JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. május 6-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
Dr. Tóka László alelnök
Kuminka Györgyné elnökségi tag
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Németh Orsolya elnökségi tag
Nagy Tünde elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
továbbá:
Kutor Sándorné gazdasági vezető; Angyal Gábor szakmai vezető; Baráth Barbara elnöki
asszisztens, Kovács Judit a Vakok Világa cikkíró;
Dr. Nagy Sándor megállapította, hogy az elnökség teljes létszámban jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitotta.
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot, az elnökség 2 napirendi ponttal egészítette ki és
az alábbiak szerint fogadott el:
25/2015. (V.6.) sz. Elnökségi Határozat
1.
Beszámoló az elnöki munkáról
2.
A szakmai vezető beszámolója
3.
A gazdasági vezető beszámolója
4.
A Szövetség 2015. évi költségvetési tervének megvitatása és elfogadása
5.
Döntés a gyógyszerdobozok Braille-feliratának pontmagasságára vonatkozóan
6.
A Braille-bizottság tájékoztatója a Braille-rövidírásra vonatkozó kérdőíves felmérés
eredményéről
7.
A XI. kerületi kőérberki ingatlan helyzetének rendezése
8.
Bejelentések, vegyes ügyek
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. Beszámoló az elnöki munkáról
Dr. Nagy Sándor elnök az alábbi fontosabb eseményekről számolt be:
Beszámolómban a jelentősebb események kiemelésére törekszem. Munkámat a gazdasági- és
a szakmai vezetővel egyeztetve végzem. Ennek okán az általuk leírtakat nem ismétlem.
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1./ Április 1-jén a Fogyatékosságügyi Főosztályon aláírtam a támogatási szerződést.
2./ A bangladesi Vakok és Mozgássérültek Louis Braille Emlékkönyvtára (Louis Braille
Memorial Library for the Blind and Physically Handicapped ) bejegyzett jótékonysági
szervezet.
Bangladesben élő gyermek, fiatal és felnőtt vakok, siketvakok, mozgássérültek és egyéb
fogyatékossággal élők érdekében dolgoznak.
Szolgáltatásaik mindenki számára ingyenesek. Nyilvános könyvtárként működnek, oktatási
anyag és eszköz adományokkal foglalkoznak, mind adománygyűjtőként, mind
adományozóként, és az adományok elosztójaként Bangladesben.
A szervezet titkára, Mahfuz Milon Prodhan úr szeretné megismerni a magyarországi vakoktatás, - és szakképzés módját, rendszerét.
A következő három intézménybe látogat el: Vakok Általános Iskolája, Gyengénlátók
Általános Iskolája, VÁI- VERCS. Célja a magyarországi vakok oktatásának, szakképzésének,
rehabilitációjának megismerése.
A szervezet titkára szövetségünkön keresztül érdeklődik a magyarországi helyzetről.
Vállaltuk, hogy megküldjük részére a meghívó levelet és szervezzük magyarországi
látogatását. Az előzetes levelezés alapján a látogatás időpontját 2015. június 1-jétől 5-éig
határoztuk meg.
3./ Nyilatkoztam az Indexnek arról a kormányrendeletről és üzletszabályzatról, amelynek
értelmében a vak emberek, csak tanú jelenlétében vehetik át a postai küldeményeket.
4./ Április 21-én az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring
bizottsága (MB) megtartotta első, alakuló ülését. A következő problémákat jeleztem: a
vasútfejlesztések során sok esetben mellőzik az akadálymentesítés egyeztetését a
szövetséggel. Magyarországon is szabályozni kell a csendes járművek üzemeltetését.
Figyelemmel kell lenni a kerékpár utak kialakításakor a vak gyalogosokra.
5./ Közreműködtem a (V)aktívan sportnap szervezésében.
6./ Előkészítettük a Csendes járművek témájában tartandó bécsi megbeszélés magyarországi
részvételét 2015. június 8-án.
7./ Az ONKYO Nemzetközi Novellaíró Versenyre (2015) beérkezett pályaművek
zsűriztetésének megszervezése.
8./ Április 27-én Az FSZK ügyvezetőjének Giflo H. Péter bemutatkozó látogatása került sor a
szövetségben. Ismertettem a szolgáltatásainkat, beszéltünk a célcsoport összetételéről, a
megoldásra váró feladatokról.
9./ Megszerveztem a FUTÁR működésével kapcsolatos hibák összegyűjtését és továbbítását a
BKK illetékes munkatársai felé.
10./ Részt vettem az OFT ülésén.
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11./ Április 30-án részt vettem a Budapesti Műszaki Egyetemen a Pest-Buda LEO Klub
rendezvényén. A Hermina egyesület is képviselte a vakokat.
12./ Április 22-én a Föld napja alkalmából az XIV. kerületi Önkormányzat gesztenyefát ültetett az
előkertbe. Az Önkormányzat részéről jelen volt Tóth Csaba országgyűlési képviselő úr, Hajdú
Flórián alpolgármester úr, Rácz Mónika kabinetvezető, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt részéről Baracskai Gábor vezérigazgató.
13./ Részt vettem az OFT május 5-ei ülésén, amelynek napirendjén szerepelt:
1.Az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2018. évekre szóló Intézkedési Tervének
előkészítése;
2.Az Alapvető Jogok Biztosának a pénzintézetek látássérült személyek számára való
hozzáférhetőségéről szóló jelentése;
3.Az Alapvető Jogok Biztosának a lakások akadálymentesítési támogatásáról szóló jelentése;
4.A 2016. évi költségvetési tervek megvitatása;
5.A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságról szóló Korm. határozat tervezetének

megvitatása;

Az intézkedési tervet olyan fázisba kapták meg az OFT tagok, amit még nem tárgyalt a tanács. Az elnökségi
tagoktól érkezett javaslatokat beépítettem a normaszöveg módosításba.

