
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. január 22-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

1/2013. (I. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. január 22-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 
1.   Elnök és az elnökségi kabinet tájékoztatója  

2.  A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete támogatásának megvitatása  

3.  Az egyesületek támogatásának megvitatása az EET javaslata alapján  

4.  Döntés az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

5. Döntés „A látássérülteket érintő jogszabályi hiányosságok és anomáliák a magyar 

jogrendben, különös tekintettel a látássérültek önálló életvitelét elősegítő, életminőségét 

javító és a társadalmi integrációt előmozdító komplex jogszabályra” című tanulmány 

megvalósításban résztvevő jogászokról 

6.  A Vakok Világa című újság további sorsának megvitatása  

7.  OEP támogatás a Szövetség által forgalmazott segédeszközök vonatkozásában 

8.  Külföldiek részére történő segédeszköz-árusítás megvitatása  

9.  Tájékoztatás a bértámogatási pályázatról  

10. Beszámoló a bértámogatási rendszer átalakulása kapcsán eddig megtett munkáltatói 

intézkedésekről  

11.  Tájékoztatás a „Fehérbot Alap” kamatainak felhasználásáról  

12.  Tájékoztatás a „Nyitott Ház” program eddigi eredményeiről 

13.  A Látóhatár Alapítvány beszámolója 

14.  SINOSZ kontra FESZT OFT-tagsága 

15. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

2/2013. (I. 22.) 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: - 

 

3/2013. (I. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE helyben hagyja a 92/2012. (XII.4.) sz. elutasító elnökségi határozatát.  



Ennek értelmében a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezeti kezelésében a 2013. évi költségvetési soron a Szövetség részére 

megítélt támogatási összegből 2013. évben nem részesül.  

 

Indokolás: A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületének elnöke az Egyesületi 

Elnökök Tanácsa 2013. január 10-ei ülésén kérte, hogy az érintett egyesület 

részesüljön költségvetési támogatásban, viszont az egyesület új vezetése szintén 

elzárkózik a Szövetséggel való együttműködéstől, valamint az OE nem tudott 

érdemben olyan információhoz jutni, amely birtokában biztosítva látná a 

támogatás szabályszerű felhasználását és az azzal való elszámolást.  

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

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

Sándor, Németh Orsolya, Szakály Melinda) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László) 

Tartózkodott: - 

 

4/2013. (I. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

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

leosztandó összeget az EET javaslata alapján a következőképpen osztja le: 

A tagegyesületek működési költségre 2,5 millió Ft-ot kapnak, a további fennmaradó 

összegből a 2011. évben történt tagdíjbefizetések alapján kiszámított 2011. december 31-ei 

taglétszám arányában részesülnek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor, Szakály Melina, dr. Tóka László) 

A határozatot ellenezte: 3 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, Németh 

Orsolya) 

Tartózkodott: - 

 

5/2013. (I. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség elfogadta 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: - 

 

6/2013. (I. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az elnök intézzen megkeresést a tagegyesületek felé a Vakok Világa 

tartós működtetése kapcsán. A megkeresés célja, hogy a tagegyesületek dolgozzanak ki 

pénzügyi, szakmai és tartalmi koncepciókat a Vakok Világa működtetésére abban az esetben, 



ha ezt egyedül vagy konzorcium útján vállalni tudják. Konzorciumi partnerek lehetnek az 

MVGYOSZ tagegyesületei és az MVGYOSZ, valamint a nyomdai előállítás esetén külső cég. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

                 Barnóczki Gábor 

                                                                                                                   jegyző 


