JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. november 3-án (kedd) 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. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Nagy Zsuzsanna elnökségi póttag
Németh Andrea elnökségi póttag
továbbá:
Páll András a Felügyelő Bizottság tagja, Fodor Ágnes a Felügyelő Bizottság póttagja; Kutor
Sándorné gazdasági vezető, Angyal Gábor szakmai vezető; Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető, Sztakó Krisztina a Vakok Világa szerkesztője
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag jelezte, hogy a vonat késik, az ülésre később
érkezik.
Dr. Nagy Sándor megállapítja, hogy az ülés 6 elnökségi tag jelenlétével határozatképes, az
ülést megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Beszámoló az EBU közgyűlésről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Ollé Attila nemzetközi kapcsolattartó
Dr. Simon Gergely kérésére az elektronikus Vakok Világa
megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

előfizetésének

Dr. Nagy Sándor jelezte, hogy szükségesnek tartja az alábbi témával kiegészíteni a
napirendet:
-

Döntés a 2016. évi állami támogatás felosztásáról és a 2015. évi adó 1 %-os bevétel
elosztásáról

Az elnökség a 2015. november 3-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
64/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat
1.
Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
2.
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
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3.
4.

5.
6.

7.

Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a 2016. évi állami támogatás felosztásáról és a 2015. évi adó 1 %-os
bevételének elosztásáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló az EBU közgyűlésről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Ollé Attila nemzetközi kapcsolattartó
Dr. Simon Gergely kérésére az elektronikus Vakok Világa előfizetésének
megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök

