
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. október1-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

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: - 

 

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: - 

 

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: - 

 

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: - 

 

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: - 

 

 

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.                                                                       Barnóczki Gábor                                                                      

                  Jegyző 