Várhatóan nem emelkedik a költségvetési támogatás a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásában - minőségileg sem akarják szabályozni és nem akarnak
változtatni rajta. Tapolczai Gergely képviselő hozzászólásában kérte, hogy az érdekvédelmi
szervezetek költségvetési támogatása ne csökkenjen. Azon sem kívánnak változtatni, hogy a
megváltozott munkaképességű személyek ellátása megállapítása során a 2012. évi minimálbérhez
kötik a támogatást. A támogató szolgálatok köre nem bővülhet.
Barnóczki Gábor: Az Észak-kelet magyarországi vasút akadálymentesítése kapcsán miben tudok
segíteni? Az egyesületet nem kereste a társaság.
Dr. Tóka László: Pécsen a peronon nem lesz jelzés, de az épületen belül megcsinálják a
vezetősávokat.
Dr. Nagy Sándor: Szerencsen pont fordítva van, az épületet nem újítják csak a vágányokat.
Németh Orsolya: mi a Vaktívan sport nap? Kérdés, hogy kik fogják csinálni?
Nagy Sándor: Jónás Bea ötlete a sport nap, amellyel kapcsolatos elképzelése már tavaly óta
érlelődik. Az egészség megőrzése érdekében a sport nagyon fontos lenne a látássérültek életében,
nagyon mozgás szegény életmódot élnek. Szakemberek csinálják a foglalkozásokat. Ezen kívül a
diákoknak pontgyűjtő állomások lesznek, a csapatok között versengés lesz. Látók és nem látók
között.
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Az elnökség tagjai és a tagegyesületek E-mail-ben részletesebb tájékoztatást kapnak a
programokról.
Az elnökségi tagok tudomásul vették az elnök beszámolóját.
2. Szakmai vezető beszámolója
Az Elnökség tagjai előzetesen megkapták Angyal Gábor szakmai vezető beszámolóját.
Időszak: 2015. március 31. - 2015. május 4. –ig
Bevezetés
Az elmúlt beszámolóm eltelt időszakra vonatkozóan két napot fizetett szabadságon töltöttem. Az
azóta megkezdett szolgáltatásfejlesztések folytatásával, helyzetkép felméréssel, projektek
tervezésével és adományszervezéssel és szakmai képzésen történt részvétellel, tanulással töltöttem.
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok
A Konvertáló csoport feladatainak racionalizálása
Kroll Zsuzsa a csoport feladatai közé sorolta az akadálymentesített tankönyvekhez kapcsolódó
értékesítési feladatokat is. Sem szervezeti működés, sem humán erőforrás gazdálkodás, sem
hatékonyság tekintetében nem tartom indokoltnak, hogy a csoport kvázi önálló vállalkozásszerűen
működjön. Ezért Elnök Úrral és Gazdasági vezető Asszonnyal egyetértve a csoport feladatainak
körét a termék előállításban határoztuk meg. A termékértékesítési feladatokat a Pénzügyi csoport
feladatai közé soroltuk. Ezáltal több ideje marad a Konvertáló csoportnak a konvertálásra,
reményeink szerint a megrendelések határidőre történő teljesítése is jobban fog menni, mint eddig.
Az akadálymentes, digitális tankönyvek előállításának tervezett, lényeges meggyorsítása érdekében
egy PDF fájlokat Word fájlba konvertáló programot tesztelt Erhart Péter, felkérésemre. Az
eredmény látvány szempontjából lenyűgöző, minimális mértékben tér el a Word a PDF-től. A
konvertált Word változatot teszteltettük az Infoalappal,. Véleményük szerint gondot jelent a sok
szövegdoboz, ami kényelmetlenné teszi a képernyőolvasóval történő használatot, illetve a
szövegblokkok bejárási sorrendje nem olyan, mint ahogy azt vizuálisan bejárja a tekintetünk. Egy
másik, hasonló célú programot is tesztel Péter a napokban.
Braille-és hangoskönyvek házhozszállítása a Fővárosban
A közösségi szolgálatot teljesítő diákok általi, Budapest közigazgatási határán belüli könyv
házhozszállítás érdekében kigyűjtettem a környező középiskolák címeit és felvettem a kapcsolatot
az iskolákkal, a lehetőség meghirdetése és az esetleges szerződéskötés ügyében.
Taba Zsófia könyvtárvezetővel, Elnök Úrral és Gazdasági vezető Asszonnyal együtt beszélgettünk a
könyvtáraink fejlesztési lehetőségeiről. Jelenleg elsősorban a kölcsönözhető művek számának
növelése mutatkozik elérhető célnak. Zsófi a piaci kínálatban megvehető és a Hangoskönyvtár
állományában fel nem lelhető teljes művek listáját összeállította. Ez alapján az MVGYOSZ
céladomány terhére 30 művet vásárolt. Jelenleg kimerült a vásárolható hangoskönyvek választéka.
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A felolvasás lehetséges módozatairól is tárgyaltunk. Jelenleg 2 személy várja a felkérést, hogy
térítési díjért cserébe olvashasson fel. Mindketten több művet is felolvastak már régebben a
stúdióban, de saját stúdiójukban is vállalnák a hangfelvétel készítést.
A Braille-könyvtárban felmerült a postai szállításra használatos vászon tarisznyák cseréjének
szükségessége. A tarisznyákban gyakran sérülnek a Braille-kötetek, főleg az újak, a műanyag, spirál
