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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2014. június 19-én (csütörtök) 10:00
órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest,
Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Szakály Melinda elnök,
Németh Orsolya elnökségi tag,
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,
Nagy Tünde elnökségi tag,
Továbbá:
Miha Tamás – Human Dialog Kft. ügyvezető igazgatója
Koczkásné Tóth Csilla - szolgáltatás vezető
Kroll Zsuzsanna - szakmai vezető
Baráth Barbara - elnöki asszisztens
Erhart Péter – rehabilitációs tanácsadó és mentor
Ollé Attila - nemzetközi referens
Az elnökségi ülés 5 elnökségi tag részvételével határozatképes.
27/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2014. június 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A HD kampány negyedéves értékelése
Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének tájékoztatása
Döntés a Louis Braille-emlékéremre érkezett felterjesztésekről
Döntés a magyar Braille-írás szabályait tartalmazó kiadványról
Döntés a Braille-kották nyomtatása kapcsán
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. napirendi pont: A HD kampány negyedéves értékelése
Előadó: Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezető igazgatója.
A tavaszi kampányok általában nem szoktak sikeresek lenni, ami az MVGYOSZ esetében is
beigazolódott, továbbá a nonprofit szférában kialakult hangulatkeltés egységesen rossz
hatással volt az összes kampányra. Ennek ellenére a toborzó kampány jó döntésnek
bizonyulhat az 1%-ok felajánlására gyakorolt várhatóan pozitív hatás miatt. Ezt igazoló
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konkrét tények ősszel várhatók. Az új szerződés megkötése óta befolyt adomány bevétel
jelen pillanatban 26.266.691 Ft. Ebből a 2009.-2013. évi akcióból az erre az évre átterjedő
bevétel 5.190. 834 Ft. A 2014. évi akcióból befolyt összeg 21.075.857 Ft, amely összeg már
a toborzó kampányt is tartalmazza. A tervezett nyereséghez képest el vagyunk maradva, de
várhatóan tartani lehet majd a meghatározott tervezett bevételt. A toborzó kampányokból
2976 új adományozó lett. A teljes hosszú távra tervezett program tervszámai elérhetőek
lesznek, fejezte be az ügyvezető beszámolóját.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. A beszámolót elfogadta az elnökség.
2. napirendi pont: Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének tájékoztatása
A MÁV egyik mérnöke összefoglalót készített az eddigi peron akadálymentesítések jó
gyakorlatából, melyet a látássérültekre vonatkozó részekben Németh Orsolya, Igali Zsófia és
Kroll Zsuzsa véleményez és egészít ki. Elkészültével a MÁV ennek megfelelően kívánja a
taktilis jelzéseket alkalmazni peronjain.
A szövetség több dolgozója is részt vett azon a VGYKE által szervezett képzésen, melyet
mérnököknek, kreditszerző tanfolyamként indított az egyesület, s melynek témája, az épület,
út, vasút egyenlő esélyű hozzáférést biztosító tervezése volt. Kroll Zsuzsanna elmondta,
hogy a képzés preventív jellegű, hiszen várható hatása a számunkra is használhatóbb épített
környezet.
Elkészült az Országház Kossuth téren felállítandó makettjének gipsz mintája. A szentendrei
látogatáson nem csak az derült ki, hogy a mű nagyon szép, hanem az is, hogy az eredeti
tervektől és az MVGYOSZ-szal már kétszer is egyeztetett helytől eltérően, nem a
látogatóközpont előtti térrészen kap helyet, ahol nyilvánvalóan több ember találkozhat vele,
mint a metrómegálló melletti kis, fás részen, ahol inkább csak célforgalom jár. A
véleményező lapon jeleztük kifogásunkat és kértük az eredeti terv szerinti helyen való
felállítást.
A tankönyv ellátó csoport nagy lemaradásokkal küzd a könyvek elkészítésében. Megvitatásra
és döntésre bocsátja Kroll Zsuzsa azt az átszervezési tervet, mely szerint a tankönyv
akadálymentesítő és a nyomdai előkészítő csoportot összevonja, hiszen a munkafolyamat
eleje, azaz a hibátlan elektronikus szöveg előállítása mindkét csoportnál ugyanaz. Ezen kívül
még számos lépés ésszerűsödik az egyesítéssel. Gyorsítóan hat a RoboBraille mindennapi
alkalmazása is, melynek használatát két kolléga, egynapos képzésen sajátított el.
Folyamatosan dolgozik Péter Zsigmond és Ollé Attila a Duxburry nyomtatóprogram új
Magyar Braille helyesírási szabályoknak megfelelő karakterkódolás kialakításának
előkészítésén, bevezethetővé tételén, mely a szövetségben készülő nyomdai termékek
előállításának idejét lényegesen lerövidíti.
A Braille közmű számlák elkészítésének módját, folyamatát, Péter Zsigmond dolgozza ki.
