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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2014. április 29-én (kedd) 10:00 órai
kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina
út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Szakály Melinda elnök,
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag,
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,
Nagy Tünde elnökségi tag,
Továbbá:
Majoros Kálmánné elnökségi póttag,
Pesti Zoltánné elnökségi póttag,
Szabó Renáta, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő Bizottság tagja,
Páll András, a Felügyelő Bizottság tagja,
Kroll Zsuzsanna, az MVGYOSZ szakmai vezetője,
Kutor Sándorné, az MVGYOSZ pénzügyi és gazdasági vezetője,
Koczkásné Tóth Csilla, az MVGYOSZ szolgáltatás vezető,
Az elnökségi ülés 5 elnökségi tag részvételével határozatképes.
19/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2014. április 29-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
1. A 2013. évi közhasznúsági jelentés megvitatása
2. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása
3. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének tájékoztatása
4. A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
5. Az OKGY napirendi pontjainak jóváhagyása
6. Az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére történő segédeszköz-pályázat kiírása
7. Bejelentések, vegyes ügyek
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. A 2013. évi közhasznúsági jelentés megvitatása
A gazdasági vezető beszámol arról, hogy az Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) írásbeli és szóbeli
jelzésére a kiegészítő mellékleteket javította, és részletezte a számadatokat.
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Az FB elnöke, Szabó Renáta megerősíti, hogy a bizottság észrevételei alapján a Szövetség elvégezte a
szükséges korrekciókat, ezért a beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadja.
Szakály Melinda elmondja, hogy kétféle közhasznúsági jelentést fognak megkapni a küldöttek. Az
egyik a részletes, szöveges beszámoló, ennek mellékletét képezi a kötelezően benyújtandó PK -142-es
nyomtatvány, melyet Excel formátumban is elkészítettek, így minden küldött számára olvasható lesz.
A mérleg eredmény kimutatást alátámasztja a főkönyvi kivonat, a PK-142 nyomtatványt ehhez kell
igazítani.
Dr. Nagy Sándor véleménye szerint megint hosszú lett a szakmai beszámoló, de fontosnak tartja, hogy
legyen egy részletes beszámoló arról, hogy egy év leforgása alatt a szövetség milyen munkát végez. Az
eredményeket és a munkát valamilyen módon publikálni kellene a Vakok Világában, ezzel is emelni
lehetne az újság színvonalát.
Az elnökségi tagok egyetértettek abban, hogy a májusi küldöttgyűlés részére előterjeszthető a
MVGYOSZ 2013. évi közhasznúsági jelentése. A küldötteknek az MVGYOSZ postán és elektronikus
úton juttatja el az anyagot, amely többek között tartalmazni fogja a részletes beszámolót, illetve az
úgynevezett PK 142-es nyomtatványt is.
20/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség az MVGYOSZ 2013. évi beszámolóját és a közhasznúsági jelentését a
Küldöttgyűlés elé terjeszti és javasolja annak elfogadását.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása
21/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a Felügyelő Bizottság 2013. évi jelentését jóváhagyja és a
Küldöttgyűlés elé terjeszti.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének tájékoztatása
Kroll Zsuzsanna, az MVGYOSZ szakmai vezetője arról számolt be az elnökségnek, hogy az
MVGYOSZ egyre több akadálymentesítési folyamatba kapcsolódik be. A Ferenciek tere, az
Etele tér felszíne és a békéscsabai vasútállomás esetében már a tervezési szakaszba
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bevonták a szervezetet, így remélhetőleg a megtett észrevételek és állásfoglalások
figyelembe vételével valósítják meg a beruházásokat. Sajnálatos tény, hogy ez nem így
történt a Kossuth tér felújításakor.
Mint azt a médiából tudjuk, március 15-én átadták a Kossuth teret. A számtalan szépítő,
felújító és átformáló munka eredményeképpen a tér teljesen átalakult.