gerinccel ellátottak. Ezért műanyag dobozokra cserélnénk a tarisznyákat. A dobozok beszerzésére
vonatkozóan Erhart Péter keresett potenciális gyártókat.
Segédeszközbolt
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány által forgalmazott Ruby, hordozható digitális
nagyító is kapható már OEP támogatással a boltban. Az árukészlet feltöltésre került, Cseh és
amerikai botok, németül és angolul beszélő kar és asztali órák, csörgő és vakfoci labdák, Brailleírógépek (köszönhetően a direktmarketing tevékenység kapcsán befolyt adományok, elnökségi
határozatban meghatározott mértékű része felhasználásának) ismét megvásárolhatók.
Vakok Világa
Elkészült az új szerkesztő, Sztakó Krisztina nevével fémjelzett VV első száma. Izgatottan várjuk az
észrevételeket.
Hírlevél
A hírlevél kiküldési sűrűsége minimum heti 1 számmal stabilizálódott. Megérkezett az első spontán,
pozitív visszajelzés. Ennek ellenére a hírlevél továbbra is az egyik neuralgikus pontja az
MVGYOSZ-nek. A szerkesztést Átadtam Árvay Marikának, aki lelkesen végzi is a feladatot.
Mindezek mellett igazolódik az az álláspontom, hogy az MVGYOSZ-nél elvégzendő
munkafolyamatokat részletekbe menően, írásba foglalva kell az adott feladattal foglalkozó
munkatársak rendelkezésére bocsátani. Ezzel el lehet kerülni azt, hogy a késznek vélt anyagba
utólagosan kelljen belenyúlni valamiért és több ember munkaidejét kelljen egy azonos feladatra
fordítani, és azt is, hogy önhibájukon kívül hibázzanak. Illetve ha a részletes munkaköri, illetve
feladat leírás mellett sem tudják annak megfelelően végrehajtani a munkafeladatot, akkor lehessen
mire utalni, mikor számonkérésre kerül sor, ha sor kerül. Ezért elkészítem a hírlevél, szerkesztés, a
címzetteket tartalmazó adatbázis kezelés és kézbesítés részletes szabályait tartalmazó
dokumentációt.
Informatikai háttér probléma nehezíti a hirlevel@mvgyosz.hu cím több felhasználó által egyenlő
feltételekkel történő használatát. A rendszergazda szerint a levelező szervert kellene egyel újabbra
cserélni ahhoz, hogy a fiókhoz tartozó címjegyzékek és levelezési mappák szinkronban legyenek
minden felhasználónál, illetve gondot okoz az is, hogy Marika gépén még 2003-as Office csomag
van, mert a Szövetség Jaws verziója a 2007-es és 2010-es csomaggal nem működik jól együtt, nem,
vagy csak részlegesen akadálymentes. A több felhasználós használat azért fontos, mert ezzel válik
lehetővé a helyettesíthetőség, így az nem fordulhat elő, hogy szabadság, vagy betegség miatt ne
lehessen hírlevelet küldeni.
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Vakvezetőkutya-kiképző Iskola
Az eltelt időszakban 4 kiképzett kutyánk és gazdáik tettek sikeres vizsgát. A Kutyaiskolára
alapozva április 25-én az MVGYOSZ Baján részt vett egy kültéri, NÉBIH rendezvényen. Itt
tartották meg a vakvezető kutyások idei versenyét is, illetve Jónás Beáta segédeszköz bemutatóval,
Lipóczki Zoltán és Kovács Judit Braille-íráshoz kapcsolódó játékokkal szórakoztatta az
érdeklődőket. A csepeliek bemutatót is tartottak a vakvezető kutyával történő közlekedésről.
Bajnóczy Enikő és Schiff Mónika egy, a NEO segítőkutyás egyesület által szervezett konferencián
vettek részt, ahol Enikő tartott prezentációt a vakvezető kutya képzésről.
Infrastruktúrafejlesztési szükséglet, hogy a kennel sor és a főépület sarkai közé belső (maximum
110 cm magas, 10m hosszú) masszív, autóbejáró kapuval ellátott kerítés épüljön. Erre azért van
szükség, hogy a kutyák kimozgatására szolgáló gyepes udvari rész zsilipszerűen elhatárolható
legyen a telekhatár kerítés autóbejárótól, hogy a kutyák kimozgatása közben is szabadon
használható legyen a kapu, valamint azért, hogy a jelenleg a zöldövezeti jellegénél fogva tiltott
közterületen parkoló munkatársak az iskola területén parkolhassanak autóikkal úgy, hogy azok
fényezését a játszó kutyák körmeikkel ne károsítsák. (Korábban már előfordult ilyesmi, kártérítést is
kellett fizetni emiatt az egyik vizsgabírónak.) Az egyik szélső kennelt át kellene alakítani a két
önjáró fűnyíró (kis traktor) számára zárható tárolóvá, mivel jelenleg a teraszon, ponyvával letakarva
tároljuk a két, összesen körülbelül hatszázezer forint értékű kisgépet.
Érzékenyítő program
Kroll Zsuzsa távozása után fejtörést okozott, hogy hogyan fogjuk ellátni a társadalmi
szemléletformálást célzó feladatainkat. A megoldás egészen váratlan helyről érkezett. Jónás Beáta,
a Pénzügyi csoport vezetője kezdeményezett egy együttműködést a Pest Megyei Gyermek és
Ifjúságvédelmi alapítvánnyal, melynek keretében 150 állami gondozott ismerhette meg a
látássérültek életének mindennapi nehézségeit áthidaló életvitelt segítő eszközeit és a Braille-írást,