A nyomdai előkészítésben nagy tapasztalatokkal bíró Braille bizottsági tag vállalta azt is,
hogy a gyógyszeres dobozok Braille feliratainak minőségi követelményeiről, az EU-s
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szabványokat figyelembe vevő általános tudnivalókat összegyűjti és azt a MVGYOSZ
honlapján tájékoztató formájában közzé teszi.
A panaszkezelés szolgáltatás terve és elektronikus postafiókja elkészült, szabályzatának
megírása folyamatban van.
A szakmai vezető dolgozói értekezletet hívott össze annak érdekében, hogy a szövetség
munkatársai, közösségként is lássák egymás feladatait, problémáit, és együtt találjanak
hatékony megoldást azokra.
Az első értekezleten a Braille könyvtáros jelezte, hogy a balatonboglári üdülőben jelenleg
egyes könyvtári könyvek próbanyomatai olvashatók. Ez azért probléma, mert a
próbanyomatok hibásak, nehezen olvashatóak. Segítséget kért abban is, hogy
könyvismertetők készüljenek a könyvtári állomány ajánlására. A kollégák közül néhányan
vállalták a fülszövegek internetről való letöltését, és – bár a Braillesítés hosszabb folyamat, a nyomdai elkészítését is. A balatonboglári üdülőbe a próbanyomatok helyett a könyvtári
könyvek másodpéldányai költöznek le. Ez kb. 15-20 kötetnyi olvasmányt jelent.
Az MVGYOSZ irattári szabályzatát 2014 december 31-ig módosítani, aktualizálni kell. Ennek
megfelelően az irattárat is a hatályos törvényeknek megfelelően kell működtetni. Szintén az
elnökséggel megvitatandónak tartja a szakmai vezető, hogy ha már mindenképpen
átalakításra lesz szükség, áldozzon-e arra a szövetség, hogy bevezesse az elektronikus
irattárazást, melynek egyik nagy előnye a gyors kereshetőség. A gyors iktatás,
adatbiztonság, és az akadálymentes hozzáférés mind olyan fontos szempontok, melyek
pozitív döntés esetén feltételei lesznek a szoftver kiválasztásának.
3. Döntés a Louis Braille-emlékéremre érkezett felterjesztésekről
A Louis Braille-emlékérem kitüntetésre az elnökséghez idén 9 javaslat érkezett. Az
előterjesztések az MVGYOSZ Louis Braille-Emlékérem Adományozási szabályzatában
előírtaknak megfelelő határidőre, május 31-ig érkeztek be az MVGYOSZ-hez.
Braille-emlékéremre felterjesztett jelöltek névsora:
Árpássy Miklós
Dr. Brigovácz Éva
Hirth Ignác
Jankó Sándorné
Keresztesi Lajosné
Markó Sándor
Poór Erzsébet
Szőts Katalin
Vékony Sándorné
Az Országos Elnökség a 2014. évi Louis Braille-emlékérem kiosztásánál a következőképpen
jár el:
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Maximum öt emlékérem adományozható, de nem kötelező mind az ötöt kiosztani. A Louis
Braille-emlékéremre felterjesztett személyeket az írásbeli méltatások alapján pontozzák.
Amely személy nem éri el a 40 pontot, az nem részesül Braille-emlékéremben.
Az MVGYOSZ az Országos elnökség döntése alapján az alábbi személyeket részesíti Louis
Braille-emlékérem kitüntetésben:
Árpássy Miklós, Hirth Ignác, Poór Erzsébet, Szőts Katalin, Vékony Sándorné
A döntésről az MVGYOSZ értesíti a tagegyesületeket és az érintetteket. A Brailleemlékérmek átadására 2014. év októberében, a Fehér Bot Napi ünnepség keretein belül
kerül sor az MVGYOSZ székházában.
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: 4. napirendi pont: Döntés a magyar Braille-írás szabályait tartalmazó kiadványról
A Braille-bizottság a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve készíti a magyar
Braille-írás szabályait tartalmazó kiadványt, mely a Magyar Helyesírás Szabályai c. könyv 12.
kiadásának melléklete lesz. Az MTA Bizottsága egyelőre még dolgozik a köteten.
Kérdés, hogy az elnökség tagjai jónak tartják-e a kiadványt?
Kuminka Györgyné elmondja, hogy a Braille-változat nem ugyanazt adja vissza, ami a sík
változatban szerepel. A következő Braille-bizottsági ülésen pontról pontra átnézik és javítják a
hibákat. A végleges változat sík formátumban kerül kiadásra. Elmondása szerint a kiadvány
Braille-változatát a Bizottság csak munkaanyagként használja.
Nagy Tünde elmondja, hogy a kiadvánnyal kapcsolatos hibákat Péter Zsigmondnak jelezték. A
látó változatban voltak gondok.
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Az elnökség a következő elnökségi ülésen hoz döntést a kiadvánnyal kapcsolatban.