dr. Nagy Sándor az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött
beszámolójából (Az elnök szeptember 28. és október 29. közötti időszakra vonatkozó
részletesebb beszámolója az 1. számú mellékletben olvasható.)
Szeptember 28.
Részt vettem az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat
VII. Országos Hálózati találkozóján. Címe: „REHABILITÁCIÓ – ÉRTÉK – VÁLTOZÁS (RÉV)
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése
érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram
Témák voltak:
• Megváltozott munkaképességű munkavállalók készségfejlesztő
képzésével
kapcsolatos tapasztalatok
• Közös üzleti programok, együttes érdekérvényesítés a szociális gazdaságban
• A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései
SZEKCIÓÜLÉSEK:
a) A szolgáltatók nyilvántartásához kapcsolódó szolgáltatási rendelet tervezettel/szakmai
koncepcióval kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok, javaslatok;
B) A foglalkozási rehabilitációs területet érintő jogszabályi változásokra benyújtott javaslatok
ismertetése,
C) Tudásmegosztás – az alapvető képzések haszna az egyes fogyatékossági csoportoknál.
Szeptember 29.
Tájékoztatás kértem a szakmai vezetőtől az Esélyegyenlítő honlappal kapcsolatos interjú
körülményeiről.
Tárgyaltunk a Telekom képviselőivel munkahely létesítéséről. Bemutattuk a vak
munkavállalóink munkavégzését. Két munkahely létesítésére látnak lehetőséget. Vállalták,
hogy elkészítik és megküldik a munkakör leírását.
Szeptember 30.
Válaszleveleket írtam a JAWS levelező listára az Esélyegyenlítő honlappal kapcsolatos
álláspontomról.
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Október 1.
A VISAL képzés felhívását és lebonyolítását egyeztettem Kácsor-Macska Zsuzsával.
A telefonközpont és a Hermina terem öltözője festési munkálatára adott árajánlatot
elfogadtam, a munka megkezdését engedélyeztem.
Október 2.
A Szövetség vállalt szolgáltatásainak időarányos teljesítéséről készült kimutatást
megbeszéltem a gazdasági vezetővel. Megállapítottuk, hogy a vállalt feladatok rendre
megvalósulnak.
Október 5.
Egyeztettünk Sztakó Krisztina kezdeményezésére egy könyv megírásáról a Szövetség
megalakulásának századik évfordulója alkalmából.
Az akkreditációs pályázattal kapcsolatban előkészítő megbeszélést tartottam Benedek
Zoltánnal és a szakmai vezetővel.
Szerveztük a Fehérbot napi rendezvényt, megbeszéltük a meghívó szövegét. Részt vevők
voltak: szakmai vezető, szolgáltatásvezető, Szabó Hajnalka.
Levélváltás útján gondolatokat cseréltünk Taba Zsófiával és Árvay Máriával a hangoskönyv
iránti igények gyűjtéséről.
Véglegesítettük és lezártuk a segédeszközök 50 %-os kedvezményű értékesítésével
kapcsolatos előkészületeket a szakmai vezetővel.
Egyeztettünk az Olaszországban tartandó EBU EU-s Közvetítő bizottsági ülésen való
részvételről az alelnökkel és a nemzetközi referenssel. Az utazás nehézsége miatt a
részvételről lemondtunk.
Tárgyaltam Valter Szandrával a bevásárlóközpontok akadálymentesítéséről és a
termékcsomagolások pontírású feliratozásáról.
Október 6.
Válaszlevelet írtam az ügyészségnek a Vakok Irisz Sport és Tandemkerékpáros
Egyesületével kapcsolatos megkeresésére. Kinyomoztuk az egyesület képviselőjét és
megírtuk helyette a levelet.
Nyilatkoztam a Metropol napilap munkatársának Bordohányi Alexandrának, a digitális
akadálymentesítésről, az internet és a média akadálymentes használatáról.
Megválaszoltam dr. Juhász Péter főosztályvezetőnek (Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fogyatékosságügyi Főosztály) fogyatékosság igazolása tárgyában írott levelében feltett
kérdéseit.
Közleményt írtunk az alelnökkel az MTI-nek az esélyegyenlítő honlapról.
Október 7.
Hozzájárultam munkaidő utáni ingyenes teremhasználathoz a Wesselényi Miklós
Sportegyesület Sakk Szakosztálya részére, amelyet előzetesen egyeztettem a gazdasági
vezetővel.
Bemutattam egy új címkéző toll használatát a segédeszközbolt munkatársának.
Továbbíttattam a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. állásajánlatát a tagegyesületeknek és a
hírlevél szerkesztőjének.
Felkértem és egyeztettem az alelnökkel a Klubrádiónak adandó nyilatkozattal kapcsolatosan
az Esélyegyenlítő honlapról.
részt vettem a spanyolországi Vakok Szövetsége által feltett tájékoztató kérdésre adandó
válasz összeállításában, amelyben a magyarországi Braille-ben történő szavazás
lehetőségeiről érdeklődtek.
Október 8.
Megbeszélést tartottunk a szakmai vezetővel és a gazdasági vezetővel a személyi
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jövedelemadóból felajánlható egy százalék gyűjtésére fordítható pénzkeretről, annak
felhasználásáról.
A 7/24 híradónak (Story 4) adandó riport adását egyeztettük az alelnökkel.
Tárgyaltam az isaszegi általános iskola munkatársával érzékenyítő program tartásáról. A
feladattal megbíztam Szabó Hajnalka munkatársamat.
Interjút adtam a Ripost.hu riporterének Megyeri Sárának, aki az utazási kedvezményekkel
kapcsolatos visszaélésekről kérdezett. Hírei szerint vannak olyan vakok, akik nagy
távolságra utazó látóknak ajánlják fel a kísérés lehetőségét.
Október 9.
Továbbítottam Tóth István informatikai elnökhelyettes (KEKKH) válaszlevelét, a webes
ügysegéd témájában, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökének.
Október 10.
Továbbítottam Giflo H. Péter ügyvezető (FSZK) jelentkezését a Fehérbot napi játékunkra a
szakmai vezetőnek.
Megválaszoltam a Junior Achievement Magyarország Alapítvány meghívó levelét. Az idei
tanévben csatlakoztak a nemzetközi Leaders for a Day fiatalok pályaorientációs
árnyékprogramjához.
A
rendezvényt
a
Nemzetgazdasági
Minisztériummal
együttműködésben a Minisztériumban valósítják meg. A program célja, hogy a fiatalok
inspirációt kapjanak a vállalkozói életformára, mint lehetséges karrierlehetőségre.
Október 12.
A szakmai vezető tájékoztatott arról, hogy az Isobar Budapest cégtől kereste meg a
Szövetséget Sverteczki Kornél azzal, hogy 15-én az Index Instagram-ján és weboldalán a
videók és képek helyett fekete kép jelenne meg, azokra kattintva egy hangfájl lejátszása
volna elérhető, ahol elmondanák, mi látható, vagyis mi volna látható azon a képen. Arra
hívnák fel a figyelmet, hogy a netezés vakon nem minden esetben ugyanaz, mint látva. Ezt
adománygyűjtéssel kapcsolnánk össze. Egyeztettünk arról, hogy mire gyűjtsünk adományt.
A KEKKH igazgatójának írott levél folyományaként 2015. október 20-án 9 órára szerveztünk
megbeszélést az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal közösen a KEKKH
irodaházában, Tóth István informatikai elnökhelyettes meghívására. A KEKKH részéről Tóth
Alexandra IT menedzsert jelölték ki kapcsolattartásra. A megbeszélés témája a "Webes
ügysegéd" online nyomtatványkitöltő rendszer akadálymentessé alakítása. Az Infoalap
részéről Faludi Zsolt szakértő is részt vesz.
Tenke Anita a Hit Rádiótól egy beszélgetésre hívott egy látássérült kollégát. Nemes-Nagy
Tünde elnökségi tag vállalta a felkérést.
Egyeztettem Jankó-Brezovay Pálnéval az Adamovics Alapítvány részére küldött ügyészi
levélben foglaltak személyes megbeszélése érdekében.
Októbert 13.
Egyeztettem Baranyai Veronikával, a City Tv riporterével arról, hogy a Szövetség részéről
Dr. Ozvári- Lukács Ádám fog szerepelni az október 15-ei műsorban.
Október 14.
Megtartottuk a Fehérbot Nemzetközi napját a Szövetségben.
Szűcs Ádám az Appleblog tulajdonosa kérte az OEP felé írt levelünket, hogy közzé tehesse
tartalmát a blogján. Ő szervezte az iPhone készülékek adományozását. Tudomására jutott,
hogy a kölcsönözhető segédeszközök közé az iPhone telefont javasoltuk.
Október 15.
Részt vettem a VÁI Rehabilitációs Központjának átadó ünnepségén.
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Október 16.
Részt vettem a Kossuth Rádió Napközben műsorában. A beszélgetésbe belecsempésztem a
vak utasok azon problémáját, hogy az M2 és az M4 metróvonalakon az utasoknak kell
kinyitni az ajtókat.
Levelet írtam a BKK-nak, amelyben kértem, hogy ne a vak utasoknak kelljen az M2 és az M4
metróvonalakon az ajtókat kinyitni.
Interjút adtam a Zuglói Lapok újságnak.
Október 17.
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületének ünnepi rendezvényén.
Október 20.
Interjút adtam a Civil Rádiónak a nyomógombok használatáról a közösségi közlekedési
eszközökön.
Megbeszéltem az NRSZH bértám pályázatának aktuális helyzetét a pályázatírókkal.
Rendkívüli hírlevél kiadásában közzé tettük a Telekom állásajánlatait.
Október 21.
Hegyi Szilvia, a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakos
hallgatója egy egyetemi projektmunka keretében az öt fős csoportjával szeretne létrehozni
egy olyan érzékenyítő társasjátékot, mely a hallássérültek, illetve látássérültek problémáira
hívja fel a figyelmet. A projekttel kapcsolatban megfogalmazódtak bennük szakmai jellegű
aggályok, kérdések, amellyel kapcsolatban kikérték véleményünket.
Tájékoztatást hallgattam meg az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökétől a
Webes Ügysegéd akadálymentesítése érdekében folytatott tárgyalásról, amit a KEKKH
elnökhelyettesével szerveztünk meg egy előzetes levelem alapján.
Megbeszéltük az ügyészségnek írandó válaszlevél tartalmát az Adamovics Ilona Alapítvány
kurátoraival Helesfai Katalin és Jankó- Brezovay Pálné.
Részt vettem a Siketvakok Országos Egyesületének szüreti bál rendezvényén.
Október 22.
Elolvastam és megválaszoltam a Központi Statisztikai Hivatal, 2016. évi mikrocenzus
végleges kérdőíveinek kialakításával kapcsolatos levelét és mellékleteit. A kérdőív
pontosabb és jobb volt az eredetihez képest, tehát figyelembe vették a módosító
indítványainkat. Csak egy meglepetést tartalmazott, amit jeleztem. Nevezetesen: számba
szeretnék venni a belszervi fogyatékosokat is. Ilyen definíciót nem ismerek.
A szakmai vezető javaslatának helyt adva megkértem a gazdasági vezetőt, hogy írjon levelet
a NAV-nak, amelyben kérje azon SZJA 1%-ról rendelkezők személyes adatait, akik adójuk
1%-át a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részére ajánlották fel a 2014.
adóévben.
Október 24.
Megkértem a szakmai vezetőt és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökét arra,
hogy vegyenek részt az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció
eredményei alapján készülő kormány előterjesztés kidolgozását segítő szakmai workshopon.
A workshop témája: Hozzáférhető és megfizethető internetet mindenkinek!
Időpont: 2015. október 30. péntek 10 óra
Helyszín: Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth tér 4., földszinti nagy
konferenciaterem
Felszólal:
Dr. Kövesi Gabriella, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács elnöke
Nyírő András, Appsters Kft.
Időpontot egyeztettem a szakmai vezetővel az MNB-s pályázat harmadik előadásának
megtartásáról.
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Meghallgattam a BKK munkatársaival október 22-én megtartott megbeszélés hanganyagát
és elolvastam az arról készült jegyzőkönyvet, meg az emlékeztetőt.
Október 25-28.
Részt vettem az EBU közgyűlésén Londonban.
Október 29.
Tájékoztattam a Szövetség munkatársait a VGYKE ajánlatáról az egyesület szervezésében
működő gyógymasszázs lehetőségéről.
Elolvastam, javítottam és kiegészítettem az akkreditációs bértámogatásra beadandó
pályázat dokumentumait.
Telefonon nyilatkoztam Rádi Antóniának, az átlátszó.hu újságírójának a metró szerelvények
ajtajának nyomógombos nyitásával kapcsolatban.
Megbeszéltem Kalcsó Kittivel az IMAGINE BUDAPEST munkatársával a tematikus
városnéző séták népszerűsítését.
Az elnök az alábbiakkal egészítette ki beszámolóját az ülésen:
Arra a felismerésre jutottam, hogy szükséges létrehozni egy informális szervezetet azért,
hogy szakmailag elősegítse a munkámat az informatika területén.
Tájékoztatom az elnökséget arról, hogy létrehoztam egy informatikai tanácsadó testületet.
Tagjainak felkértem:
Szuhaj Mihályt, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökét. Ő elsősorban a
Windows területén járatos, a JAWS for Windows olvasóprogram alkalmazásában és
honosításában.
Herceg Lajost, az InfoAlap munkatársát, aki a mobiltelefonokkal kapcsolatos
információknak van a birtokában
Torma Zsolt az IOS operációs rendszer nagy szakértője a Macintosh terjesztője.
Egyre inkább teret hódít Magyarországon ez az operációs rendszer és az Apple cég által
gyártott termékek egyre inkább elterjedőben vannak.
Németh Dávid, aki az Androidos operációs rendszerben járatosabb és ezen
területen fog tudni segíteni, illetve az NVDA-ban is van ismerete.
Dvariecki Bálint, a honlapok tervezésében és a gyengénlátó emberek igényeinek
ismeretében járatos.
Réhm Attila szintén a JAWS for Windows ismeretével tudja vizsgálni az egyenlő
esélyű hozzáférés megvalósulását.
Mindenki vállalta a felkérést.
Azért hoztam létre ezt a testületet, mert meggyőződésem, hogy a digitális technológia
fejlődése olyan információszerzési forradalmat idézett elő, amellyel a látássérült embereknek
lépést kell tartaniuk. Ha nem tudunk időben csatlakozni az internet és a számítógépek által
biztosított információszerzéshez, akkor lemaradunk és olyan érzékeny veszteség ér minket,
hogy akár a pontírás előtti állapotba visszasüllyedhetünk, hisz most már szinte minden
információ, az okostelefonok, a számítógépek segítségével jut el a vak emberekhez. Ha
bárhol problémát érzek egy honlap akadálymentesítésével kapcsolatosan vagy egy
alkalmazás használhatóságával kapcsolatosan és nem lépek időben, akkor nagy lesz a
veszteség. Ezt időben érzékelni kell, időben jelezni kell és hasznos tanácsot adni a
fejlesztőknek, gyártóknak és bárkinek, akik ebben a programban részt vesznek.
Pesti Zoltánné kérdésére dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a Szövetség 21 főre pályázott az
NRSZH pályázatán.
Barnóczki Gábor azt az információt kapta a pályázatírótól, hogy plusz 5 új részmunkaidős
munkakörre pályázik a Szövetség: informatikus szakemberre, Braille-kotta készítőre,
okostelefon szolgáltatáshoz munkatársra, Braille-korrektorra, Tele-Szem szolgáltatáshoz
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munkatársra.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: voltam a Fővárosi Törvényszéken, ahol most alakítottak ki ügyfél
boxokat és NVDA képernyőolvasó program van a számítógépeken, úgy néz ki, hogy
elterjedhet ez az ingyenes program.
Nemes- Nagy Tünde: teszteltem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei új kormányablakokat és
ott is van egy fülhallgatóval ellátott készülék, de a rendszer nincs összehangolva. Beszél és
érintőképernyős a monitor, van hozzá egy speciális billentyű, de a billentyűparanccsal nem
működik. Az egységes arculat nevű dolog és az informatikai rendszer abszolút nem működik.
Nagyon jól néz ki a fekete alapon sárga billentyűvel, de a billentyűzet nem magyar. Azt
mondták, hogy Magyarországon nem tudtak ennyi billentyűzetet rendelni.
dr. Nagy Sándor: emlékszem, kb. 2 éve indult a projekt és én is voltam 1-2 helyen tanácsot
adni az akadálymentesítésről.
Nemes- Nagy Tünde: Az év végén talán lezárul, most írjuk a szakvéleményeket. Fontos,
hogy az informatikai rendszer nincs összhangba és nem is működik. Ugyanez a helyzet a
sorszámosztókkal, nem magyar Braille-ben van ráírva. Ha megnyomom a hangszórót, akkor
a falnak beszél, nem kifelé. Az érintőképernyőn a gombokat, sose találom meg. Ezt a fajta
informatikai rendszert valakinek gondoznia kéne. Az egész projekten személetet kéne
formálni.
Az ülésen több elnökségi tag is tapasztalta a fent elhangzott problémát.
dr. Nagy Sándor: A fejlesztőkkel fel kell venni a kapcsolatot, de a tagegyesületek véleményét
előtte be kell kérni, hogy összegezhessük a tagegyesületek tapasztalatait. Ennek érdekében
küldünk egy levelet a tagegyesületeknek, hogy nézzék meg a megyei kormányablakokat,
tegyenek próba ügyintézést és mondják el a tapasztalataikat, erre kérjék meg a kistérségi
csoportvezetőket is. Lehetőleg minél szélesebb körben gyűjtsük össze az információkat
ezzel kapcsolatban. Kérdőív formájában fogunk tájékoztatást kérni az egyesületektől. Egyik
kérdés legyen, hogy kaptak-e a megyékben működő kormányhivataltól tájékoztatót, hogy
akadálymentes és milyen formában használhatják a vakok?
Időközben megérkezett Kácsor-Macska Zsuzsanna az ülésre.
Az elnökség 7 tagúra bővült, teljes létszámmal van jelen.
Az elnök megköszöni Angyal Gábornak, Nemes- Nagy Tündének és dr. Ozvári- Lukács
Ádámnak, hogy segítségére voltak a fehérbot napi, illetve az esélyegyenlítő weboldallal
kapcsolatos nyilatkozatokban. Rengeteg sajtó felkérés érkezett, mindegyiknek nem tudott
volna eleget tenni.
65/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2015. szeptember 28. és október 29-e közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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3.

Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

A Gazdasági vezető 2015. szeptember 28. és október 31-e közötti időszakra vonatkozó
írásos beszámolóját az elnökség előzetesen megismerte, mely az alábbiakban olvasható:
Az üdülő üzemeltetésére 2 pályázat érkezett be. Az Extra Full Focus Kft. cégadataiból
megtudtam, hogy csak 5 hónapja alakult a Kft. Aggodalmaimat megosztottam az
elnökséggel.
A nemzetközi ügyintézővel részletesen áttekintettük az EBU mérlegét és eredménykimutatását, melynek fordítását a magyar számvitelben használatos szakszavakkal
helyettesítettünk be.
Az elnökségi ülésen tájékoztattam az elnökségi tagokat a telefonos flottával kapcsolatos új
információkról, valamint arról, hogy a Szövetség likvid tőkéjéből milyen összeget helyeztem
el lekötött betétként a Magnet Bankba és milyen kondíciókkal. Szűcs Zsuzsával, az FB
elnökével megbeszélést folytattam a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatban.
Megrendeltem az új SIM kártya igényeket, majd a kártyák megérkezése után a szerződések
alapján megállapítottam a hívó számokat és a kártyákat nyilvántartásba vettem.
Az Elnök úr kérésére a Szövetség szolgáltatási egységeitől bekértem a 2015.szeptember 30i állapotnak megfelelő forgalmi adatokat. Azonban meg kell jegyezni, hogy egyes
szolgáltatásnál nem azt az adatot kaptam meg, amit e-mailben kértem és telefonon, majd
írásban kértem kiegészítést, javítást. Elnök úrnak elkészítettem a kapott adatok alapján a
táblázatot, amelyet összehasonlítottam a Minisztérium számára beadott 2015. évi tervvel.
Látszik, hogy a tervszámok reálisak, sőt remélhetőleg túl is teljesítjük majd azokat év végére.
A Szamos-H Kft segédeszköz megrendelése több napon keresztül visszatérő téma volt és
több kollega is foglalkozott az üggyel telefonon és írásban. A megrendelésen megjelölt
összeg nem egyezett az általunk elküldött árajánlattal, nem volt egyértelmű, hogy a
megrendelésben az egyes termékekhez az általuk írt vételár tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy
sem. Kérdés volt, hogy a boltban meglévő eszközöket kiszállítsuk-e vagy a külföldről
megrendelt eszközök beérkezése után az egész megrendelést egybe kérik.
Elnök úrral és a szakmai vezetővel előirányoztunk egy kisfilm elkészítését és a Facebookon
való 1 %-os kampány lehetőségét.
Részt vettem Bagdi János Béláné hagyatéki tárgyalásán. A néni különböző bankszámlákon
és devizaszámlán tartott pénzeszközét négy örökösre hagyta. A végrendelet szerint
Szövetség a pénz 30 %-át kapja, ami kb. 4 millió forint, azzal a kikötéssel, hogy a pénz 1/3
részét a vakvezetőkutya kiképzés biztosítására fordítsuk.
A Fehérbot Napi rendezvénnyel kapcsolatban az Elnök úrral és a Vakbarát Alapítvány
vezetőjével konzultáltam a teaházzal kapcsolatos kérdésekről.
Kolleganőimmel
összeállítottuk, hogy mit kell vásárolni és kinek mi lesz a feladata a büfében. Október14-én
reggel nekiálltunk a lilahagymás zsíros kenyér gyártásának. Aki nem szereti a hagymát
annak retekkel díszítettük a kenyeret. A büfében árultunk zsíros kenyeret, kávét és Balaton
szeletet. A zsíros kenyérnek nagy sikere volt, mert még utána kellett gyártani.
Elnök úr kérésére elkészítettem és e-mailen továbbítottam a 2014.01.01-09.30. és a
2015.01.01-09.30. gazdálkodás adatainak összehasonlítását. Megterveztem a 2015. évi
végéig várható bevételeket és kiadásokat.
Átnéztem a könyvelési kartonokat és a hibás könyveléseket javítottam, az eltéréseket
rendeztem. Az ÁFA bevallást elkészítettem és az FB-nek elküldtem a szeptemberi
adatszolgáltatást.
A fentieken kívül folyamatosan átveszem a Labrador Kft-től az OEP által egyedi elbírálású
nagyítók árából a látássérült személyek által fizetett térítési összeget, valamint a Kft által
küldött vényeket, kérelmeket és a számlák másolatát továbbítom a Szolgáltatás vezetője
részére.
A beszámolási időszakban 1 hét szabadságon voltam és részt vettem a kétnapos kötelező
mérlegképes továbbképzésen.
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A következő hónapokban az elnökség felé nem küldök írásos beszámolót, mert az
Alapszabályban is nevesített feladataimat fogom ellátni. Nevezetesen az állami támogatás
elszámolását, melyet könyvvizsgálóval kell elfogadtatni. Az éves zárással kapcsolatos
rendezési, ellenőrzési feladatokat. A Minisztérium részére a 2016. évi állami támogatás
költségvetésének tervezését. A könyvvizsgáló által ellenőrzött közhasznúsági jelentés és a
PK 142 nyomtatvány elkészítését.
A gazdasági vezető beszámolóját az elnökség tudomásul vette.
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