játékos keretek között. Ebben Benedek Zoltán és Kovács Judit segítették közvetlenül, illetve
közvetetten Lipóczki Zoltán és én (az előkészítő szakaszban).
vAktív nap
A címben szereplő eseményhez sajnos nincs túl sok közöm, de mivel szakmai vezető feladatkörébe
sorolt témáról van szó, illik megemlítenem.
A több helyszínen zajló, a látássérültek mozgásszegény életmódjának megváltoztatását célzó
(általam is 100%-ig támogatott) integrált sportnap ötletgazdája, tervezője és előkészítője Jónás
Beáta. Bea munkaköre és beosztása miatt (sajnos) a gazdasági részleghez tartozik, de alkalmas a
szakmai jellegű feladatok elvégzésére is. Projektjét megegyezés alapján önállóan menedzseli,
melyről kérésemre rendszeresen tájékoztat. Felajánlottam neki, hogy amennyiben szükségesnek
érzi, az általa igényelt módon és mértékben segítem a rendezvény sikerének növelésében. További
részletekről az egyesületi vezetőknek kiküldött levélben lehet tájékozódni, vagy Elnök Úrtól.
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Elnöki munka segítése
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtását elősegítő 2015-2018. évekre vonatkozó
Intézkedési Tervének társadalmi egyeztetése részét képző OFT véleményezés és javaslattétel
kapcsán a tervezetet elolvastam, és észrevételeimet, javaslataimat megtettem.
Adományszervezés
Tematikus tájékoztatóanyag készítését és olvasószerkesztést végeztem a HM 3-15 jelű akció
szövegtervével kapcsolatosan és Elnök Úr jóváhagyását követően a grafikai terv elkészítési fázist
elindítottam.
A mobil applikáción keresztül történő adománygyűjtés a hozzá kapcsolódó kommunikációs
aktivitással arányosan kevés sikert hozott-- eddig. (1200 Ft-ot)
Aláírásra került egy adományozási szerződés, melyrévén egy vakvezető kutya kiképzésének anyagi
fedezetét (összesen 1800000 Ft-ot) 4 részletben ütemezve nyújtja az adományozó.
Akadálymentesítés
Elnök úr a BKK javaslatára létrehozatott egy tematikus e-mail fiókot, ahova a BKK FUTÁR-okra
vonatkozó panaszokat jelenthetik be a sorstársak. A fiókot Erhart Péterrel közösen kezeljük és a
panaszosoknak válaszolunk az alapján, amit a BKK illetékese válaszolt a panaszra. Vitás kérdésekben
helyszíni szemlét is tartunk.
Egyéb
Április 24-én az Adományozói Fórum, Katalizátor műhelybeszélgetések című rendezvényén vettem
részt, ahol olyan vállalati programokat ismerhettem meg, melyek példaértékű együttműködéseket
mutattak be civil és vállalati szektor között. Számomra legfőbb tanulsága a dolognak az, hogy ahhoz,
hogy egy komolyabb cég tartósan melléálljon egy ügynek, átláthatóan működő és jól kommunikálható
célt kitűző szervezetre van szükség. Előbbi terén még van mit erősítenünk.
Zárszó
Jelen beszámoló az általam nagyobb volumenűnek ítélt és az előzményeit illetően is kommunikált
témákra korlátozódik. Ezeken felül rengeteg apró-cseprő dologgal foglalkozom, Elnök úrral sokszor
egyeztetünk, ahogy a Szolgáltatásvezetővel, a Nemzetközi kapcsolattartóval is személyesen, telefonon
és e-mail-ben.”
Az ülésen elhangzott, beszámolóval kapcsolatos hozzászólások:
Angyal Gábor: a szolgáltatások bevezetéséhez fel kell mérni pontosan a jelenlegi helyzetet és a
lehetőségeket. A változtatások kapcsán nagy ellenállás mutatkozik. A felmérést próbálom kulturáltan
intézni. Nehéz megállapítani, hogy a szolgáltatásokban mennyire leterheltek a munkatársak.
A Braille-könyvek szállítás közben sérülnek, ezért más megoldást kell találni.
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Nagy Tünde: gusztustalanok a zsákok, és mindig a tagnak kell ráragasztani a visszaküldő címkét.
Kutor Sándorné: műanyag dobozok beszerzésén gondolkodtunk, de kérdés, hogy mennyibe fog
kerülni? Probléma lehet, hogy a dobozok is sérülhetnek.
Angyal Gábor: egyedi dobozt kell vásárolni. Pál Erikának vannak elképzelései. Drága a doboz. 2-3000
Ft/doboz az ára.
Nagy Tünde: nézzetek utána, hogy működik a külföldről érkező kölcsönzés.
Angyal Gábor: így megy 20 éve és nehéz a változtatás a megszokás miatt. Nincsenek a dolgokra
belső szabályok, csak szokásjog.
Kuminka Györgyné: kötetek védelmére javasolnám a műanyag zsákot, eldobható zsákot.
Kutor Sándorné: a Braille-könyveket nem spirálozni, hanem beköttetni kellene.
Németh Orsolya: tartósabb lenne, ha be lenne kötve.
Nagy Sándor: ki kell dolgozni ennek költségvetési vonzatát és pályázati kereteken belül
elfogadtatni.
Kuminka Györgyné: a könyvkötéssel a könyvek cseréje, pótlása megdrágítaná a költségeket. A
spirálozás felgyorsítja a cserét.
Angyal Gábor: keménykötésű, kivehető spirálozott lappal talán nem sérülne annyira a könyv, ha
úgy raknák bele a dobozba. Ennél a megoldásnál a széthullás veszély jobban fent áll.
3.