Látássérültek közlekedését érinti azonban az a tény, hogy a téren alkalmazott taktilis
burkolati jelzések nem felelnek meg a CEN szabványnak és az MVGYOSZ általi ajánlásnak.
Vagyis a jelenleg használt jelzések megtévesztőek, hiányosak, így a tér nem akadálymentes.
Az MVGYOSZ-nek nem volt lehetősége segíteni a munkát a tervezési szakaszban. A Steindl
Imre Programirodának még a kivitelezési szakasz előtt jelezték, hogy az általuk jóváhagyott
taktilis jelzések elhelyezései nem megfelelőek. Az iroda válasza szerint a tervezési szakasz
után már nem tudott módosítani a kivitelezésen, de ígéretet tett arra, hogy a tér átadása utáni
utómunkálatokban az MVGYOSZ-szel egyeztetve, javítani fogja a hibákat.
Az MVGYOSZ szakmai vezetője azonnal tárgyalást kezdeményezett az Országgyűlés
Hivatalával, melynek eredményeképpen március 13-i dátummal megállapodás született arról,
hogy a Kossuth tér 2014. október 15-re akadálymentes lesz.
Március 18-án, néhány nappal az átadást megelőzően Kroll Zsuzsanna és Erhart Péter
tesztelték a 4-es metró ATS rendszerét. Az új vonalon a látássérültek tájékozódását taktilis
jelzések, azaz vezetősávok és figyelmeztető jelzések segítik a metró teljes területén. A
gyengénlátóknak például a két padlóban a két menetirányt is megkülönböztető színű
fénycsík látható. A márciusi bejáráson a megbízás az ATS rendszer tesztelésére
vonatkozott, ettől függetlenül a BKK részére egyéb olyan észrevételeket fogalmaztak meg a
metróvonallal kapcsolatban, amely segítheti a vak embereket a közlekedésben, illetve
veszélyekre és nem megfelelő megoldásokra is felhívták a beruházók figyelmét. Az Etele téri
megállónál erre nem volt lehetőség, mert az állomáson az utolsó pillanatig dolgoztak, így
nem volt tesztelésre kész állapotban. Kroll Zsuzsanna a kisebb, utólag is javítható hibákkal
együtt, összességében elégedett a 4-es metró akadálymentesítésével.
A szövetséget egy honlap akadálymentesítő tervvel keresték meg, akiket az Informatika a
Látássérültekért alapítványhoz irányítottak.
Május 12-től az akadálymentesítési feladatokkal elsősorban Igali Zsófia, környezettervező
szakmérnök foglalkozik, aki a témában tevékenykedő munkacsoport létrejöttétől aktívan
segíti az MVGYOSZ egyenlő hozzáférést segítő munkáját, állásfoglalásai szakmai részének
elkészítését. Feladata lesz többek között a bejárásokon való részvétel, a tervek ellenőrzése,
összességében az akadálymentesítéssel foglalkozó szolgáltatás működtetése.
A tagság véleménye szerint drága az a távkapcsoló, amely jelenleg 4000 forintért kapható az
MVGYOSZ segédeszközboltjában. Az olcsóbb megoldást keresve, Kroll Zsuzsanna két
lehetőséget vázolt az elnökségnek. Elmondta, hogy talált olyan céget, aki 3000 forintos áron
tudja a távkapcsolókat előállítani, amihez 1000-1500 áthangolandó „nyers” darabot kellene
megrendelni. Az elnökség ezt a megoldást nem támogatta.
Második lehetőségként az árcsökkentés érdekében Kőhalmi Józseffel folytak tárgyalások, aki
felajánlotta, hogy pár száz Ft-os alapáron tudná a távkapcsolókat prezentálni úgy, hogy az
alap távkapcsolót beszerezné, és látássérült személlyel hangoltatná át. Ennek a látássérült
személynek a betanítását vállalná az ő műhelyében, az ő eszközeivel. A tárgyaláson abban
egyeztek meg, hogy megpróbálják összeszedni egy hirdetés formájában, hogy milyen
képességekkel rendelkező látássérült személyt keresne erre és megjelentetné a szövetség,
mint munkalehetőséget. Ebből az lett, hogy véleménye szerint ezt a személyt nem neki,
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hanem a szövetségnek kellene foglalkoztatni, egyébként, mint önkéntes. Ezt a szövetség
kivitelezhetetlen tevékenységnek tartja. Az MVGYOSZ felfüggesztette a vele való
együttműködést.
