JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. március 18-án (szerda) 10:00 órai
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Dr. Nagy Sándor elnök
Kuminka Györgyné elnökségi tag
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Németh Orsolya elnökségi tag
Nagy Tünde elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi póttag
Az ülésen az Egyesületi Elnökök Tanácsa tagjai is részt vettek. Résztvevők névsora a mellékelt
jelenléti íven olvasható.
Az elnökségi ülést dr. Nagy Sándor elnök nyitotta meg. Megállapította, hogy 6 elnökségi tag jelen
van, az ülés határozatképes. Dr. Tóka László előzetesen jelezte távolmaradását. Ezt követően
ismertette a napirendi javaslatot, amelyet az elnökség az alábbiak szerint fogadott el:
17/2015. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat
1. Beszámoló az elnöki munkáról
2. A Vakok Világa főszerkesztőjének kinevezése
3. Szakmai vezető beszámolója
4. A K&H Bank látássérültek részére kidolgozott kedvezményes lakossági számla megbeszélése
5. Bejelentések, hozzászólások
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. Beszámoló az elnöki munkáról
Dr. Nagy Sándor elnök elmondta, hogy a február 20-ai elnökségi ülést követően az alábbi
fontosabb esemény történt:
Beadtuk pályázatunkat a Budapest Bankhoz a székházfelújítás tervezési költségeinek fedezésére.
Szuhaly Mihály tájékoztatott arról, hogy az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, mint a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége informatikai területre szakosított közhasznú
szervezete Kósa Ádám képviselő úr egy munkatársának kérésére megvizsgálta a
www.internetkon.hu honlap akadálymentességét a vonatkozó nemzetközi (ISO 40500:2012)
szabvány alapján.
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Megbeszélésre hívott Czibere Károly Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
államtitkár úr. Jelen volt Szekeres Pál miniszteri biztos úr is. Az államtitkár úr a többlet támogatás
felhasználásáról érdeklődött, milyen új szolgáltatást indítottunk? Elmondtam, hogy a
hangoskönyvfelolvasást újra szervezzük. Jeleztem, hogy sok pénzt költünk rezsire, mert a székház
épületgépészetileg felújításra szorul. Javasolta, hogy költözzünk új székházba. Említettem az
életvitelt könnyítő segédeszköz probléma megoldatlanságát. Az államtitkár úr érdeklődött a
vakvezető kutya kiképzésről. Szóba hoztam még a közszolgálati honlapok akadálymentesítését.
Mindketten támogatnák a weboldalak akadálymentesítését.
Az Emberi Jogi Munkacsoport meghívott a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport soron következő ülésére. Témák voltak:
1. Fogyatékos gyermekek helyzete: kora gyermekkori intervenció, lakhatás, nevelés-oktatás
(különös tekintettel a nem családban élő gyermekekre)
2. Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek emberi jogi helyzete: emberi méltósághoz való
jog, önrendelkezés, fejlesztéshez, oktatáshoz való jog
3. Támogatott döntéshozatal (a meglévő jogi szabályozás előnyei, hiányosságai; a bevezetés óta
érzékelt gyakorlati tapasztalatok megvitatása)
4. A fogyatékos személyeknek az egészségüggyel összefüggő emberi jogi kérdései: élethez és
emberi méltósághoz való jog, orvosi attitűdök, kényszersterilizálás,
kötelező gyógyszerszedés
Én az egészségügyi dolgozók hozzáállásának, viszonyulásának fejlesztését kértem a
fogyatékossággal élő betegek esetében.
Telefonos megbeszélést folytattam a KDNP frakcióvezető titkárával arról, hogy szükséges-e
minden kormányablaknál elhelyezni nagyítót a látássérülteknek.
Az EBU felkérte a szövetséget, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is tegyük közzé az ONKYO
cég által kiírt nemzetközi novellaíró pályázatot, amelynek Angyal Gábor szakmai vezető eleget
tett.
Megbeszéltük a Humán Dialog Kft. képviselőivel, hogy a címzetti adatbázisból vegyék ki azokat a
címzetteket, akik esetében a nyereség/ráfordítás aránya eléri a 20/80 % arányt.
Ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács.
Az ülés napirendi pontjai voltak:
1. A 2015. évi fogyatékosságügyi stratégiai és szakmapolitikai tervek, célkitűzések; az OFT
szervezeti megújulásának kérdései
2. Tájékoztatás a koragyermekkori intervencióról szóló előterjesztésről
3. Tájékoztatás az internet-konzultáció eredményeiről
4. Infokommunikációs akadálymentesítés, ISO 40500-as szabály bevezethetőségének
megvizsgálásával foglalkozó munkacsoport felállítása.