Gazdasági vezető beszámolója

Kutor Sándorné, gazdasági vezető alábbi beszámolóját az elnökségi tagok előzetesen megismerték:
„Beszámolómat a Pénzügyi és számviteli csoportban történő eseményekkel kezdem.
Könyvelőnk Anga Andrea 2014. november közepén kilépett, mivel hitele miatt nem tudta vállalni
az előző Elnök által elrendelt csökkentett munkaidővel járó fizetéscsökkentést. Kilépésével a
csoport elég nehéz helyzetbe került, mivel a könyvelés nem állhatott meg. Az átmeneti időszakra,
amíg nem tudtunk felvenni valakit, addig a Könyvvizsgáló Iroda segített ki bennünket azzal, hogy
egy könyvelőt bocsátott rendelkezésünkre, heti 3 alkalommal napi 10.500,- Ft+ÁFA díjazásért.
Közben interjúztattunk, de az idő sürgetett bennünket. Végre a jelentkezők közül – volt aki egyetlen
szakmai kérdésre sem tudott felelni - találtunk egy alkalmasnak tűnő személyt Pálmafy Lászlónét.
Önéletrajza szerint mérlegképes könyvelői és adótanácsadói képzettséggel rendelkezett. 2014.
évben, mivel a Szövetség december közepén bezárt, egyszerűsített foglalkoztatással vettük fel.
2015. január 1-től főállásba alkalmaztuk 335.000 forintért. Megjegyezném, hogy Anga Andrea bére
bruttó 250.000 forint volt, a Könyvelőiroda segítségéért 111 ezer forintot fizettünk ki és az új
könyvelőt a régi könyvelő béréhez viszonyítva 85 ezer forinttal többért vettük fel. Új kolleganőnk
azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így próbaidő alatt 2015. február 28-i hatállyal
megváltunk egymástól. 2015. március 1-vel a Konvertáló csoportból a régi tankönyvellátási csoport
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vezetője Fehérné Drávucz Máriát és Tóth Miklósné Edit a Pénzügyi és számviteli csoport
állományába került, a Konvertáló csoport vezetőjével Péter Zsigmonddal és az Elnök úrral
megbeszélve. Fehérnének nem idegen a könyvelés és a pénzügy, mivel közgazdasági
szakközépiskolában érettségizett és előző munkahelyén is hasonló tevékenységet végzett. Tóthné
Edit, pedig évekig a csoportban dolgozott. Megjegyzem Fehérné fizetése bruttó 150.000,- Ft,
Tóthné Edité 96.500,- Ft, Ő megváltozott munkaképességű.
Fehérné feladatkörébe tartozik a könyvelésen kívül a természetes személyekkel kapcsolatos
adminisztratív munka, valamint tervek szerint visszakerülnek hozzá a tankönyvellátással
kapcsolatosan feladatok. Tóthné Edit az eddigi feladatain kívül, ami a számlázás, banki utalás volt
átvette a DM kampánnyal kapcsolatos adminisztratív munkát Lipóczki Zoltántól. Virág Krisztina
gyermekvállalása következtében feladata felosztásra kerül, amely újabb feladatokat ró a csoportra.
Kicsit sokat vállalunk, de a munkának menni kell!!!
Gazdasági vezetői feladataim az elmúlt időszakban:
Az állami támogatás elszámolása volt időrendben az első feladat. A megyei egyesületeknek január
15-ig kellett beküldeni az elszámolásukat. Szeretném megjegyezni, hogy az ellenőrzés talált egyegy hibát. Még mindig nem tudnak az egyesületek – ennyi idő után sem - hibátlan elszámolást
beküldeni.
Közben a Minisztérium 2015. évi állami támogatás tervének benyújtására 2015. január 31-i
határidőt adott meg. Menetrend a következő volt:
1/ az elnökség döntése az egyesületek részére kiosztandó összegről,
2/ az egyesületektől bekérni a 2015.évi pénzügyi és szakmai programot,
3/ elkészíteni a Szövetség általi költségvetési támogatás felhasználásának költségtervét és szakmai
programját. Mindezt az egyesületek és a Szövetség költségeinek havi bontásában.
Az állami támogatás 2015. évi tervét január 30-án benyújtottam a Minisztérium részére. Ezzel
párhuzamosan folyt a 2014. évi állami támogatás elszámolása is.
Az egyesületek elszámolásának ellenőrzését követően került sor a Szövetség által történő
elszámolására az egyesületi elszámolások bevonásával. A Minisztériumba beküldött
számlaösszesítő 860 tételből állt, amelyhez a bizonylatok, a bérlisták, a munkaszerződések, a
vállalkozási szerződések másolatát is csatolni kellett. Az elszámolási határidő 2015. február 28-a
volt. A határidőt csak úgy tudtuk tartani – ami éve óta bevett szokás a pénzügyi és számviteli
csoportban -, hogy Jónás Beával szombatonként is bejártunk dolgozni.
Idézem volt főnököm iránymutatását: „Nem érdekel, hogy éjjel két órakor dolgozol az a fő, hogy a
feladat el legyen végezve.” Kollegáimmal mi is ehhez tartjuk magunkat.
A 2014. évi állami támogatás elszámolását a könyvvizsgáló ellenőrzése után február 27-én
személyesen bevittem a Minisztériumba.
Ezután következett a közhasznúsági jelentés elkészítése. Elsősorban a könyvelés helyességének
áttekintése volt az elsődleges feladat, valamint a fellelt hibák kijavítása. Az 1 % elszámolásával
kapcsolatos nyomtatvány a NAV honlapján nem volt fellelhető, ezért ez ügyben levelezést
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folytattam az illetékesekkel. A közhasznú jelentés elkészítésére 10 munkanap állt rendelkezésemre,
mely igencsak rövid időszak. Március 15-re elkészült a közhasznú jelentés pénzügyi része. A
könyvvizsgáló március 16-án kezdődő héten a jelentést megvizsgálta. Az FB részre március 20-án
elküldtem, majd észrevételük alapján március 30-án a javított változatot elkészítettem. OE ülésén
elfogadott közhasznúsági pénzügyi jelentést április 2-án Braille-sítésre a Szolgáltatás vezetőnek emailen átadtam.
A közhasznúsági jelentés elkészítése után a Szövetség 2015. évi költségtervén dolgoztam.
Még a következő feladatokat végeztem:
Czibere Károly Államtitkár úr kommunikációs tanácsadója, Madarász Endre információ kérésére az
Elnök úr részére 2015. 03. 27-én 20 óra 26 perckor elküldtem az általam készített levéltervezetet.