Erhart Péter az Erzsébet-program kerekasztal megbeszélésén képviselte az MVGYOSZ-t,
ahol elmondta, hogy a látássérültek tapasztalata alapján, sajnálatos módon, a honlapon
található dokumentumok kitöltő rendszere nem akadálymentes. Azt tanácsolta, hogy az
Informatika a Látássérültekért Alapítványt keressék fel, akiknek feladatai közé tartozik többek
között a honlapok akadálymentesítése.
A nemzetközi munkáról szintén tájékoztatást nyújtott a szakmai vezető. Az MVGYOSZ
honlapján található nemzetközi kapcsolatok menüpont alatt szerepelnek a hírek, amit Ollé
Attila szerkeszt. Elmondta, hogy jelenleg Olaszország kereste meg az MVGYOSZ-t projekt
ötlettel. Nemzetközi összefogással a gyógymasszőr képzés egységes minősítési rendszerét
szeretnék kidolgozni. A rendszer a foglalkoztatást, a képzést, és az akkreditációt foglalná
magába. A finnek, a németek és a magyarok szívesen részt vettek volna a projektben, de a
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem sikerült összeállítani az ehhez szükséges
dokumentációt és a pályázatot. Ettől függetlenül az olaszok a jövőben meg akarják valósítani
a projektet, amihez az MVGYOSZ közreműködését kérték arra hivatkozva, hogy nagy múltú
és Európa-szerte híres a látássérültek gyógymasszőr képzése hazánkban. Magyarország
feladatai között szerepel a tapasztalatcsere, a tananyag, az akkreditáció és a
minőségbiztosítási rendszer előkészítése, valamint a módszertan kidolgozása. Ahhoz, hogy
egyszer ténylegesen bekapcsolódhassunk már most meg kell tenni az előkészületeket. A
szakmai vezető számít a gyógymasszőrök segítségére.
Egyszerűbb nemzetközi projektek:
Folynak a nemzetközi énekverseny előkészületei, ahol tavaly Jánoki Márió sikeresen
képviselte hazánkat. Idén Agárdi Szilvia indulhat a megmérettetésen.
Az Onkio Corporation és a Braille Mainichi cégek által meghirdetett Braille-novellaíró
világversenyre összesen három pályamű érkezett. Ollé Attila angol nyelven továbbítja az
esszéket az EBU részére június közepéig.
CRPD jelölés és delegálás.
Az első IPhone sorsolásról az EBU hírlevelében rövid cikket jelentetett meg a Szövetség,
ezzel is növelve és erősítve nemzetközi kapcsolatainkat.
Szerb Vakok Szövetsége látogatott el az MVGYOSZ-hez, szakmai beszélgetésre.
Megújult az MVGYOSZ hírlevele, teljes tartalmi és formai változásokat vezettek be az
elektronikus hírközlési csatornán. A jogszabályoknak megfelelően megtörtént az adatbázis
frissítése, a hírlevél olvasók új regisztrációja. Jelenleg megközelítőleg 300 olvasó iratkozott
fel a hírlevélre. Az a cél, hogy a honlapon történő fel-és leiratkozás zökkenőmentes legyen,
valamint a cikkek egy link segítségével közvetlenül a honlapon legyenek elérhetőek. Ehhez
az MVGYOSZ weblapját új korszerű alapokra kell helyezni. Szakály Melinda megemlítette,
hogy folyamatban van a honlap átalakítása.
Januártól az MVGYOSZ-ban médiafigyelés zajlik, amit Erhart Péter lát el. Ennek célja, hogy
archiválják és összegyűjtsék a látássérültekkel foglalkozó írott, videó és hangzó anyagokat,
amelyek közül az érdekesebbek a honlapon megtalálhatóak lesznek.