5. A 2015-2025. évekre szóló Országos Fogyatékosságügyi Program, a korábbi időszakról szóló
Jelentés, valamint a 2015-2018. évekre szóló Középtávú Intézkedési Terv előkészületeivel
kapcsolatos tájékoztatás
6. A lehetőségautóval kapcsolatos jelenlegi helyzetről szóló tájékoztató
7. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT, új vezetés, új szakmai
koncepció
8. Egyebek
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A 4. napirend tárgyalása alapján megállapítható, hogy a Cibere Károly államtitkár úrral folytatott
megbeszélés a honlapok akadálymentesítéséről meghallgatásra talált.
Meglátogattam a kutyakiképző iskolát és dolgozóit. Beszélgettünk az ottani problémákról.
Megbeszélést folytattam Síkné Lányi Cecíliával, a „Segítő technológiák és akadálymentesség”
címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián való részvételről. Elektronikai témával
foglalkozik a konferencia. A nulladik napon a vakvezető kutyákról és az okos telefonokról fog
előadást tartani a szövetség Arató András és Márkus Norbert szakértők bevonásával.
Németh Orsolya javaslata, hogy a szövetség vegye fel a kapcsolatot a szakértőkkel az Androidos,
IPhone és IPod rendszer bemutatásához.
Fodor Ágnes jelezte, hogy a VGYKE-t is felkereste a konferencia szervezője. A témákról a
későbbiekben egyeztetnek a szövetséggel.
Az év folyamán tartandó elnökségi ülésen részletesebben foglalkoznak a szeptemberi
konferencián való részvétellel.
Megbeszélést folytattunk a Labrador Kft. ügyvezetőjével Szántó Ágnessel, a TB által támogatott
digitális nagyítók kiadásáról.
Előadást tartottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a vakságról, a vakok szövetségéről, a
vakokat érintő társadalmi problémákról.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. meghívására az alábbi
téma megbeszélésén vettem részt:
A közelmúltban a szervezeten belül felerősödött az a szakmai törekvés, hogy a fogyatékos
emberekkel kapcsolatos abúzusok témakörében fontos egy szélesebb körű kerekasztal megnyitása.
Konkrét célja egy abúzus fókuszú, nyitott workshop, konferencia megszervezésének előkészítése,
annak lehetséges témáinak megvitatása.
Az elnökség tudomásul vette az elnök beszámolóját.
2.

A Vakok Világa szerkesztőjének kinevezése

Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy az elnök által megbízott „Vakok Világa” szerkesztőjének
kinevezését az alapszabály 21. § (10) bekezdés k) pontja szerint az elnökségnek kell jóvá hagyni.
A VV olvasóinak előfizetői száma: Braille 103, Sík: 82, Elektronikus: 301
Az elnök felkérésére Sztakó Krisztina a jelenlévőkkel ismertette a Vakok Világa c. újsággal
kapcsolatos koncepcióját.
Elmondta, hogy még nem szerkesztett újságot, nincs újságírói végzettsége, maximum cikkírói és
újságtörténeti tapasztalatai vannak. Több újságot, annak kinézetét, tartalmát tanulmányozta,
legyen az régi vagy mostanában kiadott. Egyrészt, mert szeret kutakodni régi érdekes írások,
cikkek után, másrészt mert hozzá tartozott a politológiához és a művelődéstörténethez. Így
fontosnak tartja, hogy legyen egy kidolgozott koncepció, ami mentén fel lehet építeni az újságot.
Legyenek abban állandó és mozgó elemek "rovatok", az olvasó tudja, hogy hol nyissa ki a lapot,
ha keres valamit. Elképzelései szerint a VV átalakulna.
Fontos, hogy jól nézzen ki az újság, külalakilag és minden szempontból megfeleljen egy "látó"
elvárásainak is.
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Tartalom:
1. Kultúra, irodalom, zene: ide kerülne minden, ami ezzel kapcsolatos. Legyen az egy saját írása
valakinek, egy-egy évfordulós megemlékezés, elért siker vagy csak beszámoló egy fontos
eseményről, ahogy ide illik, ha beharangozunk egy aktuális eseményt is. Szeretném felújítani régi
kapcsolataimat a látássérült tagokkal, és bíztatni őket, hogy küldjenek írásaikból az újság részére.