Március 30-án elkísértem az Elnök urat a NÉBIH-hez, ahol tárgyalást folytattunk az együttműködés
egyes részleteiről.
2015. április 1-én Elnök úr a Minisztériumban aláírta a 2015. évi állami támogatás szerződését. A
Húsvéti ünnepek alatt elkészítettem az egyesületek részére a támogatási szerződést, valamint a
részutalások táblázatát. Jónás Beáta az ünnepek után továbbította az egyesületeknek a szerződést.
Szintén az ünnepek alatt Elnök úrral egyeztetve véleményeztem és kiegészítettem a NÉBIH-el
kötendő megbízási szerződést.
Április 8-án Elnök úrral, a Szakmai vezetővel és Taba Zsófiával megbeszélést tartottunk a
Hangoskönyvtár jövőbeni fejlesztéséről.
Április 9-én a Virág Krisztina által elkészített szakmai beszámolót – Drippey Béla jelzése után – a
nyomda 2014. évi beszámolója alapján és Páll Erikával történt egyeztetés után Koczkásné Tóth
Csillával javítottuk. Még aznap megszerveztem a Segédeszköz boltban lévő, át nem vett nagyítók
visszaszállítást a Labrador Kft-nek.
Április 10-én Elnök úrral, Galambos Józseffel és Boda Gábor üzemeltetési vezetővel valamint a
Szakmai vezetővel a nyomda és a nyomtatás helyzetéről tájékozódtunk.
Április 13-án Szuhaj Mihály az Info Alaptól felvette velem a kapcsolatot az általuk forgalmazott
nagyítók OEP általi elszámolásával kapcsolatban.
Április 14-én Litschauer Péterrel megbeszéltük a 13. havi bértámogatásból, milyen
számítástechnikai eszközöket szükséges beszerezni és az azoknak milyen ÁFA vonzata van. Délben
elkísértem Elnök urat a Magnet Bankba. Délután az Elnök úrral, a Szakmai vezetővel, a
Szolgáltatások vezetőjével és Fehérné Marcsival, - aki a Konvertáló csoport átszervezéséig a
Tankönyvellátási csoport vezetője volt – megbeszéltük a tankönyvrendelések ügyintézését.
Április 22-én az Elnök úr kezdeményezésére a Föld napja alkalmából az XIV. kerületi
Önkormányzat gesztenyefát ültetett az előkertbe. Az Önkormányzat részéről jelen volt Tóth Csaba
országgyűlési képviselő úr, Hajdú Flórián alpolgármester úr, Rácz Mónika kabinetvezető, a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt részéről Baracskai Gábor vezérigazgató. A Szövetségből dr.
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Nagy Sándor elnök, Boda Gábor üzemeltetési vezető, Erhart Péter, mint fényképész és jómagam
vettem részt az ünnepélyes faültetésen és az azt követő vendéglátáson. Az ezzel kapcsolatos
feladatokat megszerveztem és elláttam a háziasszonyi teendőket is, valamint tudósítást írtam az
eseményről az MVGYOSZ hírlevelébe.
Április 29-én a Küldöttgyűlés által elfogadott 2014. évi közhasznúsági jelentést közzétettem.
A fentieken kívül folyamatos kapcsolatot tartok a Labrador Kft-vel. Átveszem, az egyedi elbírálású
nagyítók árából a látássérült személyek által fizetett térítési összeget, valamint a Kft által küldött
vényeket és kérelmeket továbbítom a Szolgáltatás vezetője részére.”
Az ülésen elhangzott hozzászólások a beszámoló kapcsán:
Kutor Sándorné: könyvelőként alkalmazzuk teljes munkaidőben Fehérnét, átcsoportosítással
megoldották. Nem megváltozott munkaképességű. Könyvelés mellett továbbra is intézi a Brailledobozok ellenőrzését, a természetes személyekkel foglalkozik és vissza került hozzá a tankönyv
rendelés. Tóth Miklósné, megváltozott munkaképességű alkalmazott, jelenleg a DM kampány
nyilvántartásával, átutalásokkal foglalkozik.
4. A Szövetség 2015. évi költségvetési tervezetének megvitatása és elfogadása:
Az előzetesen kiküldött költségvetési tervet (lásd! melléklet) nagyon szigorúan állította össze a
gazdasági vezető. A béreknél úgy számoltam, hogy nem kapjuk meg a 2. félévi támogatást.
Belevettem még a beruházásokat, amiről jelen pillanatban most tudunk, hogy mennyi. A székház
engedélyezésével kapcsolatos kiadások és belső felújításra, az aula festése, bejárat, téli kert festése,
aula nagy ablakának festése és a lábazat felújítása. Összesen 4.261.000 Ft erre van fedezet, mert a
DM kampányban benne volt a székház felújítása is. A Rothbart hagyaték a külső burkolatra van
felszabadítva. A DM kampányból 8 millió Ft gyűlt össze a székházra.
dr. Nagy Sándor Az aula karbantartása azért kell, hogy megtörténjen, mert a lábazat megy tönkre.
Ha a lábazatot helyre hozzuk és azt követően kezdenek festeni, annak semmi értelme, mert a
lábazatot megint tönkre tesszük. Ha a lábazathoz hozzá kell nyúlni jobb, ha az egészet kifestetjük.
Ha fel van állványozva, akkor az ablakot is le kell mosni, mert az ablakot csak úgy lehet elérni, ha
fel van állványozva. Így olcsóbb egybe lefestik az egészet. Úgy tervezzük, hogy nyáron be kell
zárni a székházat és egy hét alatt meg lehet csinálni.
Kuminka Györgyné: a tervezés és akadálymentesítés szempontjából igényként felmerült a tagok
körében, hogy ha engedélyeztetik, akkor gondoljanak arra, hogy a külső bejárati ajtónál és az előtér
néhány lépcsőjénél nincs korlát. A tervezésnél gondoljatok arra, hogy az idősebb embereknek kell
egy kapaszkodó korlátot létesíteni.
Kutor: az engedélyeztetés nem tér ki erre, mert az csak a külső homlokzatra vonatkozik. Nincs szó
egyelőre akadálymentesítésről.
Németh Orsolya második félévre a béreket a központi költségvetésből gondolták?
Kutor Sándorné: valahogy ki kell gazdálkodni
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dr Nagy Sándor: spórolni kell. Pl .a vállalati autót eddig csak kétszer vettem igénybe
26/2015. (V.6.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az MVGYOSZ 2015. évi költségvetését elfogadta az alábbi főszámokkal:
Bevétel: 342.700.000 Ft
Kiadás: 342.700.000 Ft
Indokolás: Felhatalmazás: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető, dr. Nagy Sándor elnök
Határidő: folyamatos
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 5.