Zajlanak a második IPhone sorsolás előkészületei. A munkatársak folyamatosan végzik az
ezzel járó feladatokat.
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A Braille-nyomtató meghibásodása okozza a ponthibákat az MVGYOSZ sajtótermékeiben –
hangzott el az ülésen. A korrektorok megfelelően végezték munkájukat, nem korrektori hiba
történt. A ponthibák csak esetenként jelentek meg. A hiba okát kivizsgálják. Valószínűleg
alkatrészhiba volt.
Szakály Melinda: Normál újságokban is vannak olyan hibák, amik hibának minősülnek, pedig
sokkal profibb és sokkal jobb a nyomdájuk. Nagyon csúnyán és vádaskodva jött vissza, hogy
az RTV újságban a szóköznél egy 6-os pont bejött a betűhöz. A TV újságot az ember 2-szer
veszi a kezébe, egy 6-os pont valószínűleg nem fogja akadályozni az olvasást. Ha könyvben
találnak ilyen hibát, akkor természetesen abban a pillanatban javításra kerül az oldal.
Kuminka Györgyné nem személy szerint okolta a korrektorokat. Az előző ülésen történt
felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy feltűnt neki, hogy másfél hónapi termésben
jelentek meg olyan nyomtatási hibák, ami se előtte, se azóta nem jelentek meg.
Németh Orsolya elnökségi tag időközben megérkezett az ülésre. Az ülés 6 elnökségi tag
részvételével tovább folytatódik.
A Vakok Világa újságot pontírásban 113-an, sík nyomtatásban 100-an, elektronikusan pedig
245-en olvassák. Az RTV-t 107-en. Az MVGYOSZ többi folyóiratát viszont csak nagyon
kevesen fizetik elő: Kitekintő-t 40-en, a Zenekultúrát 17-en olvassák, az Irodalmat 35-en, a
Gyógymasszőr-t 11-en olvassák. Ezért a szakmai vezető azt javasolta, hogy az MVGYOSZ
alacsony olvasottságú kiadványai 2015-től a Vakok Világa aktuális számának, rovatait
képezzék. Az elnökség támogatta az ötletet, erről a későbbiekben tárgyalni fognak.
Már nincs szükség azokra a tankönyvekre, amelyeket kazettára olvastak fel a stúdióban. A
szalagokat letörölték, és az egyesületeknek ajánlották fel. Az anyakazettákat megőrizték, így
azokból kérésre másolat készíthető. Tervezik azok digitalizálását.
Az elnökség kérdésére Szabó Edina elmondta, hogy a szakmai beszámolóban szereplő 158
tankönyvre érkezett igényből csak azért 81 tankönyvet teljesítettek, mert sok volt a
lemondás. Az iskolának erre saját költségvetésből nincs pénze. A korábbi években erre volt
egy minisztériumi rendelet, hogy az iskola a pályázhatott a fenntartójához. Ez a pályázat hol
márciusban, áprilisban vagy májusban írták ki, és mindig június volt a beadási határidő.
Tavaly június végén kijött a pályázat kedden és péntek volt a határidő. Az iskolákban június
végén már nem volt bent senki, ezért nem tudták beadni a pályázatot a fenntartóhoz. Ezért
volt a sok lemondás, mert saját költségvetésből nem tudták finanszírozni az iskolák. Másik
oka, hogy nagyon sok olyan tankönyvet rendelnek, amit nem tudnak elkészíteni: Matematika,
fizika, kémia és az ezekhez tartozó munkafüzet, függvénytáblázat, térképek. Az elnökség
elfogadhatónak tartja a szóbeli magyarázatot, kérik, hogy a beszámolóba is kerüljön bele.