Természetesen ezekből válogatunk, hiszen tudjuk, hogy nem minden vers, novella felel meg egy
alapkövetelménynek. Ez tökéletesen látszik a www.bacsvakok.hu irodalmi sarok részből, ahol
csak látássérültek írásai találhatóak és bizony, mint ennek egyik létrehozója és szerkesztője tudom,
hogy alaposan szelektálni szükséges az újságban való megjelenéshez.
2. MVGYOSZ, egyesületek: mint tag, aki jelen pillanatban csak egy egyesület tagja és mint volt
elnök jól látható a különbség. Szimplán tagként keveset érzékel az ember abból, ami egy
egyesületben vagy a szövetségben folyik. Így maximum a kapott dolgokból lehet közvetlen tudni,
hogy létezik valamiféle szervezet. De, mint volt elnök pontosan tudom, hogy akár kapok, akár
nem valami eszközt egy pályázat segítségével, akár rendszeresen vagy alkalomszerűen vannak
rendezvények, mégis folyamatos a munka az irodában és bizony nem könnyű talpon maradni.
Fontosnak tartom, hogy az újság is közvetítse az emberek felé, hogy a szövetség és tagszervezetei
igenis dolgoznak, tesznek a látássérültekért minden nap és folyamatosan. Az újság nem kíván a
szervezet szócsöve lenni, de felelősséget vállalhat azért, hogy tájékoztasson és mindezt
rendszeresen tegye. Itt kapnának helyet a látássérülteket általánosságban érintő események, hírek,
változó jogszabályok. Az egyesületek vagy azok kis egységeinek (klubok, kistérségek)
bemutatása, egy-egy megye munkájának bemutatása vagy képviselőinek, küldötteinek, "híres", a
tagokért munkálkodó személyiségeinek bemutatása.
3. Család, gyereknevelés, foglalkoztatás, rehabilitáció: Minden vagy mindenki, aki ide tartozhat a
témakörhöz. Sok-sok hasznos ismeret, jó példák, lehetőségek bemutatása. Ha kell, akkor
felkutatása, megkeresése. Tankönyv kérdés, iskolaválasztás, pályaválasztás, munkahely,
tanfolyamok és végtelen lehetőség, ami ide kerülhet. Mindig lehet aktuális témát találni, ha keres
az ember. Ha csak a rehabközpontok vagy a rehabilitáció fontosságát emelem ki, akkoris örök
témát vetettem fel, amely mindig újul és változik.
4. Egészség, sport, gyógyászat, kuruzslás: sok-sok lehetőség az egészséges életmódra, számtalan
sportoló, aki megérdemli, hogy ismeretségre tegyen szert. Sok életforma előnyökkel és azok
veszélyeivel is.
5. Háztartás, gasztronómia: sok látássérült van, aki főz és háztartást vezet. Érdekességek, egy-egy
recept, új háztartási eszközök vagy a régiek bemutatása, mennyiben könnyíti meg az életet,
tapasztalatok.
6. Természet, vidék, állattartás: nemcsak, mert nekem van kutyám és mert van kertem, hanem
mert még számos vak embernek van kutyája és mert hasznos lenne őket is megszólítani. Ráadásul
sok gyengénlátó van, aki még aktívan kertészkedik, járja a természetet, kirándul. Érdemes
felkutatni és bemutatni az akadálymentes kirándulási, fürdőzési lehetőségeket, természetesen nem
személyes bejárásra gondoltam, hanem inkább beszámolók, tapasztalatok összegyűjtésére. Mit
érdemes és mikor, hogyan és mivel.
7. Modern eszközök, technikák: újdonságok, telefonok, számítógépek, szoftverek és még számos
lehetőség, amely a témakört megtölti és ismeretet bővíthet. Új eszközök, tapasztalatok, használat,
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persze csak dióhéjban. Vagy egy-egy használati utasítás elérhetősége, kihez lehet fordulni, mik az
aktuális trendek stb.
8. Egyéb: rendezvények, hirdetések, események és mindaz, ami egyik kategóriába sem sorolható.
Természetesen alkalomszerűen bármely rovat első helyet is kaphat, attól függően, hogy mekkora
horderejű dologról van szó.
