
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 
2014. szeptember 11-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 
31/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2014. szeptember 11-ei ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el. 
 

1. Pénzügyi beszámoló 2014. év első hét hónapjáról 
2. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének beszámolója 
3. „Informatika a látássérültekért” Alapítvány stúdió használatának kérdése 
4. „Informatika a látássérültekért” Alapítvány alapító okiratának módosítása  
5. Leonardo Projekt megvitatása 
6. Az MVGYOSZ épületének felújításának kérdése 
7. Döntés a Látóhatár Alapítvány további működtetésével kapcsolatban 
8. Bejelentések, vegyes ügyek  

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
32/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy dönt, hogy az eddig megjelent folyóiratok közül az alacsony előfizetési 
szám miatt rovatként integrálja a Vakok Világa c. újságba a Gyógymasszőr, a Zenei 
Értesítő, Irodalmi Füzetek újságot. A Vakok Világa c. újság ezáltal bővülő tartalmát és 
terjedelmét áremeléssel kívánja kompenzálni.  
A Kitekintő című folyóiratát megszünteti, és annak utolsó lapszámában tájékoztatja az 
olvasókat a megszűnésről, illetve figyelmükbe ajánlja a megegyező tematikájú Vakok és 
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Szemezgető című folyóiratát és 
tájékoztatja őket ennek előfizetési módjáról. 
 

Az MVGYOSZ sajtótermékeinek ára 2015. évre vonatkozóan az alábbiak szerint változik:  
 
- Sík nyomtatású Vakok Világa: 4.400,- Ft 
- Pontírású Vakok Világa: 3.900,- Ft  
- Az MVGYOSZ az elektronikusan megjelenő Vakok Világa olvasói körében a folyóirat 
előállítási költségének fedezésére adományokat gyűjt.  
A minimálisan javasolt összeg 500 Ft.  
 

A Rádió és Televízió újság ára 2015. évre vonatkozóan változatlanul 5.985,- Ft. 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Tóka László nem volt jelen a szavazáskor) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

http://letoltes.infoalap.eu/omnipage14maganszemely.doc
http://letoltes.infoalap.eu/omnipage14maganszemely.doc


33/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ elnöksége Péter Zsigmond javaslattétele alapján támogatja a konvertáló 
csoport létrehozását, mely 2015. januárjától indul.  
 
A csoport működtetéséért és szakmai háttér biztosításáért felelős: Péter Zsigmond 
Létrehozásáért felelős: Szakály Melinda, Kutor Sándorné, Kroll Zsuzsanna. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

34/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség határozatot hoz arról, hogy szükségesnek tartja a tagegyesületeket 
természetes személy tagjaira és az MVGYOSZ természetes személy tagjaira vonatkozó 
statisztikai adatok gyűjtését az érdekvédelmi munkája erősítése érdekében. Az 
adatgyűjtés területeire, módszereire és gyakorlati megvalósítására vonatkozó javaslat 
előkészítésére az elnökség megbízza a szakmai vezetőt és felkéri, hogy az EET 
következő ülésén a javaslatát ismertesse a tagegyesületek képviselői felé. 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

35/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség elvi hozzájárulását adja az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványnak, 
hogy amennyiben az alapítvány a jövőben a szövetség székházában lévő stúdió 
helységét kívánja kibérelni, az átalakításhoz szükséges munkálatokat (pl. a stúdióban 
található olvasófülkék áthelyezése) engedélyezi, aminek anyagi költségeit az alapítvány 
vállalná fel.  
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
36/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ Országos Elnöksége az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány által 
beterjesztett alapító okirat módosításra vonatkozó javaslatokat elfogadta. 
 

Indokolás: - 



Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

37/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ elnöksége úgy dönt, hogy az EU Leonardo Art Kft ügyvezető igazgatója, 
Hatvani László által bemutatott, „Érezd a láthatatlant”, Leonardo da Vinci eredeti tervei 
alapján készített gépek és azok áttapintható, mini makett változatait, valamint híresebb 
festményeinek tapintható változatait és egyéb installációkat bemutató vándor 
kiállításának létesítését, a cél elérése érdekében az MVGYOSZ által folytatott 
adománygyűjtő tevékenység végzésével (sem más módon) nem támogatja. 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
38/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE 54/2008. (X. 30.) sz. Elnökségi Határozatát azzal módosítja, hogy a Rothbart 
hagyatékból, az üdülő felújítására félre tett pénzt a székház homlokzatának felújítására 
fordítja.  
  
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
39/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnöksége úgy határoz, hogy az MVGYOSZ mint alapító a Ptk. 403.§. (1) 
b.) pont alapján kéri a Fővárosi Törvényszéktől a Látóhatár Alapítvány megszűnésének 
megállapítását, tekintettel arra, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált és az alapítványnak más alapítvánnyal való egyesülésére nincs lehetőség. Az 
elnökség a végelszámolás elvégzésére alkalmas személyt kijelölni nem tud.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 