Kroll Zsuzsanna véleménye szerint az elnökségnek át kellene gondolnia a teremigényléssel
kapcsolatos árakat és szabályokat, mivel a tagság részéről folyamatosan felmerül ennek
igénye, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A terembérek magas ára miatt csak kevés
programot, szabadidős elfoglaltságot tudnak megszervezni az egyesületek. Szakály Melinda
nem javasolja átgondolásra a témát a fenntartási költség magas ára miatt.
Továbbá elhangzott a tanácskozáson a stúdió újraalakításának gondolata, mindenképpen
keresni kell az újraindítás lehetőségeit.
Május 16-án tartják a nyelvoktatás témájában a következő kerekasztal megbeszélést.
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Várhatóan beindul a panaszkezelés az MVGYOSZ-ben, a feladatot Benedek Zoltán látja
majd el. A panaszkezelés folyamatát már kidolgozták, a panaszkezelési szabályzat
elkészítése pedig folyamatban van.
Minden terülten kell foglalkozni az árképzéssel.
A szakmai vezető kéri az elnökséget, hogy írjanak a Hírlevélbe a fontos témákról.
4. A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
Dr. Nagy Sándor a kiadásoknál az internet előfizetést, telefon előfizetést,
rendszerüzemeltetést költségét nagyon magas összegnek találja.
A telefonköltség 3.650.000 Ft, ebbe benne vannak az egyesületi telefonok is, ami
továbbszámlázásra kerül, ami a bevételi oldalon is megjelenik.
2013. évben a mobiltelefon költség 3.483.000 Ft
A vezetékes pedig 256.000 Ft.
A Szövetség internetszolgáltatója az INVITEL. 3 internetes előfizetéssel működik a szövetség.
A másik, ami az általános internet. A harmadikra kértek az Informatika a Látássérültekért
Alapítványtól 2 db gépet, amin internetezni lehet, és az önkiszolgáló nyomda üzemelhet, illetve
a hangoskönyvtárat szeretnék év végére internetes és mobil applikációval elérhetővé tenni.
Egyébként már lejjebb faragtak az árból, a tavalyi évhez képest nem emelték és tárgyalnak
még a csökkentésről.
Kutor Sándorné elmondja, hogy az internet 1.800.000 Ft-ra van betervezve. Havi szinten
150.000 Ft-ot jelent. A rendszerüzemeltetési díj: 2.884.000 Ft, ebbe a teljes komplett rendszer
beletartozik, az összes számítógép. A weboldal tárhely díja is benne van.
22/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2014. évi költségvetést az alábbi főszámokkal fogadja el:
Összes bevétel: 250.873.900 Ft.
Összes kiadás: 250.585.200
Eredmény: 288.700 Ft
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 5. Az OKGY napirendi pontjainak jóváhagyása
Az elnökség az alapszabállyal kapcsolatban 2014. márciusi elnökségi ülésen jóváhagyott,
küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolt módosításokat az alábbi határozatában rögzíti:
23/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény előírásaira figyelemmel, továbbá a Fővárosi Törvényszék
6
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13.Pk.60.561/1989/69. számú végzésének eleget téve az alábbiak szerint javasolja a
küldöttgyűlésnek módosítani a szövetség 2013. november 9-én elfogadott új alapszabályát.
1./ Az új alapszabály 2. §-a a következő szerint módosul:
2. § (1) A képviselet formái:
a) általános;
b) különös.
(2) A Szövetség általános, önálló és törvényes képviselője az elnök. Akadályoztatása esetén
az alelnök az Elnököt meghatalmazás nélkül helyettesíti és a képviseletet is ellátja.
(3) A gazdasági Vezető képviseleti joga különös, amely a bankszámla feletti rendelkezésre
terjed ki.
Indok: A 2. § módosítása a Fővárosi Törvényszék végzésében megállapított szempontok
szerinti pontosítás. Az új alapszabály nem tartalmazza a hivatalvezető intézményét és a
korábbi hivatalvezető Dr. Micserics József munkajogviszonya is megszűnt. Így ezen a
jogcímen és ezen személy által a szövetség képviselete megszűnt. Az új alapszabály szerint
az általános képviselő az elnök, míg a bankszámla feletti rendelkezés esetére a gazdasági
vezetőt különös képviseleti jog illeti meg. Kutor Sándorné gazdasági vezetőkénti
alkalmazásáról 2014. év február hó 1. napjától az elnökség az 5/2014. (I. 21.) számú
határozatával döntött.