Felmerült, hogy nemsokára kerek évfordulót ünnepel az újság. Ezt maximálisan ki lehet aknázni
és érdemes lenne régiségek között kutatni! Ezzel kapcsolatban pedig akár szervezetről,
tagszervezetről, VV-ről más újságokban megjelent cikkek, tudósítások összegyűjtése.
Fontosnak tartom, hogy mások is teret kapjanak az újságban, mások is szerepeljenek benne. Ez
személyesebbé teszi és közvetlenebbé. Szerintem kivitelezhető, hogy a jövőben akár maga az
újság hirdessen pályázatot pl. vers, novella, recept stb., akár komoly nyereményekkel, fődíjakkal.
Természetesen erről csak akkor lehet szó, ha elő is teremti ehhez a forrást az újság szerkesztője.
Ahhoz, hogy az újság átalakuljon, új arculata legyen, kialakuljon, 5-6 hónapra biztosan szükség
lesz. Szeretnék 2016 januárjában úgy állni az elnökség előtt, hogy ez sikerült és színes,
színvonalas lapról számolhatok be.
Szükségesnek látom az emberek figyelmét felhívni szinte minden lehetséges fórumon, hogy a VV
megváltozik, megújul. Folyamatosan szeretném a nyilvánosságot bevonni a munkába:
- olvasók véleménye,
- azok véleménye, akik nem olvassák,
- ki mit olvasna szívesen.
Köszönöm a felkérést, szép feladatnak tartom és nagy kihívásnak. A célom az, hogy egy "jó"
újság legyen a VV, olyan újság, amelyet szívesen olvasnak és sokan olvasnak. Olyan újság legyen,
amely mindenkihez szól, legyen az városi vagy falusi, budapesti vagy vidéki, fiatal vagy idős,
sikeres vagy az útját kereső ember. Legyen az látássérült vagy olyan, aki kapcsolatban áll vele,
mert családtag, barát, ismerős. Érdemes legyen kézbe venni az újságot, érdemes legyen másokat
arra buzdítani, hogy rendelje meg, fizessen elő rá.
Kuminka Györgyné úgy gondolja, hogy Sztakó Krisztina megfelelő felkészültséggel rendelkezik
ahhoz, hogy megfelelő színvonalon működjön az újság. Krisztina ismeri és gyakorlatban is
használja a modern segédeszközöket, Braille-írást pártoló személy.
dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a munka nagy részét távmunkában és egy részét személyes
jelenléttel fogja megoldani a szerkesztő. Munkáját teljes munkaidőben végzi, a fizetésben
megállapodtak.
Dr. Gaál Tibor javasolja ismét bevezettetni az elektronikus változat előfizetési díját, illetve a
cikkírói juttatást.
Sztakó Krisztina elmondta, hogy az anyagi dolgokat tekintve, nem lesz lehetőség cikkírói díjra.
Egy dologra tett ígéretet, hogy mint szerkesztő saját vagy külső forrásból megoldja. Ha lesz
cikkírói díj, akkor nem a szövetség költségvetését fogja terhelni.
Az Irodalmi kitekintő és Gyógymasszőr újságnak is helye van a VV-ben. Akkor lesz jó újság, ha a
látássérültek életét teljes körűen fel tudja ölelni.
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18/2015. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat
Az Alapszabály 21. § (10) bekezdés k) pontja szerint az elnökség Sztakó Krisztinát nevezte ki a
Vakok Világa című újság szerkesztőjének.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3. Szakmai vezető beszámolója
Angyal Gábor szakmai vezető beszámolója:
A 2015-ös évre vonatkozóan alapvetően a Kutor Sándorné által elkészített és a Minisztérium felé
benyújtott szakmai tervre tudok támaszkodni, hiszen az abban foglaltak alapján lehet finanszírozni
a meglévő szolgáltatásainkat. A Kroll Zsuzsa által elkészített és az Elnökség által elfogadott
szakmai tervet sem hagyom figyelmen kívül. Ahhoz kapcsolódóan az elvégzendő konkrét
feladatokat, a szükséges munkaidő és pénzbeni ráfordításokat felmérem és felállítom a
prioritásokat. A lehetőségekhez alkalmazkodva Zsuzsa terveit is megvalósítom. Ezen kívül a
jelenlegi szolgáltatásaink racionalizálására vonatkozó terveket készítek Elnök Úrral és Gazdasági
vezető Asszonnyal egyeztetve, valamint javaslatokat dolgozok ki azok fejlesztésére és új
szolgáltatások beindítására úgy, hogy azok pénzügyi fedezetéről is gondoskodok.
