
 
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2014. június 19-ei ülésén meghozott 
HATÁROZATAI 

 
27/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2014. június 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 
1. A HD kampány negyedéves értékelése 
2. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének tájékoztatása 
3. Döntés a Louis Braille-emlékéremre érkezett felterjesztésekről 
4. Döntés a magyar Braille-írás szabályait tartalmazó kiadványról 
5.  Döntés a Braille-kották nyomtatása kapcsán 
6.  Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

28/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ Országos Elnöksége 2014. évben Louis Braille-emlékérmet adományoz a 
következő személyeknek:  
 
Árpássy Miklós,  
Hirth Ignác,  
Poór Erzsébet,  
Szőts Katalin,  
Vékony Sándorné 
 
A döntésről az MVGYOSZ értesíti a tagegyesületeket és kitüntetésben részesülőket. A 
Braille-emlékérmek átadására 2014. év októberében a Fehér Bot Napi ünnepség keretén 
belül kerül sor az MVGYOSZ székházában.  
A Braille-emlékérmek megrendeléséről az MVGYOSZ hivatala gondoskodik. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

29/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE a 15/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:  



Az elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a Braille-kotta megrendeléseket az 
MVGYOSZ, valamint a megyei egyesületek tagsági igazolványával rendelkező 
személyeknek 15 Ft+Áfa/oldal összegért nyomtatja a megrendelők részére.  
Külsős megrendelések esetén önköltségi áron (mely tartalmazza a kotta konvertálási díját, 
valamint a nyomtatási díját) nyomtatja a megrendelő részére. 
 
Amennyiben a megrendelő nyomtatáson felüli szolgáltatást (pld.: fedlap, gerinc, 
spirálozás, tűzés stb.) kér, úgy annak megfizetését a megrendelő plusz költségként 
vállalja. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
30/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ készfizető kezességet vállal a Látássérültek Észak-
alföldi Regionális Egyesülete (4024 Debrecen, Rákóczi u. 7.) felé, a MagNet Bank Zrt-től 
felveendő 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint erejéig. Az Egyesület a hitelt önerővel 
együtt, jól megközelíthető ingatlan vásárlására fordítaná a jelenlegi rossz állapotban lévő 
ingatlan helyett. 
Az Egyesület a hitel törlesztésére a tagdíjból, adománygyűjtésből, pályázati bevételből 
tud fedezetet képezni. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

 

 