2/ Az új alapszabály 27. § (6) bekezdése a következő szerint módosul:
(6) Az elnök az elnöki feladatok ellátása miatti akadályoztatásáról haladéktalanul tájékoztatja
az alelnököt.
Indok: A Törvényszék hiánypótlási felhívásának megfelelő szövegpontosítás. Akadályoztatása
esetén az alelnök az Elnököt meghatalmazás nélkül helyettesíti és a képviseletet is ellátja.
Ezen kötelezettségének az alelnök akkor tehet eleget, ha az elnök akadályoztatásáról
tájékoztatással bír.
3./ Az új alapszabály 29. § (5) bekezdésének i) pontja a következő szerint módosul:
29. § (5) A szakmai vezető feladatai:
i) a Szövetség érdekérvényesítő, érdekvédelmi tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart
hatóságokkal és más szervezetekkel;
Indok: A Törvényszék hiánypótlási felhívásának megfelelő szövegpontosítás. A szakmai
vezető nem rendelkezik képviseleti joggal.
4./ Az új alapszabály 29. § (6) bekezdésének o) pontja a következő szerint módosul:
29. § (6) A gazdasági vezető feladatai:
o) a Szövetség gazdálkodása, szolgáltató tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart
hatóságokkal és más szervekkel;

7

OE 176/2014

Indok: A Törvényszék hiánypótlási felhívásának megfelelő szövegpontosítás. A gazdasági
vezető nem rendelkezik általános képviseleti joggal, a különös képviseleti jogát pedig a 2. § (3)
bekezdése és a 29. § (6) bekezdés p) pontja szabályozza.
5./ Az új alapszabály a dátum és az elnök aláírása után a következő záradékkal egészül ki:
Záradék
Az alapszabály, a Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.561/1989/69.számú végzésében kért
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján
hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű új alapszabály elkészítésére a 2. §, 27. § (6) bekezdés, 29. § (5)
bekezdés i) pont és (6) bekezdés o) pont változása adott okot.
A módosításokat a dőlt betűtípussal szedés jelzi.
Tanúk: aláírásunkkal igazoljuk, hogy a jelen okiratot, a kinyomtatását követően, aláírója
előttünk írta alá
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az Országos Küldöttgyűlés napirendi pontjait az elnökség a csatolmányban szereplő meghívó
szöveggel együtt jóváhagyta.
24/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ 2014. évi Országos Küldöttgyűlésének meghívóját az 1. sz. melléklet
alapján fogadja el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az MVGYOSZ új alapszabályát és a választási szabályzatot egymáshoz kell igazítani. Mivel
jövőre választások lesznek ezért egy külön küldöttgyűlésen kell ezzel foglalkozni.
Az elnök és az elnökségi tagok megválasztása egyezik az alapszabállyal és a választási
szabályzattal. A Jelölő Bizottságot a választás előtti évben érvényes régi alapszabály szerint
fogják megválasztani. Az új alapszabály szerint a választást követő első küldöttgyűlésen kell
választani.
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A korábban hatályos szabályzat szerint a korábban megválasztott jelölő Bizottság tagjai
lemorzsolódtak, ezért ezt pótolni kell. A mostani küldöttgyűlésen a régi alapszabály szerint
választanak új tagokat.
6. Az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére történő segédeszköz-pályázat
kiírása
Az elnökség az alábbi határozati javaslatot fogadta el az alábbiak szerint:
25/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére 2013. évben az 1 %
terhére 46.485 Ft segédeszköz-támogatást biztosít. Egyúttal felkéri a természetes személyek
képviselőjét, hogy a támogatás felhasználása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket és
írja ki a pályázatot, továbbá tájékoztassa erről a természetes személyek tagjait.