Elvégezett konkrét feladatok
Elnök Úr megbízásából vele együtt részt vettem a KSH munkatársaival és más fogyatékossággal
élők szervezeteinek képviselőivel folytatott, a mikro cenzusról szóló törvényjavaslat előkészítését
célzó egyeztetésen.
Elnök Úrral együtt részt vettem egy a NÉBIH és az MVGYOSZ között tervezett szakmai
együttműködésről (és egy konkrét, április 22.-én megvalósuló bajai helyszínen megrendezésre
kerülő vakvezető kutyás versenyt és érzékenyítő programokat tartalmazó nap) tervezési és
előkészítési szakaszában. A tervezett együttműködés eredményeként elérni kívánt célunk, hogy az
üzletekben kapható termékeken Braille-írással is legyen feltűntetve alapvető információ, illetve
bővebb, QR kódba tömörítve. A bajai „kitelepülés” a Telekom Olimpián megvalósult Mosoly-vár
projekt mintájára fog megtörténni, bizonyos szempontból azt fejlesztve, illetve egyes elemeit
elhagyva. Minden költséget a NÉBIH áll és ezen felül bemutató termékeket vásárol a
Segédeszközboltban, valamint egy vakvezető kutya kiképzésének teljes költségét (1800000 Ft-ot)
támogatási szerződés keretében az MVGYOSZ részére átutal.
Elnök Úrral együtt részt vettem egy a fogyatékossággal élők helyzetét és az egyetemes tervezés
fontosságát bemutató, szeptember 9 és 12 között rendezendő nemzetközi konferencián történő
MVGYOSZ részvétel lehetőségeit tervező megbeszélésen. Ennek eredményeként a konferencián
egy vakvezető kutyás bemutatót fogunk tartani angol nyelvű kísérő szöveggel, és egy az
okostelefont, mint a látássérültek mindennapi életvitelét segítő eszközt bemutató, angol nyelvű
előadás tartását is vállaltuk.
Közvetlenül a Vakok Világa szerkesztője és rovatfelelőse (Kovács Judit és Árvay Mária), az
információs központ munkatársa (Benedek Zoltán) és a nemzetközi referens (Ollé Attila), az
akadálymentesítési szolgáltatásban dolgozó Erhart Péter és a szolgáltatásvezető Koczkásné Tóth
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Csilla, valamint az adományszervezésben dolgozó (illetve most már dolgozott) Lipóczki Zoltán és
a feladatokat tőle átvevő Tóth Miklósné munkáját irányítom. Ezen kívül a Vakok Világa síkírásos
változatának arculati megújítása kapcsán Fekete Gy. Viktornak adtam közvetlenül feladatokat.A
szolgáltatásokban dolgozó munkatársakat alapértelmezetten a csoportvezetők és a
csoportvezetőket a szolgáltatásvezető irányítja. A többi munkavállalóval a gazdasági vezető,
illetve a munkáltató foglalkozik.
Judittal beszéltem a VV rovatairól, új rovatokat találtunk ki. Az OSZK-ban őrzött összes archív
VV szöveges fájlba történő átírásáról, egyes cikkek, a jövőbeni lapszámokban történő újbóli
megjelentetéséről is megegyeztünk. Hosszú távú célkitűzés, hogy a Szövetség 100-adik
születésnapjára az összes fellelhető VV legyen elérhető szöveges fájlként.
Marikát bevontam a hírlevél híranyagainak előállításába, illetve a VV cikkek korrektúrázását is
kiosztottam neki feladatul. Mindezeknek nagyon örült, sikerélményeket okoznak neki az új
feladatok és munkaidejébe is belefér. Tervezem, hogy a hírlevél anyagainak elkészítését teljes
egészében rábízom.
Benedek Zolival az új, bankhitelekkel és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó tanácsadó
szolgáltatásban végzendő feladatára vonatkozóan egyeztettem a részletekről.
Ollé Attilával gyakorlatilag folyamatosan kapcsolatban vagyok. Minden munkájáról tájékoztat és
kikéri a véleményemet, tanácsomat ugyanúgy, mint szakmai vezetői kinevezésem előtt tette.
Kiemelt figyelemmel kísérem a Braille-nyomdagép szoftverének honosítása kapcsán folytatott
erőfeszítéseit, valamint közösen dolgozunk egy Android operációs rendszer alatt futtatható, vakok
által kitűnően kezelhető felhasználói felület honosításán.