4.

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Angyal Gábor az elnökségi tagok részére előzetesen megküldte beszámolóját. (A szakmai
vezető szeptember 30-tól október 2-ig terjedő részletes beszámolója a 2. számú
mellékletben olvasható)
Az ősz közepén fehér bot napja kapcsán megrendezett ünnep és a segédeszközök
kedvezményes értékesítése körüli tennivalók voltak fókuszban. Emellett kiemelt fontosságú
ügyként a 2-es és 4-es metró vonalán bevezetett, nyomógombos ajtónyitás miatt
elkerülhetetlen érdekvédelmi fellépést említem meg.
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok
A Konvertáló csoport






Pozitív visszajelzés érkezett az új módszerrel akadálymentesített tankönyvekről.
Már csak két angol tankönyv nincs teljesen készen.
Változik a csoport összetétele és a munkavégzés helye.
A Braille-nyomtatási hibák feltárása továbbra is folyamatban van.
A Duxbury szoftver magyar verziója még nem teljesen pontos.

Segédeszközbolt






Az 50%-os áruvásárlási kedvezményt biztosító akció eredménye elmarad a várttól.
Számítógép csere volt a boltban.
Folytatódik az 50%-os akció
Végéhez közeledik az MVGYOSZ által beszerezni tervezett címkéző toll felhasználói
tesztelése.
Folyamatos a bolti árukészlet megújítása.

Vakvezetőkutya-kiképző Iskola








Tizenhat kiskutya került a Kölyöknevelési Programba.
Megtartották az őszi, Kölyöknevelők napját.
Utógondozási nap volt Csepelen.
Új mikrobuszt kell vásárolni.
Még nem készültek el a felújítás alatt levő kennelek.
A Kutyaiskolában is formalizáljuk a belső szabályokat.
Rengeteg meghívást kapnak a lányok.

Idén már nem csak a Kölyöknevelési Programhoz, hanem az utógondozási tevékenységhez
kapcsolódóan is volt összejövetel Csepelen. Morosits Darinka programfelelős mérte fel a
résztvevő kutya-gazda párosok munkáját és az esetlegesen felmerülő hibák javítására
vonatkozó útmutatásokat adott. Itt is lényeges az összetartozás érzésének erősítése.
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A Kutyaiskola dolgozóival tartott csoportértekezleten merült fel többek között az általuk
használt 20 éves mikrobusz nagyobb beruházást igénylő állagmegóvási és fejlesztési
szükségessége. Az elvégzendő munkákra beszerzett árajánlatok ismeretében álláspontom
szerint költséghatékonyabb és bölcsebb döntés, ha egy akár néhány éves, de a jelenlegihez
képest újnak minősíthető járművet vásárolnánk a javítgatás és fejlesztgetés helyett.
Évek óta része a Vakvezetőkutya- kiképző Iskola dolgozói feladatainak, hogy a
meghívásoknak eleget téve, - sokszor érzékenyítő programmal kombináltan - bemutatókat
tartsanak. A Fehérbot Nemzetközi Napja, illetve a látás hónapja alkalmából ezek a
bemutatók a szokásosnál sűrűbben történnek. Hét helyszínre utaztak a lányok egy hónap
alatt.
Könyvtárak






Egy új, külsős felolvasással bővült a hangoskönyv állomány.
Rádiójátékokat kaptunk egy elkötelezett olvasónktól.
A Braille-könyv állomány nem változott.
Idegen nyelvű, nyelvtanulást segítő művek a Braille-könyvtárban.
Zajlik a Braille-kottatár kialakításának előkészítése.

Akadálymentesítés




A 3-as metró állomáshelyeinek felújítása okán a BKK-val folytatott tárgyalások
második és harmadik alkalommal is lezajlottak.
A Puskás Ferenc stadion akadálymentesítésére vonatkozó, korábbi megbeszélés
eredményeinek felfrissítése miatt ismételt szakmai tanácsadás történt.
Termék minősítést kért a Barabás Kő Kft..

Az első megbeszélést egy szűkebb érintetti kör bevonásával szervezte meg Németh
Orsolya. Erhart Péter tájékoztatta a vak érdekvédőket a kivetített tervrajzokról, illetve a
tervezőket az MVGYOSZ releváns elvárásairól.
A nemrégiben felújított Puskás Ferenc Stadion terveit az alkalmazandó akadálymentesítési
módszerek tekintetében az MVGYOSZ már véleményezte, módosítási javaslatait megtette.
Most ismét felkereste Szövetségünket a tervező cég, mivel egyes részeken át kellett
terveznie az építményt, minek következtében néhány helyen az akadálymentesség
körülményei is változtak.
Mai napon a Barabás Kő Kft elhozott egy taktilis burkolati jelzés termékmintáját, kérve, hogy
észrevételezzük. A változtatásokra megtettük javaslatainkat, figyelemmel az MVGYOSZ a
területen létező leírt és a weboldalunkon elérhető állásfoglalására és a gyakorlati
tapasztalatokra.
Elnöki munka segítése




BKK metróajtók nyomógombos nyitása kapcsán leveleztem a BKK-val.
Képviseltem az MVGYOSZ álláspontját az ügyben a témában tartott, a BKK
munkatársaival folytatott személyes egyeztetésen.
Képviseltem a látássérültek érdekeit az InternetKom kezdeményezés kapcsán
rendezett worshopon.