A támogatás felhasználható: 2014. január 1-től december 31-ig
Elszámolás határideje: 2015. február 28.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7. Bejelentések, vegyes ügyek
Az elnökség tagjai előzetesen megkapták e-mailben és az ülésen kiosztásra került Braillenyomtatásban a Magyar Braille-írás szabályai című kiadvány. A Duxbury elfogadásához volt
az egyik feltétel, hogy egy hivatalos szerv is, - M.o.-on a Magyar Tudományos Akadémia elfogadja. A Braille Bizottság elkészítette a Braille-rövidírás új szabályait, a Braille-jelek
kidolgozása már megtörtént. Ezeket a szabványokat népszerűsíteni kell és az összes
látássérültekkel foglalkozó intézmény felé kommunikálni.
Kuminka Györgyné elmondja, hogy az MTA felé a síkírású változat kerül megküldésre. A
síkírású változat szerepel a Braille-nyomtatásban, de a táblázatok nincsenek bene csak a
síkírású változatban. A Magyar Nyelvtudományi Bizottság január 18-án lényegében már
elfogadta az anyagot, hozzá igazítva a helyesírási szabályzathoz, csak a szerkesztési
javításokat kértek, hogy elfogadható legyen. Kéri, hogy az elnökség olvassa el a Braillekiadványt és tegyék meg a javaslatokat.
Ismét felmerült egyes gyógyszeres dobozok pontmagasságának olvashatatlansága. A
gyógyszeres dobozok mérését csak objektív adatok alapján lehet visszadobni.
A gyógyszeres dobozok Braille írású pontmagasságával kapcsolatos Elnökségi Határozatokat
az elnökség hatályon kívül helyezi, helyette az alábbi határozatot hozta:
26/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a gyógyszerdobozok pontmagasságára vonatkozó korábbi határozatait hatályon
kívül helyezi. Az Országos Elnökség a gyógyszerdobozok feliratozása tárgyában
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szorgalmazza a minél nagyobb, a szabvány szerinti 0,5 mm pontmagasság elérését, azzal,
hogy a pontmagasság 0,25 mm-nél kisebb nem lehet.
Indokolás: a gyógyszerdobozokon található Braille írás az alacsonyabb pontmagasság miatt
olvashatatlan, tehát szükséges a fenti pontmagassághoz ragaszkodni.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Kutor Sándorné beszámol a padlás takarítás folyamatáról.
3 féle árajánlat közül választottak. A padlás takarítása nagyon problémás, tele van döglött
galambbal és ürülékkel, emellett nagyon magas, de a kiválasztott cég vállalja, hogy alpin
technikával a 3 méterig fertőtlenítik a gerendákat és a padozatot. A madártetemeket is egy
meghatározott lerakóba kell letenni, ehhez a kiválasztott szolgáltatónak megvolt az engedélye.
Szakály Melinda elmondja, hogy a hangoskönyveket szeretnék mobilon és interneten
keresztül is elérhetővé tenni. Valamilyen szinten bevételt szerezni az MVGYOSZ –nak, hiszen
nem csak vakok férhetnének hozzá. Azok a vakok, akiknek a tagsági viszonya rendben van
továbbra is hozzá férhetnek. Most egy céggel folynak tárgyalások, hogy kidolgozzanak egy
applikációt. Jelen pillanatban a kialakításnál az elnök asszony konzultál velük, később
bevonják az Informatika a Látássérültekért Alapítványt. Az elnökség kérése, hogy már most
vonják be az Informatika a Látássérültekért Alapítványt, legelején le kell tisztázni a céggel az
alapdolgokat is.
A választásokkal kapcsolatban felvetődött a Braille-sablon és az aláíró keret. Németh Orsolya
javaslata, hogy az Országos Választási Irodának levelet kell írni azzal kapcsolatban, hogy a
választások során milyen problémák adódtak, illetve a Braille sablonnal milyen tapasztalatok
érkeztek.

Kmf.
Szakály Melinda
elnök

Baráth Barbara
jkv

Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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