Kroll Zsuzsa által végzett akadálymentesítési munkákkal Erhart Pétert bízta meg Elnök Úr,
amiben egyetértek vele és támogatom döntését. E rövid idő alatt a BKK jegy és bérletkiadó
autómaták akadálymentesítésével kapcsolatban vette fel a szálat Péter.
Lipóczki Zoli átadta az adományszervezéssel kapcsolatos, eddig általa végzett adminisztrációs
munkákat Tót Miklósnénak (Editnek), kivéve a Human Dialog számára küldendő megrendelőket,
ezt a felesleges munkafolyamatok kiküszöbölése miatt nála hagyjuk.
Koczkásné Tóth Csilla munkájáról napi rendszerességgel tájékoztat. Aláíró keretre vonatkozó
árajánlatkérés kapcsán kért segítséget, egyebekben munkáját önállóan végezte.
A vakvezetőkutya-kiképző iskola esetében javaslatot tettem arra, hogy az önkéntes kölyöknevelők
számára készüljön el egy komplett, minden szükséges információt tartalmazó tankönyv, az
oktatásukhoz egy prezentáció és handout. Ez előmozdítaná azt, hogy a programfelelős munkaidőn
kívüli idejében ne tartson állandó online és telefonos ügyeletet, tanácsadás szükségessége miatt.
Indítványoztam azt is, hogy a kiképzők ne takarítsanak kennelt kiképzői munkabérért hétvégente,
mivel ez drága és a keletkezett túlmunkát le kell csúsztatniuk, ami miatt a kiképzési munka arra az
időre nem megoldott. Egyszerűsítve: A kiképzők foglalkozzanak azzal, amihez értenek és amiért
foglalkoztatjuk őket. Így több kutyát tudunk átadni. A jelenlegi éves viszonylatban 7 kutyával
szemben az idei cél 12 kutya, azaz kiképzőnként 4. Javasoltam egy részmunkaidős kenneles
felvételét a probléma megoldására, akinek a munkabérét adománybevételből lehet fedezni.
Javasoltam továbbá egy tiflopedagógus alkalmazását, aki a kutyára várókat készítené fel a
kutyatartásra, a közlekedésre, mivel egyre kevesebb a várólistások között az, aki alkalmas a kutyás
közlekedésre. A tiflopedagógus az utógondozásban is részt vállalna és ápolná a kapcsolatot a
várakozókkal megelőzendő azt, hogy azok más kiképző szervezethez forduljanak. Ajánlottam a
tenyészkennel online kamerával történő felszerelését, hogy az almokat távolról, a programfelelős
otthonából is meg lehessen figyelni, ne kelljen tájékozódási céllal feleslegesen utazgatni a munkaés lakhely között.
Hangos-és Braille-könyvtár: Új szolgáltatást indítunk be, a könyvek budapesti házhozszállítását. A
munkát közösségi szolgálatos diákok fogják végezni. Terv szerint április végén kezdhetünk vele.
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Segédeszközbolt: kezdeményeztem a kihelyezett és ismereteim szerint elszállításra kerülő
automaták kínálatának boltban történő árusítását, a termékeket Braille-felirattal és QR kóddal
ellátva, minta értékkel hoznánk forgalomba. Ezzel példát mutatva a kereskedelmi szektornak,
hogy mi az elvárásunk. A NÉBIH számára is jelentős löketet adhatna, ha látnák, miért is fontos és
hogyan működik a dolog.
Konvertáló csoport: A csoportból Fehérné Drávucz Mária és Tót Miklósné kiemelésre került és a
pénzügyi csoportot erősítik. Helyettük 1 munkavállalót veszünk fel. A Braille-nyomda szervezeti
strukturális elhelyezkedésével kapcsolatban át kell gondolni, hogy hogyan biztosított a termelés
jövője a legjobban.
A jogsegélyszolgálat rendben zajlik.
A hírlevél kiküldési sűrűségét növeltem.
A VV síkírásos változata új arculatot kapott. Az elektronikus változat formátumával kapcsolatos
olvasói elvárásokról felmérést készítettem, amiről az áprilisi VV-ben cikket jelentetünk meg.
Sportszer és nagy értékű segédeszköz kölcsönzés témakörben nincs változás.
Új szolgáltatást terveztem, okostelefon használat, szoftverek, operációs rendszerek ismertetése,
közösségformálás, tapasztalatcsere, stb. témakörben, melyhez az anyagi hátteret célzott
adományból és szponzori támogatásból teremtem elő.
