok érvényét vesztik.  

 

Indokolás: A természetes személy tagok száma 2010. év óta rohamosan csökken. 2011. 

december 31-én 88 fizető tag tartozott a természetes személyek közé. Ennek a kis létszámnak 

a kiszolgálását az MVGYOSZ munkatársai is el tudják látni. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda elnök (a szerződés módosításáért) 

             Szabó Edina (a tagnyilvántartás jövőbeni vezetéséért) 

 

Határidő: 2012. március 1.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Kuminka Györgyné) 

 

 

26/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE helybenhagyta a 11/2012. (I. 18.) sz. határozatot, mely szerint a Vakok és 

Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete kimarad a 2010. évi MVGYOSZ számára felajánlott 

SZJA 1 % 2012. évi leosztásából. 

Az így fennmaradó összeg a többi tagegyesület között kerül felosztásra. 

 

Indokolás: A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületének elnöke, Venczel Ferenc 

kérelemmel fordult az Országos Elnökséghez a 11/2012. (I. 18.) sz. határozat 

módosítása érdekében. 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 

 

27/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE Varró Attilának a Braille-bizottságból történő kilépését elfogadta. 

Az OE módosítja saját korábbi, 9/2011. (II. 2.) sz. határozatát azzal, hogy a Braille-bizottság 

létszámát 7-9 főben határozza meg.  

A Braille-bizottság tagjai közé beválasztásra került: 

Flamich Mária, Rozemberczki Zoltán, Torma Zsolt 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 



 

28/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE elfogadja a Braille-bizottság javaslatát a teljes magyar pontírás korszerűsített szabály-

és jelrendszerének tervezetéről: 

 

1. A magyar helyesírás szabályainak megfelelően a vessző után minden esetben 

szóközt teszünk. 

 2. A síkírásban használt pontot mindenhol a hármas ponttal adjuk vissza. 

 3. Az aposztróf jele: 6 és 3. 

4. A paragrafusjel: 3, 4, 5, 6 és 1, 2, 3, 6 pontok. 

 5. A jövőben egyféle gondolatjelet használunk.  

A gondolatjel pontszáma: 3, 6.  

 6. Az Euró jele: 5, 6 és e betű.  

 7. Kerek zárójelek: 

  nyitó: 2, 3, 4, 6 

  záró: 1, 3, 5, 6 

 8. Nem szükséges a belső kerek zárójelek használata. 

 9. Minden esetben, amikor a magyar helyesírás szabályai szerint szükséges, 

nagybetűjelet kell pontírásban használni.  

Betűszó esetén a szó előtt a nagybetűjel duplázásával kell jelezni, hogy a szó 

minden betűje nagy. 

 10. A Bizottság nem tartja időszerűnek az úgynevezett idegennyelvi-jelző 

használatát. 

 11. A síkírásban különleges mellékjelet tartalmazó betűket továbbra is úgy jelezzük, 

hogy a törzsbetű elé egy ötöspontot teszünk. 

 12. A magyar ábécében megszűnik az umlautos a betű. Az umlautos a betűt az 

előző határozattal összhangban az 5 és az 1 pontokkal írjuk. 

 13. Időpontok írására a Bizottság a magyar helyesírás szabályaival összhangban a 

következőt javasolja: 

Az óra és a perc közé a hármas pontot írjuk, és a perc előtt nem tesszük ki ismét 

a számjelet. 

 14. A síkírásban használt listajel pontírásban a 6 és a 3, 5 pontok. 

 15. Az aláhúzás jele: 6 és 3, 6 pontok. 

 16. A kukacjel pontszáma: 4, 5. 

 

Az OE felkéri a Braille-bizottságot a 46 betűs rövidírás, valamint a matematikai jelek  és a 

Computer-Braille kidolgozására. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: A Braille-bizottság soros elnöke 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

29/2012. (II 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE a Braille-bizottság javaslatára felkéri az elnököt és a hivatalvezetőt pályázati források 

felkutatására Bieber Mária könyvének kiadásához. A szerzővel a szerzői jogok egyeztetése 

válik szükségessé. 



 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

30/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE hozzájárul az OTP Bank Nyrt. és a NIOK Alapítvány által meghirdetett „online 

bankkártyás adományozás” című nyertes pályázat szerződésének az MVGYOSZ elnöke által 

történő aláírásához. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

31/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ hivatala a 3 millió Ft összeghatárt meghaladó 

pályázatokról az elnökséget értesíti előzetes jóváhagyás céljából. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

32/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség támogatja dr. Micserics József hivatalvezető felsőfokú közgazdaság-

tudományi beiskolázását. A tanulmányi szerződés részleteinek és az egyéb feltételeknek a 

kidolgozására egy következő elnökségi ülésen kerül sor. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

         Barnóczki Gábor 

                                                                                                       jegyző 