5. Döntés a Braille-kották nyomtatása kapcsán
Koczkásné Tóth Csilla elmondja, hogy márciustól a Braille-kottákra 5 megrendelés érkezett, 1et nem teljesítettek. A 4 megrendelés nyomtatása összesen 1.314 Ft-ba került a tagoknak. A
konvertálásért eddig 37.218 Ft-ot fizetett ki a Szövetség. A konvertálás díja túl sokba kerül. A
külföldön élő zenetanár még csak árajánlatot kért. A 15/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozat
csak tagi árra vonatkozó nyomtatásról
A határozaton mindenképpen változtatni kell. A nem tagi ár, teljes önköltségi áron (amennyiért
az Edina és a nyomda
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: 6. Bejelentések, vegyes ügyek
Az elnök tájékoztatása szerint az Összefogás Napja idén 2014. július 5-én lesz.
A Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete levélben fordult az MVGYOSZ-hez,
melyben kérte, hogy vállaljon készfizető kezességet a Szövetség a LÉARE (4024 Debrecen,
Rákóczi u. 7.) felé, a MagNet Bank Zrt-től felveendő 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint hitel
visszafizetésének biztosítékául.
A LÉARE alábbiak szerint indokolta kérelmét, (részlet a levélből):
„A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 10 éve működik a térségben. A vak és
gyengénlátó emberekkel azonban már jogelődje (a MVGYOSZ Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete), az 1950-es évektől foglalkozott.
Az Egyesület Debrecen belvárosában bérel egy kb. 100 nm-s irodát. Az épületet belülről
kétszer felújítottuk. Külső állaga évről évre romlik. Ma már nagyon sokat kellene ráköltenünk,
de ezt nem vállalhatjuk, mert a tulajdonos - kártérítés nélkül - bármikor felmondhatja a bérleti
szerződést. Mi meg nem szeretnénk kockáztatni a pénzünket. Ennek ismeretében évek óta
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tervezzük, hogy a közel 1500 látássérült tagunknak saját, önálló székháza legyen, amelynek
bővítésére, karbantartására lehetőségünk lenne pályázat útján forrást teremteni. Most vált
sürgetővé az ingatlan vásárlás. 2013 októberében az ügyfélszolgálati iroda plafonja, beázás
miatt leszakadt. A számítógépek, a laptopok, az irodabútorok az iratok mind-mind veszélybe
kerültek. Az ügyfélszolgálatot kiköltöztettük a klubterembe.
Azonban ez is csak ideiglenes megoldás, mert a plafon itt is több helyen beázik.
Az Egyesület vezetősége évek óta úgy gazdálkodik, hogy legyen anyagi forrása egy ingatlan
megvásárlásához. Jelenleg kb. 6.000.000 forinttal rendelkezünk, ami ahhoz nem elég, hogy
önerőből egy jól megközelíthető helyen vásároljunk ingatlant. Debrecenben a Rakovszky
Dániel utcán, 11.000.000 forintért találtunk egy olyan családi házat, amely az elvárásoknak
megfelel. Ezt szeretnénk megvásárolni, de a vételárhoz hiányzik 5.000.000 forint.
A MagNet Bank Zrt.-től kérték a hitel folyósítását. Abban reménykedünk, hogy kérelmünk
kedvezőbb elbírálást kap, ha a szövetség vállalja a készfizető kezességet.
A hitel törlesztésére a tagdíjból, adománygyűjtésből, pályázati bevételből tudunk fedezetet
képezni.”
Az elnökség támogatja a kérelmet. Dr. Nagy Sándor sokat dolgozik a látássérült emberekért
és megbízható az Egyesület vezetősége, rendszeres klubtevékenységük van, nem esnek el a
pályázatoktól. Továbbá stabil pénzügyi és szakmai lábakon áll az egyesület.
30/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ készfizető kezességet vállal a Látássérültek Északalföldi 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: Május 19-ei ülésen a megyei küldöttgyűlés Barnóczki Gábort választotta meg a Látássérültek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesület elnökének. Az Egyesület elnöksége, Szűcs
Zsuzsannát választotta alelnöknek.
Ollé Attila tájékoztatása szerint a Braille-be való átírás hatékonysága az által javulhatna, ha a
Duxbury programot sikerülne magyarítani. A magyarítás folyamatban van, azonban a program
gyártója és tulajdonosa ragaszkodik ahhoz, hogy az új Braille-szabályok széles körben,
általánosan elfogadottak legyenek, és mindenki ezeket kövesse. Kérése, elvárása az, hogy a
legjelentősebb, lehetőleg minél több Braille anyagokat előállító cég és intézmény írásbeli
igazolását szerezzük be, amivel igazolható lesz számára a programban végrehajtott
módosítások létjogosultsága. Ehhez kérte Ollé Attila az elnökségi tagok segítségét.
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Németh Orsolya elmondja, hogy sok olyan grafikai cég van, akik készítenek táblákat,
dobozokat, térképeket stb. és nincsenek napi kapcsolatban a szövetséggel. Felmegy a
honlapra és ott kikeresi a Braille-abc-t és ha nem talál ott szabályt, akkor a saját kreativitására
bízza magát. A kis cégekkel lesz nehéz.
A következő elnökségi ülés leghamarabb szeptemberben várható.
Kmf.
Szakály Melinda
elnök

Baráth Barbara
jkv

Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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