Döntés a gyógyszerdobozok Braille-feliratának pontmagasságára vonatkozóan

A CEN szabvány szerint 0,2 mm minimális pontmagasság elfogadható a gyógyszerdobozok
pontmagasságára vonatkozóan. Volt egy cég, akinek a szövetség nem adta ki a tanúsítványt, mivel a
26/2014 (IV.29.)sz. Elnökségi Határozat szerint nem érte el a pontmagasság a 0,25 mm-t. Erre írt egy
levelet, melyben kérte a szövetség tájékoztatását, hogy miért nem a CEN szabvány szerint adják ki a
tanúsítványt.
A döntés előtt 6 olyan Braille-felirattal ellátott gyógyszeres dobozt véleményeztek, melyre különböző
cégek kiadták a tanúsítványt. Angyal Gábor ismertette a tolómérővel lemért pontmagasságot. Kiderült,
hogy mindegyik kisebb volt 0,2 mm-nél. Eltekintve a helyesírási hibáktól, a 0,2 mm alatti pontmagasság
is – két kivétellel - jól olvasható volt a minta dobozokon.
Nagy Tünde: Magyarországon magyar gyógyszerdoboz legyen.
Kuminka Györgyné: A CEN szabványban szerepel, hogy az adott ország Braille-írás szabályai szerint
kell feliratot készíteni.
Az ülésen elhangzott még az elnökségi tagok részéről az a tapasztalat, miszerint: pontmagasságot nem
mérnek. Alapvetően sokkal több problémát okoznak a helyesírási hibák, illetve vannak olyan dobozok,
melyeken túl nagy a Braille-karakter és az már megint rosszul olvasható. A doboz felülete, a pont méret, a
betű méret mind-mind meghatározzák az olvashatóságot.
27/2015. (V.6.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy határoz, hogy a 26/2014. (IV.29.) sz. Elnökségi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Magyarországon forgalmazott gyógyászati termékeken kivitelezett pontírású feliratok esetében az
MVGYOSZ el kell, hogy fogadja az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de
Normalisation: CEN) gyógyszerkészítmények csomagolásán feltüntetendő Braille feliratokra vonatkozó
irányelvben rögzített 0,2 mm pontmagasságot.
Indokolás: 12/15

Felhatalmazás: a tanúsítványok kiállítója
Felelős: Szolgáltatás vezető
Határidő: Folyamatos.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.
A Braille-bizottság tájékoztatója a Braille-rövidírásra vonatkozó kérdőíves felmérés
eredményéről
Kuminka Györgyné hozzászólásában elmondta: 32 visszajelzés érkezett. Gyakran egy-egy tagtárs nem
válaszolt minden feltett kérdésre, ezért előfordul, hogy az igeneket és nemeket összeadva nem jön ki a 32.
1. Szívesen alkalmaznák ezeket a jeleket jegyzetelésre?
a. igen: 14
b. nem:17
2. Örömmel használnák ezeket a jeleket Braille-kijelzőn?
a. igen 11
b. nem: 19
3. Szívesen vennék, ha ezek a jelek a szövetség kiadványaiban is használatosak lennének úgy, hogy a
kiadványban mellékletként szerepelne a rövidírás táblázat egy éven keresztül?
a. igen: 14
b. nem: 17
4. Amennyiben a 3. pontra igen a válaszuk, úgy mit gondolnak, az új jelek bevezetése milyen ütemben
lenne nem megterhelő az olvasók számára?
a. Egyszerre: 4
b. Havonta 5 jel bevezetésével: 3
c. Havonta 3 jel bevezetésével: 6”
Kuminka Györgyné: A Braille-Bizottság nem javasolja a 77 jelből álló rövidírás bevezetését az
MVGYOSZ kiadványaiban, egyelőre nem időszerű a bevezetése. A látássérültek körében végzett
felmérésből kiderült, hogy az idősebb pontírást használók a Bánó Miklós vagy a Finta féle rendszert
ismerik, a fiatalabb generáció csak a teljesírást tanulta az iskolában. A jelenleg használatban lévő 46
jelből álló, úgynevezett kisrövidírást sokan a kiadványokból sajátították el.
Németh Orsolya: a 14 ember, aki támogatta a bevezetést, kivétel nélkül fiatalok. Kérdés, hogy ők
mennyire aktív Braille-használók? Fontos lenne a jövő generációra is oda figyelni. Fontos lenne, hogy
Braille-kijelzőre is készüljön valamilyen változat.
Kuminka Györgyné: akik támogatják a bevezetést, ők is aktív Braille-használók. Az Informatika a
Látássérültekért Alapítvánnyal kezdetektől fogva kommunikálunk. A módosítási elvekhez kell
ragaszkodni, ugyanaz a jel ne legyen másra is használható. A fordítóprogram elkészítése szempontjából
fontos, hogy az egyértelmű jeleket mindig ugyanúgy lehessen értelmezni. A számítógépes fordításnál
törekedni kell az egyértelműségre. A felmérésben a gondolatjelre senki nem tért ki, a zárójel szóba került.
Kell egy nyitó és egy záró zárójel.
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Pál Erika javaslata volt, hogy a használt rövidítések terjesztésén túl, újra készítsenek tanulás-oktatás
céljára egy olyan kiadványt, melyben a rövidítéseket példa mondatokkal is bemutatják. Jó lenne, ha
először a 46 rövidírásról készülne egy hozzáférhető anyag és elérhető lenne az árueladásban vagy a
könyvtárban. Kuminka Györgyné javaslata, hogy ugyanaz a mondat egyszer legyen teljes írásban, ahol
látja a nagybetű használatát, és a következőkben bemutatni ugyanazt a mondatot kisrövidírással. Először
szokják meg a 46 kisrövidírást, azt követően a későbbiekben a 77 jelből is készüljön egy bemutató anyag.
Dr. Tóka László: sajnos annak idején nem lett kötelezővé téve a Braille-kisrövidírás. A diákok
önszorgalomból tanulják meg.
Dr. Nagy Sándor: Magam sem szeretem az újat, de a haladás útjába nem állhatok.
Az elnökség fontosnak tartja, hogy a 77 jelből álló rövidírás-rendszert preferálják és elérhetővé tegyék a
fiatalok körében, ezért meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az érintett célcsoport megismerhesse
azt.
Határozat nem született. A Bizottság ígéretet tett arra, hogy összegzést készít a felmérés eredményeiről,
az abban megfogalmazott javaslatokról. Az erről szóló cikket, az Elnökség jóváhagyását követően, a
Vakok Világa közölni fogja.
Az elnökség nagyra becsüli a Braille-bizottság munkáját és köszönetét nyilvánítja ki tevékenységéért.
7.