A BKK által a 2-es és 4-es metró ajtóinak nyomógombos nyitása bevezetése miatt felvettem
a kapcsolatot a BKK-val. Az ügyben a korábbi BKK-s kapcsolatomat vettem igénybe, majd
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általa a megfelelő helyre is eljuttattam a probléma leírását, javaslatot kérve a helyzet érdemi
és kielégítő megoldására.
A BKK nem válaszolt közvetlenül. E helyett a FESZT-tel vette fel a kapcsolatot, ahol az
MVGYOSZ-t a VGYKE, illetve Fodor Ágnes képviseli a Szövetséget. A VGYKE-nél Németh
Orsolyához került az ügy és ő szerencsésebbnek tartotta, ha az MVGYOSZ közvetlenül is
bevonásra kerül és ide, a Szövetségbe szervezett egyeztetést, amelyen ő, én, Erhart Péter
és a VÁI képviseletében Kroll Zsuzsanna vett részt. Az egyeztetésről az MVGYOSZ
hírlevelében bővebben írtam.
Fehérbot Nemzetközi napja
Egy napos rendezvényről van szó, amelynek előkészítő szakasza idő és munkaigényes
feladat. Az idei szakmai téma az okostelefon köré csoportosult. Négy fő eleme volt.
Érzékenyítő játék, sajtótájékoztató, Braille-emlékérem átadó, valamint a szórakoztató blokk.
Az okostelefonos témát a sajtó szerette, a Kossuth rádióban a reggeli hírek között is fő
helyen szerepeltünk és Elnök úr is beszélt róla élő, délelőtti műsorban.
Okostelefonhoz kapcsolódó szolgáltatás
A heteken belül induló szolgáltatáshoz megtörtént sok eszköz beszerzése, de még néhány
dolgot meg kell vásárolni. Nehezebben megy, mint gondoltam, mivel egyes termékek úgy
kaphatók csak, ha előre megrendeljük, raktáron nem tartanak bizonyos árucikkeket. A
beszerzett kellékek egy része már tanúbizonyságot tett arról, hogy a terv szerint alkalmas
lesz arra, amire kitaláltuk. A sajtótájékoztatón használtuk a projektort, az USB kamerát, a
nagy vásznat és más, apróbb műszaki eszközöket.
Adományszervezés




Az éves köszönőlevél szövegtervét egyeztetésre kiküldtem az elnökség tagjainak
Egy magánadományozóval egyeztettem, segédeszköz vásárlás támogatás céljából
nyújtott támogatás ügyében.
Az adományba kapott könyvek értékesítésének folytatását kezdeményeztem.

PR és kommunikáció





A weblapunk tartalmának frissítését folytattam.
Facebook posztokat tettem közzé.
A hírlevél készítéssel kapcsolatos szakmai ismereteket megosztottam Szabó
Hajnalkával.
Átalakíttattam az adományozókat bemutató tablónkat.

A Magyar Telekom megbízásából a Szövetség két betöltendő munkakörben segített abban,
hogy a jelentkezők informatikai tudását a képernyőolvasó és a szükséges szoftverek
használatában felmérjük, illetve az angol nyelvtudással rendelkeznek-e megfelelő
készséggel, amelyik munkakörnél ez releváns.
dr. Nagy Sándor: tudni kell, hogy a Telekom látogatás során 4 munkaterületet ismertünk
meg. Mind a négy terület vezetőjével alaposan elbeszélgettünk arról, hogy milyen munkakört
tudnának kialakítani ahhoz, hogy súlyosan látássérült ember tudjon dolgozni. Később a
Telekom is ellátogatott a Szövetségbe, hogy megmutassuk, milyen eszközökkel és feltételek
mellett tudnak dolgozni a vak munkavállalók. Ez a két előzetes megbeszélés eredményezte
azt, hogy kialakítottak két olyan munkakört, amelyben tudnának vak embereket alkalmazni.
Fontosnak tartottuk előzetesen tisztázni, hogy mi az, amivel megbíznák a vak munkavállalót
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és ki tudnak –e alakítani olyan munkafolyamatot, olyan munkarészeket, ahol biztosítani
tudják számára ezeket a feltételeket. Segítőkészek voltak és elkötelezettek.
Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját.
4.

Döntés a 2016. évi állami támogatás felosztásáról és a 2015. évi adó 1 %-os
bevétel elosztásáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető

Kutor Sándorné: azért szorgalmaztam, hogy beszéljük meg a pénzek elosztását ezen az
elnökségi ülésen, mert nem szerettem volna abba a hibába esni, mint tavaly, hogy a
minisztérium alig adott pár nap határidőt arra, hogy az egyesületek megadják az évi tervüket,
amit nekünk összesíteni kell. Ha eldöntjük, hogy milyen százalékban fogjuk elosztani a
támogatás összegét, akkor az egyesületek nyugodtan tervezhetik a 2016. évet. Az idén 181
millió Ft-ot kapott a Szövetség. Reméljük, nem zárolnak belőle semmit. Ebből a tranzakciós
illetéket levonjuk, mert ennyivel kevesebbet kapunk, tehát 180.818.276,- Ft-ot tudnánk
szétosztani.
Mindenkitől bekértük a 2014. évi létszámadatokat és a 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonatot. Néhány tagegyesület részéről a beérkezett létszám megállapítás hiányos volt.
Valaki ezt, valaki azt nem küldte el, valaki egyáltalán nem küldött be semmit. Miután felhívtuk
a határidőre a figyelmet, akkor gyorsiramban próbálták megcsinálni.
Az állami támogatás elosztásánál javaslom, hogy álljunk vissza a régi rendszerre. Tehát az
egyesületek az állami támogatás 40 %-át, a Központ pedig a 60 %-át kapja.
Az 1 % 16.347.916,- Ft, tavaly 14 millió Ft volt. Miután az egyesületek 5 %-al kevesebb állami
támogatást kapnak, javaslom, hogy az 1 %-ot emeljük meg. Eddig 50-50 %-os elosztás
működött. Úgy gondolom, hogy az egyesületek kapjanak az 1 %-ból 70 %-ot, a központnál
maradjon 30 %. A megyék a különböző rezsi és egyéb költségekre még ennek a 25 %-át is
felhasználhatják.
Azért emelném meg az egyesületek javára a százalékos arányt, mert az egyesületeknél van a
taglétszám. Ők a pénzt jobban a tagjaikra tudják fordítani, mint a Szövetség. Hozzá kell tenni,
hogy sok egyesület tartalékolt pénzt, de ezzel az ő általa elkölthető pénz is növekedik.
Az elnökségi tagok véleménye szerint nagyon fontos kialakítani a sztenderd az MVGYOSZ
tagegyesületei számára. Hosszabb távon mindenki csak nyerhet vele.
Barnóczki Gábor: a Fejér megyei egyesület ebben az évben szolgáltat adatokat?
Kutor Erzsébet: Fejér megye még nem számolt el a 750 ezer Ft-tal.
dr. Ozvári- Lukács Ádám: a mérés, a sztenderdizálás kb. 8 éve téma, amit eddig nem sikerült
még megnyugtatóan megoldani. Egyelőre úgy kell feltenni a kérdést, hogy tud-e valaki
jobbat? Egy-két hét alatt nem tudjuk megvalósítani. Idén még békén kell hagyni és végig kell
gondolni, tud –e valaki jobbat, okosabbat.

