
AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének  

2012. október 9-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

79/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2012. október 9-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
 

1.    Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2.  Tájékoztatás a Fülöp Attila helyettes államtitkárral történt megbeszélésről 

3. Döntés az MVGYOSZ kiadványával kapcsolatban 
4. Döntés a 2013. évre vonatkozó érdekvédelemmel kapcsolatos új költségvetési sorokról 

5. Dr. Nagy Sándor határozati javaslata 

6. Kuminka Györgyné határozati javaslata  

7. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 

8.         Alapszabály-alkotó testület létrehozása 

9.  A 2013. évi sajtótermékek árával kapcsolatos döntés megerősítése 

10.      Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
 

80/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az elnöki kabinet munkájáról adott tájékoztatást elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

81/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE megbízza az elnököt és a hivatalvezetőt a sztenderdizációs bizottság felállításával és 

feladatainak meghatározásával, az ehhez kötődő levelek, meghívók kiküldésével. 

 

Indokolás: Az MVGYOSZ egy szakmailag és erkölcsileg is egységes álláspontot képvisel, és 

ezen állásponthoz megadott minőségbiztosítási mutatókat rendel, amelyekhez az egyesületeknek 

tartaniuk kell magukat. 

 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: 2012. november 30.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 



 

82/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE megbízza az elnököt azzal, hogy az MVGYOSZ szervezeti egységén belül működő 

bizottságoktól és testületektől a 2014. évi költségvetési tervezéshez kérjen be javaslatot saját 

költségvetési terveikre vonatkozólag. Ezt követően az elnökség dönt, hogy az adott testületeknek 

biztosít-e külön költségvetési soron pénzt. 

Az adott testületek a 2013. évi költségvetésből esetenként és az elnökség jóváhagyásával kapnak 

pénzt tevékenységükhöz, működésükhöz. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: 2012. december 31. (a levél kiküldésének) 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

83/2012. (X.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ 2013. évi költségvetéséből elkülönít pénzt nemzetközi 

kapcsolatok finanszírozására. 

 

Indokolás: Az MVGYOSZ számára a külföldi kapcsolatok egyre fontosabbá válnak, nemzetközi 

megjelenése fokozódik. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
84/2012. (X. 9) sz. Elnökségi Határozat 

A nemzetközi kapcsolatok finanszírozására az MVGYOSZ 2013. évi költségvetéséből az OE 1 

millió Forintot különít el. 

 

Indokolás: A 83/2012. (X. 9.) sz. határozat alapján történik meg az elkülönítés. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

 
85/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az elnökség a 28/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat 9. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 



„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. Ez nem vonatkozik a gyógyszerkészítmények csomagolásán 

feltüntetendő Braille feliratokra.” 

 

Indok: 

Az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation: CEN) 

gyógyszerkészítmények csomagolásán feltüntetendő Braille feliratokra vonatkozó 

irányelveinek B. melléklete tájékoztató jelleggel szabályozza a braille írás jellemzőit. A 

melléklet 1. pontja foglalkozik a Braille karakterkészlettel. A negyedik bekezdés az alábbiakat 

tartalmazza: 

„A nagybetű jelzők használata csak abban az esetben indokolt, ha elkerülhetetlen, például 

védjegyek. A védjegy szimbólum alkalmazása kerülendő.” 

Az elnökség ezt a tájékoztató jellegű ajánlást elfogadja és alkalmazásához hozzájárul a 

gyógyszerkészítmények csomagolásán feltüntetendő Braille feliratok esetében. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 
86/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Abban az esetben, amikor az adott tagegyesület pályázati úton az MVGYOSZ-től egyéni 

tagnak/tagoknak kíván fehérbotot vásárolni, de a pályázati elszámolás miatt csak közületi 

számlával teheti ezt, kivételes esetként, ezt a segédeszköz csoportot, kizárólagosan úgy 

támogatja a szövetségünk, mintha egyéni tag vásárolna. Ez esetben a pályázatot el kell juttatni 

az MVGYOSZ elnökének, aki a nyertes pályázatra való tekintettel engedélyezi a tagok számára 

adományként juttatott fehérbotok kedvezményes áron való beszerzését. A fehérbotok 

kiosztásáról az egyesület köteles átadási- átvételi nyilatkozatot készíteni, melyet a fehérbotot 

átvevő tag aláírásával hitelesít és ezen nyilatkozatok fénymásolatát köteles az egyesület az 

MVGYOSZ-nak átadni. 

 

Indoklás: Ezzel lehetőség nyílna még több tagunk megsegítésére a köztudottan drága fehérbot 

odaítélésével.  

 

Indokolás:  

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

87/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség elfogadja az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány Alapító 

Okiratának módosítását. 



 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

88/2012. (X. 9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ sajtótermékeinek árai a 2012. évhez képest 2013. 

évben nem változnak. 

 

Indokolás:  

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

89/2012. (X. 9) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ a 2013. évben az állami költségvetési támogatásból a tagegyesületeknek 

leosztandó összeget a következőképpen osztja le: 

A tagegyesületek működési költségre 2 millió Ft-ot kapnak, a további fennmaradó összegből a 

2011. évben történt tagdíjbefizetések alapján kiszámított 2011. december 31-ei taglétszám 

arányában részesülnek. 

A 2011. évi tagdíj bevétel és a 2011. évi tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok 

létszámát. 

Azoknál a tagegyesületeknél, amelyek ernyőszervezetként működnek, az MVGYOSZ 

központja a taglétszám megállapításánál a korrigált tagdíjbevételt veszi figyelembe. 

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába. 

 

Indokolás: A határozat meghozatalára azért volt szükség a megfelelő előkészítések és 

egyeztetések nélkül, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma felszólította az MVGYOSZ 

arra, hogy a várt időpont előtt, de várhatóan még 2012. év végén nyújtsa be a 2013. évi 

költségvetési tervét.  

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné, Kockásné Tóth Csilla 

Határidő: 2012. október 31. ( a tagegyesületek részéről a 2011. évi taglétszám 

tekintetében) 

2012. november 5. ( a költségvetési támogatás felosztása a megadott taglétszám 

arányában) 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag, (Barnóczki Gábor, Dr. Nagy Sándor, Kuminka 

Györgyné, Szakály Melinda) 

A határozatot ellenezte: 2 elnökségi tag (Dr. Tóka László, Németh Orsolya) 

Tartózkodott: - 

 



Kmf. 

         

 

 

  Barnóczki Gábor  

                    jegyző 