Felmerült ötletként egy síkírásos, nagybetűs rejtvényújság készítése is, vállalkozási tevékenység
formájában. Ezzel kapcsolatban az előkészítési munkák sürgősek és magas prioritást élveznek,
mivel az 1%-os kampányhoz is eszközként terveztem használni, illetve egyesületi tagok
toborzásához is.
A Szövetség PR és média kommunikációját egyelőre nem csak szervezem és irányítom hanem
végzem. Ennek az az oka, hogy a különböző kommunikációs csatornáink működtetéséhez még
nem találtam kompetens munkatársat, a hírlevelet kivéve. A Facebook, Instagram, Youtube és más
vizuális tartalmakkal operáló eszközök alkalmazásához olyan személy kell, aki lát is és
szakmailag is minden ismerettel rendelkezik. A média kommunikáció erősítése komoly cél,
amihez a kapcsolati háló kiépítésének alapjait még Fényi Szilárd lefektette, amíg mint marketing
asszisztens
dolgozott
a
vezetésem
mellett.
Egy közepes méretű PR akciót terveztem, mely révén a leselejtezett orsós és kazettás
hangoskönyv állomány szalagjainak újra hasznosítására írunk ki pályázatot. Az első három
helyezett díjat kap, amelyet szponzorok fognak biztosítani. Egy népszerű rádiós műsort is tervezek
bevonni a kampányba. A magnószalagokról a jogvédett hanganyagokat közösségi szolgálatos
diákok közreműködésével, a célra alkalmas és rendelkezésünkre álló demagnetizáló géppel
távolítanánk el. Reményeim szerint az összes magnószalagot elviszik majd és ezzel elkerülhetjük,
hogy a veszélyes hulladék elszállításáért fizetni kelljen.
Munkaköri leírásom része az adományszervezés is. Ehhez kapcsolódóan elkészítettem a HM 2-15
jelű DM akció tematikus tájékoztatóanyagát és a hozzá tartozó fotókat.
Elnök Úrral és Gazdasági vezető Asszonnyal tárgyalni hívtuk a Human Dialogot az ügyben, hogy
a címzettek közül vegyék ki azokat, akik mindösszesen egy alkalommal adományoztak és az
adományuk terhére kiküldött levelek költsége elérte a 80%-ot. A céges adományozók felkeresése
előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatásukra árajánlatot kértünk. Egy új, okostelefonnal
működtethető adománygyűjtő eszköz bevezetését tervezzük. Két alkalommal gyűjtöttünk
adományt az épületbe látogató turistacsoportok tagjaitól és ezt a tevékenységet tervezetten fogjuk
folytatni. Tárgyaltam Kornay Tamással, a Fény Alapítvány kuratóriumi elnökével az ügyben,
hogy egy vakvezető kutya átadásig felmerülő költségeit (1800000 Ft-ot) az alapítvány több
részletben kifizet, adományozási szerződés alapján, időbeni ütemezéssel. A folyamatról (a
kiskutyák megszületésétől kezdve a kölyöknevelésen, a megfigyelési szakaszon és egészségügyi
vizsgálaton keresztül az engedelmes és vakvezető vizsgáig) dokumentumfilmet készít Nikodém
Zsigmond, amely segítségével több kutya átadásáig felmerülő költségét is összegyűjtik majd.
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Weblap tartalmi frissítése: Ezt a feladatot sajnos csak őrlángon végzem, de mivel már látom az
alagút végét, a következő elnökségi ülésig lényeges javulást ígérek a területen.
A VV-ben már két rovatért felelek: A Zsebünkben a világ és az új vakvezető kutyás, Kutya-világ
rovatért. Ezekhez az áprilisi számba 1-1 cikket írtam, valamint egyet a VÁI átadáson történt
részvételről és egyet az elektronikus VV olvasási szokásait felmérő kérdéssor értékeléséről.
Zárszó
Az elvégzett feladatok többsége tervezési és előkészítő munka. A megvalósítási fázisok oroszlán
része április és május folyamán lesz.
Az elnökség a szakmai vezető beszámolóját tudomásul vette.