66/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat
A központi költségvetési törvény által a Szövetség részére 2016. évre
előirányzott állami támogatás 181.000.000,- Ft, melyet tranzakciós illeték és
államkincstári díj terhel. A Szövetség és a tagegyesületek között a felosztás arányát
az Elnökség 60-40 %-ban állapítja meg, azzal, hogy 60 % illeti meg a Szövetséget,
40 %-a a tagegyesületeket.
A tagegyesületeket megillető rész két szempont figyelembe vételével történik:
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a) a felosztásban részesülő tagegyesületek mindegyike 2 millió forintban részesül
annak érdekében, hogy biztosítva legyen az alapműködésük;
b) a fennmaradó részt a tagegyesületek a 2014. december 31-ei főkönyvi kivonattal
igazolt tagdíjfizető tagságának számarányában kapják meg.
A támogatás elszámolásának formájáról és idejéről a Minisztériumi támogatási
szerződés alapján elkészített, a megyei egyesületek és a Szövetség közötti
támogatási szerződés rendelkezik.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Fodor Ágnes kérdésére dr. Nagy Sándor válasza: írásbeli megállapodás szerint van egy
munkaterv, amit a főosztály elfogadott és teljesíteni kell. Ezért ment ki az a körlevél az
egyesületek részére, hogy a halmozottan fogyatékosokról kérünk kimutatást. Az
egyesületektől is ebbe illeszkedően kértük a programokat. Tehát ha az egyesületek a vállalt
programokat teljesítik, amik a szakmai programjukban szerepelnek, az illeszkedni fog a
Szövetség szakmai programjához. Ezáltal egy egységes programot le fogunk tudni tenni
úgy, hogy azt előtte az illetékes munkatársa a főosztálynak jóváhagyta.
Kutor Sándorné: a halmozottan fogyatékosokról bekért létszámadatokat az állami támogatás
elszámolásával együtt kérjük, december 1-jével.
Fodor Ágnes: az OFT intézkedési tervében messze nincs annyi vállalás, mint korábban.
Nagyon más, mint az elmúlt 6 évben.
Kutor Sándorné: tavaly még kifejezetten ragaszkodtak a fogyatékosügyi programhoz, most
2015-ben nem.
Nemes- Nagy Tünde: van 21 tagegyesület, aki biztos, hogy kap az állami támogatásból, a
természetes személyekkel mi a helyzet?
Kutor Sándorné: A természetes személyek a szövetség költségvetéséből részesülnek.
Tavalyról még maradt 1 %. A természetes személyek gyarapszanak, aki nem fizette be a
tagdíjat, most befizet.
Angyal Gábor: egyre jobb a Szövetség megítélése a tagság körében és úgy érzik, hogy
érdemes ismét befizetni a tagdíjat.

67/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat
Az adózók által az MVGYOSZ részére felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából a
tagegyesületek 2016.évben 70 %-ban részesülnek a 2014. december 31-ei állapot szerint
nyilvántartott fizető taglétszám alapján.
Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába, valamint ellenőrizheti az 1
% felhasználásának módját, valamint az ehhez szorosan és tágabb értelemben kapcsolódó
bizonylatokat, annak elkülönített nyilvántartását és záradékolását.
Záradékolás módja:
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Minden esetben a számlára kell rávezetni a főkönyvi könyvelés számát, tehát, hogy hova
könyvelik, a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását, valamint az elnök engedélyező aláírását,
hogy a számla kifizethető. Rá kell vezetni, hogy milyen összeget számolnak el a támogatás
terhére. A bizonylatok másolatát hitelesíteni kell (eredetivel mindenben egyező másolat,
elnök aláírása, pecsét)
Az SZJA 1 % felhasználásának módja:
- segédeszköz-támogatás tagok részére fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható
eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht
írógép, számítógépek és hardverek, szkenner, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó,
telefonhoz és számítógéphez képernyő felolvasó szoftver, iPhone, beszéd program
futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek
vásárlásához történő hozzájárulás)
- segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsönzés, tartós használatba adás,
bemutató)
- tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott
pénzbeli hozzájárulás)
- rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység)
- az 1996. évi CXXVI. számú törvény 7. § 9. pont (9) alpont által megengedett működési
költségre, mely nem lehet több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben
tartalékolt 1% 25 %-a.
A törvény szerint a következő működési költség számolható el:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,
ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi
műveletek egyéb ráfordításai, valamint
ac) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott,
pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,
b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő,
alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával
és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a
kedvezményezettet terhelő közműdíjak,
c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja.
A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is.
Az 1 % felhasználása: 2016. január 1.- december 31.
Az elszámolásnak a központba történő beérkezésének határideje 2017. február 28-a.
Az eddig e tárgyban kiadott elnökségi határozatok hatályukat vesztik.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Ozvári- Lukács Ádám kérdésére Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az objektív
pénzelosztás sztenderdjeinek kidolgozási kötelezettsége lehetne a stratégiai terv része. A
stratégiai terv nagyon jól körvonalazódik és jó ötletet adott az EBU közgyűlés anyaga. A
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Szövetségnek bizonyos mértékig alkalmazkodni kell az EBU stratégiai tervéhez, ezt
figyelembe véve decemberben le tudjuk tenni a tervet az asztalra.
Angyal Gábor javaslata, hogy valamilyen bónuszt kapjanak az egyesületek, ha a beiratkozott
könyvtári tagok számát a segédeszközboltban vásárló tagok számát, a vakvezetőkutyát
igénybevevők számát növelik. Ezáltal motiválhatjuk az egyesületeket arra, hogy a
szolgáltatásainkat minél magasabb számban vegyék igénybe a tagok. Ez a
szempontrendszer az elosztásnál lenne fontos.
Pesti Zoltánné: ha elkészül a stratégia azokat a változásokat vagy sztenderdeket kötelezővé
kellene tenni az egyesületek számára, hogy a közös célokért, közösen dolgozzon.
Angyal Gábor: a sztenderdek kialakításánál is be kell vonni az egyesületeket. Miért ne
lehetne átvenni, ha valami jól működik.
Dr. Nagy Sándor: A sztenderdek kidolgozásába bevonjuk a tagegyesületeket is. Írásbeli
anyagot kérünk tőlük.
4.

Beszámoló az EBU közgyűlésről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Ollé Attila nemzetközi kapcsolattartó

Ollé Attila: az EBU 2015-ben október 26 és 28-a között 10. alkalommal hívta össze
közgyűlését Londonban. Közgyűlést 4 évente hív össze az EBU. Alapvetően újra
megválasztásra kerültek az EBU tisztségviselői és az EBU elnöksége. Újonnan
megválasztották elnöknek Wolfgang Angermannt, aki a 2. ciklusát fogja ezáltal letölteni a
németországi szövetségtől. A jelöltek közül csak 3 pozícióra volt kettős jelölt, az elnök, a
második alelnök, illetve a WBU-ban az EBU-t képviselő személyekre. Az egész EBU
közgyűlés nagyon kihegyeződött a teljes egyensúlyra, mint kor, mint látásképesség foka,
mint nemek tekintetében. Ezt végig próbálják vinni az összes testületen. Ugyanakkor
tisztában vannak azzal, hogy nem lesz egyszerű. 6 fontos határozat született, amiből 4 svéd
javaslatra volt:
- A teljes egyensúlyra való törekvés az EBU szervezetein belül.
- Terminológia módosítása, mivel az Unióban és világ szerte a gazdasági helyzet
megváltozott és az EBU-ban még mindig úgy vagyunk felosztva, hogy iparosodott és nem
iparosodott országok erre szeretnének új terminológiát.
- A látássérült gyermekek és fiatalok befogadó oktatásához az összes szükséges mind
anyagi és személyi feltételt biztosítani kell.
- Vakok számára ne csak a népszerű sportokat támogassák és tegyék hozzáférhetővé.
- A látássérült menekülteket ugyanolyan jogoknak kell megilletniük, mint az egyéb
menekülteket.
- A pénzügyeik átláthatósága érdekében minden elnökségi ülés előtt két héttel a pénzügyi
kimutatásokat és részletes pénzügyi beszámolókat kell az EBU elnökségi tagok számára
akadálymentes formában megküldeni.
- Az akadálymentesítés tekintetében elsősorban a csendes járművekre fókuszálnak, az
érintő képernyők problémáira, a liftek kezelésére, és a Marrakeshi szerződésben lévő,
határokon túlnyúló Braille- és elektronikus akadálymentesített formátumú kiadások
terjeszthetőségére.
Beszélgettem egy cég képviselőjével, amelynek egy előrehaladott projektje van folyamatban.
a különböző vakok szövetségei részvételével. Megpróbálnak a jelenleginél sokkal
megfizethetőbb áron Braille-kijelzőt kifejleszteni. Úgy tervezik, hogy 500 dolláros áron egy 20
cellás Braille-kijelzőt elérhetővé tudnának tenni, november 15-én kezdődik a próbagyártás.
Természetesen beszélgettünk több ország képviselőivel, kapcsolatot építettünk spanyol,
német, szlovák, horvát, angol szövetségekkel. Az EBU program menedzsere érdeklődött a
magyarországi VISAL tanfolyam iránt. Mondtam, hogy minden rendben van. Folyamatosan
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szeretnék frissíteni a híreket az EBU VISAL honlapján. A Szövetségben holnap kezdődik az
első, erről megküldöm az információt.
dr. Nagy Sándor: Wolfgang Angermann elnök jogász végzettségű ember, komoly, agilis
tevékenység van a háta mögött. Érdekes volt a tagdíjak megállapítása. Mi jól jártunk, mert
2500 EU lenne a tagdíjunk, de kértünk egy méltányossági kérelmet. Ezzel kapcsolatban
hoztak egy kedvezményes döntést, ami arról szól hogy ennyit állapítanak meg, de amíg nem
tudjuk teljesíteni, addig fizessen az MVGYOSZ 1500 EU-t, de törekedjünk arra, hogy be
tudjuk fizetni a rendes összeget.
Fodor Ágnes kérdésére Nagy Sándor elmondja, hogy Ozvári-Lukács Ádám tagja az EBU
EU-s közvetítő bizottságának.
dr. Ozvári- Lukács Ádám: A bizottságban aktivitás annak érdekében van most jelenleg, hogy
az EU is ratifikálja a bizonyos Marrakeshi szerződést. Elég konkrét határidők vannak a
megkeresésekre. Az EBU-nál inkább stratégiai tervezés van, nem szigorúan meghatározott
határidők, a közvetítő bizottságban vannak konkrét határidők.
dr. Nagy Sándor: Az interneten aktívan bekapcsolódtunk az EBU munkájába. Az EBU-s
tagállamok körkérdéseket tesznek fel, mindig az őket érdeklő problémákkal kapcsolatban. Pl.
Horvátországból jött egy levél, hogy vak óvodapedagógust alkalmaznak-e az országokban
és milyen feltételekkel. Spanyolországból érkezett az a kérdés, hogy van megoldva az
akadálymentesítés a vakok részére a választásokkal kapcsolatosan. Mi is tettünk fel kérdést,
- amire nagyon sokan válaszoltak - hogyan használják a Duxbury programot, vagy a
nyomtatást egyáltalán. Nagyon aktívan bekapcsolódtunk az EBU vérkeringésébe Attila
áldásos tevékenységével.
Fodor Ágnes kérdésére dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a Fogyatékos kártyát nem hozták
szóba. Az Európa parlament foglalkozik a kérdéssel és ezért kérte az EBU ezzel
kapcsolatosan a véleményünket. A holnapi OFT ülésen erről is tájékoztatást fogunk hallani.
Ollé Attila: az EBU küldöttgyűlés workshopján összeszedték, hogy a különböző tagországok
számára mi a pioritási sorrendje. Többek között mi is felvetettük az egységes fogyatékosügyi
kártyát. A jól működő gyakorlatok megosztása révén egységesíteni kellene az uniós
előírásokat.
Fodor Ágnes: Németországban a cukorbeteg is igénybe veheti a fogyatékos kártyát és a
kedvezményeket. Magyarország azért nem lépett ebbe bele, mert nem tudják igazolni, hogy
ki fogyatékos, de ez nem igaz. Ilyen hasznos dologba nem bekapcsolódni, vétek. Sokféle
papír van, de mind alkalmas arra, hogy igazolja, ki a fogyatékos.
Dr. Nagy Sándor: a fogyatékosságügyi főosztályvezető kérésére többek között azt is
megírtuk, hogy miként lehet igazolni a látási fogyatékosságot.
Az elnökség tudomásul vette az EBU közgyűlésről elhangzott beszámolót.
5.

Dr. Simon Gergely kérésére az elektronikus Vakok Világa előfizetésének
megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Az elnökség ismeri dr. Simon Gergely levelében foglalt kérését, miszerint fontoljuk meg az
50/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozatában foglaltakat. A korábbi határozat alább
olvasható:
50/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy határoz, hogy 2016. január 1-jétől a Szövetség által kiadott pontírású és
síkírású sajtótermékek árát nem emeli. Az elektronikus formátumban megjelenő Vakok
Világa újság díját 1800 Ft/évben állapítja meg. A részletfizetés engedélyezése legfeljebb
féléves bontásra engedélyezett. Féléves díj: 900 Ft/félév
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Indokolás: a Vakok Világa újságban nyereményjátékok meghirdetése történik. Aki nem fizet
elő a sajtótermékekre az ingyen vesz részt a nyereményjátékokban, amely nem fair az
előfizetőkkel szemben.
Felhatalmazás: Felelős: gazdasági vezető
Határidő: folyamatos
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor: mióta Sztakó Krisztina szerkeszti a Vakok Világát olvasmányosabbá vált,
szélesebb körben merít témát, lelkes munkatárs. Következetesen véghez viszi, amit szeretne
megvalósítani. Én biztosan látom a javulást. Angyal Gábor is prezentált pozitív
visszacsatolásokat. Valaki megállapítja, hogy nem sok az elektronikus VV-ért, más valaki,
hogy javult az újság színvonala. Mindenkinek meg kell érteni, hogy a VV egy termék, egy
szolgáltatás, amelynek ára van. Akinek nem tetszik, az ne fizesse elő. Akinek meg tetszik, az
előfizeti. Nem kell attól félni, hogy megoszlanak a vélemények, így működik a demokrácia.
Sztakó Krisztina: nem érti a Simon Gergely és Gál Tibor levelét, mert ők azok, akik kritikával
élnek, de mindig odateszik a végére, hogy ők nem olvassák az újságot. Véleményem szerint
arról lehet véleményt írni, amit elolvasok. Simon Gergelynek az a fő problémája, hogy nem
elég részletező az elnökségi ülésről szóló tudósítás. Mert igenis a hírlevélből fogja elolvasni
a jegyzőkönyvet és nem fog külön felmenni a honlapra és onnan letölteni, mert azért van a
hírlevél és a vakok világa, hogy ezt leközölje.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: azt írta a levélben, hogy a Szövetség hivatalos lapja a Vakok
Világa. De szerintem nem az.
Dr. Nagy Sándor: az alapszabályban így van benne. Úgy hivatalos, hogy a szövetség adja ki.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: erre nem figyeltem fel, mikor olvastam az alapszabályt, de ezt ki
kellene venni a következő módosításnál, mert mi az hogy hivatalos lap? Igazából
értelmezhetetlen.
Pesti Zoltánné szerint a Hírlevél az, ami a Szövetség hivatalos lapja, ha már Simon Gergely
párhuzamot húzott a Magyar Közlönnyel. Gergely javaslata az volt, hogy ami a VV-ben meg
fog jelenni az elnökségi ülésről a Hírlevélbe is kerüljön be. Elmondta, hogy szerinte nem
hoztak a VV-vel kapcsolatban rossz döntést és nem fogja megváltoztatni.
Kácsor-Macska Zsuzsanna: azokkal szemben sem lenne fair, akik a Braille-t vagy síkírást
előfizetik.
Sztakó Krisztina: eleve az elnökségi tudósítás a Hírlevélben hosszabb, mint a VV-ben, mert
ott nincs korlát, a VV-ben meg van. Az elnökségi ülésről nem rakhatok be 30 oldalt a VV-be.
Ha sokszínű, sokféle embernek akarok megfelelni, akkor sok mindennek helyet kell bele
szorítani.
Nemes- Nagy Tünde: a játékokkal kapcsolatban kivel kell beszélnem? Ma például egy
mátészalkai tagtárs 1000 Ft-os nyereményét szerettem volna beváltani, és levásárolni a
segédeszközboltban. Sajnos nem sikerült, de ha december 31-ig be lehet váltani, akkor még
fel tudnak jönni vidékről. Vidékieknek az 1000 Ft-os nyereményt nem lehetne valahogy
másként motiválni pl. féléves előfizetéssel, hogy ne kelljen feltétlenül Budapestre utazni?
Sztakó Krisztina: jövőre másként szeretnénk motiválni.
Angyal Gábor: többekben felmerült, az elektronikus VV kiküldésével kapcsolatban, hogy mi
van azzal, aki fel van rá iratkozva, de nem fizetett elő?
Dr. Nagy Sándor: ki kell szűrni azokat, akik nem előfizetők, nekik nem jár az elektronikus VV
ingyenesen. Aki fel is van iratkozva és előfizeti a VV-t, az megkapja.
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Dr. Ozvári- Lukács Ádám: Beszéltünk korábban arról, hogy ha előfizetős lesz az elektronikus
VV, akkor ne lehessen könnyedén továbbküldözgetni. Erre van megoldás?
Dr. Nagy Sándor: van rá megoldás, de azért sokat kell fizetni.
Sztakó Krisztina: azt kellene elérni, hogy presztízs kérdés legyen, hogy igenis én előfizetője
vagyok az újságnak. Hogy ezt mennyire tudom megvalósítani a jövőben, erre még nem
tudok konkrét választ adni. Kb. félév-egy évnek el kell telnie, hogy többen azt mondják, hogy
van ez az újság olyan jó, hogy előfizet rá.
Angyal Gábor: van rá technikai módszer, hogy csak online tudjanak hozzájutni a tartalomhoz
és ne lehessen lementeni, de még is olvasható legyen képernyőolvasóval vagy nagyítóval,
de annak akkora a költsége, ha magunk vásároljuk meg a rendszert, hogy nem éri meg.
Másik megoldás, hogy betársulunk olyan rendszerbe, ahol ez ki van alakítva és azért
fizetünk, hogy ne csak a sajátjukat, hanem a miénket is terjesszék.
Dr. Nagy Sándor: ilyen megoldás lenne az ERikkancs szolgáltatás, erről meg kell kérdezni
az érintetteket. Bízzunk az emberek becsületében.
68/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat
Az elnökség dr. Simon Gergely levelében foglalt kérést, miszerint a Vakok Világa
elektronikus változatának állítsuk vissza díjmentességét megtárgyalta és úgy döntött, hogy
az 50/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozatával megállapított 1800 Ft/év előfizetési díjat
hatályában fenntartja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Ozvári- Lukács Ádám javasolta, hogy az MVGYOSZ-nek ne a Vakok Világa újság legyen a
hivatalos lapja. A következő alapszabály módosítása során a hivatalos jelző elhagyásával a
Vakok Világa folyóiratként vagy újságként szerepeljen.
6.

Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor: A Zentai Vakok Szervezetének vezetője Györe Árpád keresett meg azzal,
hogy a Vajdasági Vakok Szövetségével, a Szerb Vakok Szövetségével együtt szeretnének
együttműködést kidolgozni a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségével. Azzal keresett
meg, hogy ennek érdekében el tudnánk-e menni Zentára. Megállapodtunk vele, hogy
november 24-én ellátogatunk hozzájuk és Zentán egy együttműködés alapjait letevő
beszélgetést fogunk folytatni. Reméljük, hogy gyümölcsöző kapcsolat lesz.
Barnóczki Gábor: Holnap lesz az NRSZH állásbörzéje, amin végül is a Szövetség nem vesz
részt, erről szeretnék kérni tájékoztatást. Angyal Gábortól kérdezem, hogy a potenciális
rehabilitációs foglalkoztatottak számát hogyan lehet növelni, az egyesületeket hogyan lehet
bevonni ebbe a munkába?
Angyal Gábor: két irány van. Az egyik, hogy az MVGYOSZ, mint megváltozott
munkaképességűeket kereső és foglalkoztató szervezet jelenik meg ezen a börzén. A másik,
hogy az MVGYOSZ, mint közvetítő szervezet vesz részt. A rehabilitációs mentorral
egyeztettem, aki évekre visszamenőleg részt vett ezeken a börzéken Virág Krisztinával.
Eleinte kint voltak, egész nap, beszélgettek emberekkel, de igazából nem volt eredménye.
Később már csak fél napokat voltak kint és az utolsó esetben kint voltak egy órát. Akkor a
munkát kereső személyek fordultak az MVGYOSZ-hez, hogy jönnének, bár nem értenek
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ahhoz, amire nekünk szükségünk van, de nagyon szívesen dolgoznának ott. A másik
probléma az volt, hogy főként olyan munkavállalók fordulnak meg, akik tranzit
munkaerőpiacon vannak jelen. Az MVGYOSZ-nek az a stratégiája, hogy sok probléma van a
tranzit személyekkel adminisztratív szempontból, ezért nem szeretne ebbe az irányba
elmozdulni és ezért sem lett volna célszerű kimenni. A másik fontos dolog, hogy a
megváltozott munkaképességű látássérült munkavállalók közvetítése nem járható út, hiszen
nem rendelkezünk olyan adatbázissal. Az egyesületek tudják, hogy kik azok, akik munkát
keresnek, milyen készségeik, képességeik vannak. Ilyen szempontból az MVGYOSZ-nek
nincs engedélye erre és nincs ebben szerepe.
dr. Nagy Sándor: mint munkaközvetítő nem mehetnénk, csak úgy, mint felvevő piac. Mi a
humánerőforrásunkat tudatosan fejlesztjük annak függvényében, hogy mennyi
munkavállalóra nyerünk bértámogatást. Ezért egy ilyen alkalommal legfeljebb potenciális
munkavállalóval ismerkedhetünk meg, ha egyáltalán eljön erre a rendezvényre.
Barnóczki Gábor: Az állásbörzét követő konferencia a TÁMOP 1.1.1. záró része lesz, amin
csak az akkreditált munkáltatók vehetnek részt. Miskolci állásbörzén említették a
konferencián, hogy beindul az EFOP 1.1.1 és az NRSZH is decemberben akar belépni azzal
a projekttel, amit ők hozzá fognak kötni.
Fodor Ágnes: mint foglalkoztatóknak plusz forrást biztosít a TÁMOP 1.1.1. folytatása.
Nagy Zsuzsanna: a halmozottan sérült tagjainkról milyen formában kéritek az adatokat?
dr. Nagy Sándor: A sérülés típusa szerint kérjük felsorolni a létszámot.
Egy körlevélben tájékoztatni fogjuk az egyesületeket erről.
Fodor Ágnes: kapott a VGYKE egy furcsa levelet, melyet továbbítottam az elnökség e-mail
címére és az InfoAlaphoz. Arról szólt, hogy a VGYKE honlapja nem akadálymentes és hogy
ajánlatot tesz a cég az általuk meghatározott módon elkészített akadálymentes honlap
elkészítésére. Kapott ilyen ajánlatot az MVGYOSZ vagy a többi szervezet?
dr. Nagy Sándor: nem érkezett ilyen ajánlat. Pár éve kaptunk ehhez hasonló levelet. Nem
arra volt kihegyezve, hogy akadálymentes vagy nem akadálymentes, hanem hogy ennél
jobbat csinálna és keressem meg. Valószínű annak a sorozatnak egy továbbfejlesztett
változata. Valószínűleg ügyfélkeresésről van szó.
A jelenlévő egyesületek felé sem érkezett ilyen megkeresés.
Az elnökség a következő ülését várhatóan december 10-én fogja tartani, az elnökségi tagok
egyeztetése alapján.
További téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette.
Kmf.
dr. Nagy Sándor

Baráth Barbara
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Barnóczki Gábor
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