A XI. kerületi kőérberki ingatlan helyzetének rendezése

Kutor Sándorné beszámol az MVGYOSZ tulajdonában a Bp. XI. Kőérberki dűlőben lévő zártkert
értékesítésével kapcsolatos tudnivalókról:
Az ajándékba kapott telek eladása régóta húzódik. A szomszédok nem akarják megvásárolni. A telek zárt
kert, mezőgazdasági termőföldnek minősül. Mikor az eladással kezdtünk foglalkozni, akkor derült ki,
hogy a tulajdonos 750 négyzetmétert ajándékozott a Szövetségnek, de a tulajdoni lapon csak 350
négyzetméter van. Próbáltuk módosítani, de időközben módosult a Földtörvény, ami nagyon szigorú.
Hirdették több helyen is, de nem volt komoly érdeklődő. Idő közben jelentkezett egy fiatalember, aki
ügyvédnél járt és kiderült, hogy 6 hónapos procedúra elé néznek, mert kell egy előszerződés, amit a XI.
kerületi önkormányzatnak be kell küldeni, a jegyző kifüggeszti (60 nap amíg kifüggesztésre kerül), utána
a Földművelésügyi Minisztériumba el kell küldeni, aki kivizsgálja, hogy a kifüggesztésnek megfelelően
jártak-e el. A vevő havi 50 ezer Ft –ért bérli az ingatlant és közben beruházást szeretne rajta végezni, mert
a telken van egy épület, ami elég rossz állapotba van. Az ügyvéd felvilágosította, hogy a kifüggesztés
alatt bárki megveheti. Azt szeretné, ha hozzá kerül az ingatlan, akkor számolják be a vételárba a bérleti
díjat. A másik kérdés, hogy mi legyen a beruházás összegével.
Kutor Sándorné felolvassa a vevő levelét, melyből kiderül, hogy a tényleges vásárlásig csak minimális
bérleti díjat szeretne fizetni és további felajánlásokat tenni a Szövetség felé.
A tények felvázolása után az elnökség az alábbi határozatot hozta:
28/2015. (V.6.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ bérbe adja a tulajdonát képező, a Budapesti 1.sz. Földhivatalban Laska utca 90/2 HRSZon nyilvántartott, Budapest XI. kerületi kőérberki ingatlant Tóth Dánielnek 10.000 Ft/hó összegért,
továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon értéknövelő beruházást végezzen, amelyet számlával
14/15

köteles igazolni. Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a XI. kerületi kőérberki ingatlant 2,5M Ft
kialkudott áron + számlával igazolt értéknövelő beruházás értékben értékesíti Tóth Dániel (1224
Budapest, Aranyhegyi u. 239075 szám alatti lakos) részére. Amennyiben az ingatlant a fenti vételár
megfizetésével más személy vásárolja meg, úgy az értéknövelő beruházás árát az MVGYOSZ a
vételárból visszafizeti Tóth Dániel részére. Amennyiben Tóth Dániel lesz a vevő, úgy az értéknövelő
beruházással csökkentett vételárat köteles megfizetni.
Indokolás: Az ingatlant a szövetség nem tudja feladatainak ellátása érdekében hasznosítani.
Felhatalmazás: Kutor Sándorné gazdasági vezető, Boda Gábor üzemeltetési vezető
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök
Határidő: Folyamatos.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 8.

Bejelentések, hozzászólások:

Nagy Tünde: A kijavított Braille-nyomtatókkal kapcsolatban nem kaptunk visszajelzést. Mekkora sikert
aratott idén az Erzsébet program?
Kutor Sándorné: Egyelőre nem használjuk a nyomtatót, a raktárban van. Ha szükség lesz rá, kérünk
segítséget.
A tavalyi évben sikeres volt az Erzsébet program. kb. 95 %-os kihasználtsággal. Idén 13 millió Ft
értékben kapott az üdülő e-vouchert és kb. 11 millió Ft értékben el is fogyott, de sokan még nem kapták
meg a kártyájukat.
Dr. Tóka László: Pár évvel ezelőtt a Szigeti György részére Braille-emlékérmet adományozott volna a
Szövetség, de nem vette át. Egyesületi vezetőként én vettem át az ünnepségen, melyet szerettem volna
tovább adni Szigeti Györgynek. Azóta is ott őrzöm az egyesület páncélszekrényében. Szívesen
visszahozom az MVGYOSZ-nek további hasznosításra.
Dr. Nagy Sándor: átvételi elismervény aláírásával további hasznosítás céljára az MVGYOSZ átveszi a
Baranya megyei elnöktől a 2008. évben Szigeti György részére adományozni kívánt, de át nem vett
Braille- emlékérmet.
kmf.
……………………………
dr. Nagy Sándor
elnök

…………………………..
Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető

…………………………….
Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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