4. A K&H Bank látássérültek részére kidolgozott kedvezményes lakossági számla
megbeszélése
A K&H Bank képviseletében Szabóné Kutassy Katalin és Tóth Tamás ismertette a látássérültek
részére kidolgozott kedvezményes lakossági számlacsomaggal kapcsolatos ajánlatot. Ezt a
jelenlévők megvitatták és az alábbi hozzászólások, javaslatok hangoztak el:
A jelenlegi konstrukció a számlavezetés tekintetében olcsóbb lesz, viszont kevesebb a
szolgáltatástartalom. A szolgáltatásról országos szinten folynak egyeztetések. Jelen konstrukció
díjait írásban küldik el a hivatal részére. A szerződés várhatóan május 1-jével lép hatályba. Azok
az új ügyfelek, akik a számlacsomaghoz csatlakoznak 2015. december 31-ig számlacsomag
díjmentességet, ezen felül egyéb termékeket is kedvezménnyel kapnak. Amíg él a szerződés az
MVGYOSZ szervezetével, addig a tagok folyamatosan igénybe vehetik a számlacsomagokat.
Amennyiben a 2015. december 31-én történő felülvizsgálat során az MVGYOSZ szervezeteinek
tagjai közül 300 előfizető csatlakozik, akkor felkínálnak egy következő féléves díjmentes
számlavezetői időszakot 2016. június 30-ig. Amennyiben ebben az időszakban újabb 400 fő
csatlakozik, akkor 2016. december 31-ig hosszabbítják meg a díjmentességet. Ezt követően 2017ben már csak 1 felülvizsgálat lenne. A jelenlegi jogszabálykörnyezet mellett nem könnyű
bármilyen díjmentességet előre betervezni. Aki az előző évben nem vett igénybe K&H Bank
szolgáltatást, az számít új ügyfélnek.
Fodor Ágnes elmondta, hogy minden egyesületnek, civil szervezetnek nagyon magas a banki
költsége, és több bankszámlával rendelkeznek. A pályázatok tekintetében a Banktól elutasítást
kapnak. Javaslata, hogy a bank próbáljon megoldást keresni erre a problémára.
Dr. Nagy Sándor szerint a civil szervezetek azért vannak nagy bajban, mert nem tudnak fedezetet
biztosítani. A bankok nem merik bevállalni a civil szervezetek finanszírozását. Javaslata, hogy
legyen a bank nyitottabb a civil szervezetekre, és ha a civil szervezet biztos háttérrel rendelkezik,
akkor a bank is rugalmasabban kezelje az egyesület hiteligényét.
A Bank képviselői elmondták, hogy dolgoznak egy ajánlat kidolgozásán, mely az összes civil
szervezet számlavezetésére érvényes lehet.
Angyal Gábor javaslata, hogy az MVGYOSZ épületében helyezzenek el egy készpénzfizető
automatát társadalmi felelősségvállalás címen. Biztonsági szempontból is előnyös lenne egy vak
ember számára.

9/10

Fodor Ágnes: Részletfizetési kedvezményt tud biztosítani a bank? Nagy munka új bankot váltani,
főleg egy vak ember számára. A látássérült embereknek kedvezőbb és stabilabb ajánlatot kell,
hogy adjon a bank, hogy ebbe belemenjenek.
Dr. Nagy Sándor szerint rövid idő áll rendelkezésre, 300 embert aktiválni.
Bank képviselője elmondja, hogy mivel egyedi szerződésről van szó egyébként is központi kezelés
alatt áll, így megvizsgálják a feltételeket. A szerződés kiküldését követően, megismerve a konkrét
számokat, további egyeztetésekre lehet számítani. Hasznos lehet az egyesületi tagok körében a
számlacsomagra és a hitelezésre vonatkozóan egy igényfelmérés. Javaslatként hangzott el, hogy a
bank létre hozna egy linket az MVGYOSZ tagjai részére, ahol kalkulátorban lehetne kiszámolni
az elképzeléseket.
Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a szövetség a szerződés ismerete alapján tud továbblépni. A
Bank részéről megküldésre kerülő szerződést minden tagegyesületnek kiküld a szövetség.
Az egyesületek által megosztott tapasztalatokat, javaslatokat, kérdéseket a Bank képviselői a
megfelelő szakterületek felé csatornázzák és visszajelzést küldenek a szövetség számára.
5. Bejelentések, hozzászólások
Dr. Gaál Tibor javaslata, hogy az elnökség kezdje meg a lobbizást a 2016. évi költségvetés
kapcsán.
kmf.

……………………………
dr. Nagy Sándor
elnök

…………………………….
Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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…………………………..
Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető

