JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. december 10-én (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
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Németh Andrea elnökségi póttag
továbbá:
Szűcs Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság elnöke, Fodor Ágnes a Felügyelő Bizottság póttagja;
Kutor Sándorné gazdasági vezető, Angyal Gábor szakmai vezető; Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető, Sztakó Krisztina a Vakok Világa szerkesztője.
Dr. Ozváry-Lukács Ádám egy tárgyalás miatt később érkezik, Kácsor- Macska Zsuzsanna
elnökségi tag pedig jelezte, hogy betegség miatt az ülésen nem tud részt venni.
Dr. Nagy Sándor megállapítja, hogy az ülés 5 elnökségi tag jelenlétével határozatképes, az
ülést megnyitja. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Kácsor- Macska Zsuzsanna betegsége
miatt nem tud részt venni az ülésen, dr. Ozváry-Lukács Ádám pedig bírósági tárgyalás miatt
később érkezik meg.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnök
Hermina Egyesület bérleti díjjal kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás az első VISAL képzésről
Előadó: Kácsor- Macska Zsuzsanna
Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor jelezte, hogy szükségesnek tartja az alábbi témával kiegészíteni a
napirendet:
Az MVGYOSZ 2016-2019. évi stratégiai tervével kapcsolatos megbeszélés
A szakmai vezető határozati javaslatának megvitatása az MVGYOSZ
segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek meghatározása kapcsán
Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének leosztandó állami
támogatásról
A Braille-bizottság javaslatának megvitatása

-

69/2015. (XII.10.) Elnökségi Határozat
Az elnökség a 2015. december 10-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

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
Hermina Egyesület bérleti díjjal kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnök
Tájékoztatás az első VISAL képzésről
Előadó: dr. Nagy Sándor
Az MVGYOSZ 2016-2019. évi stratégiai tervével kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A szakmai vezető határozati javaslatának megvitatása az MVGYOSZ
segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek meghatározása kapcsán
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének leosztandó állami
támogatásról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
A Braille-bizottság javaslatának megvitatása
Előadó: Nemes-Nagy Tünde elnökségi tag
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 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 2015. október 30. és december 8. közötti időszakra vonatkozó
részletesebb beszámolója az 1. számú mellékletben olvasható.)
Jóváhagytam az akkreditációs pályázat beadását. A szövetség 18 munkavállaló támogatását
nyerte el.
Megrendeltem az MNB pénzügyi navigátor füzetsorozatát.
Megkértem Dvariecki Bálintot, Herczeg Lajost, Németh Dávidot, Réhm Attilát, Szuhaj
Mihályt, Torma Zsoltot, hogy vállalják az Informatikai Tanácsadó Testületi tagságot.
A gazdasági vezetővel közösen tárgyaltunk a büfé üzemeltetéséről az Arlekine Bt-vel.
Megállapodtunk abban, hogy november 10-ei kezdettel két hétig üzemeltetik, 23-án
megbeszéljük a tapasztalatokat és a további együttműködés lehetőségeit. A megbeszélés
során a próbaidőt december 18-ára módosítottuk.
Megbeszéltem az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökével, hogy megkezdik a
webes ügysegéd akadálymentességének felmérését. Szuhaj Mihály elmondta, hogy a portál
elkészítésébe szakembert vontak be. Az Alapítványnak csak tesztelnie kell a weboldalt.
Részt vettem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén, melynek helyszíne és
az ülés napirendi pontjai voltak:
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1. Az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének elfogadásával és
jövőbeni végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás
Czibere Károly államtitkár
2. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság megalakulásáról és jövőbeni működéséről szóló
tájékoztató
Czibere Károly államtitkár
3. A szociális szolgáltatások struktúrájának tervezett átalakításáról szóló tájékoztató
Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár
4. Az intézményi férőhely-kiváltással kapcsolatos jövőbeni tervek megvitatása, értékelése
Giflo Péter ügyvezető, FSZK
5. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. és 2016. évi éves fejlesztési
keretének egyeztetése
6. Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának (CRPD)
és a testület magyar tagjának munkájáról szóló beszámoló
dr. Lovászy László, a CRPD tagja
7. Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció részeként a
kedvezményes árú internet-előfizetéssel és az ún. internet- alapcsomaggal kapcsolatos
kérdések megvitatása
dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos, az InternetKon vezetője
8. Az EU Fogyatékossági Kártya bevezetésével kapcsolatos jelenlegi helyzet és a jövőbeni
tervek megvitatása
dr. Juhász Péter főosztályvezető
Tóth Cecília narrátor meghívásának eleget téve megnéztem a Konyha című színdarabot a
Pesti Magyar Színházban.
Részt vettem az ERSTE Foundation NGO Academy képzésén, amelynek témája volt a
Vezetés és menedzsment - személyre szabottan.
Levelet írtam dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztosnak a kedvezményes árú internetelőfizetés és az internet-alapcsomag kialakításával kapcsolatban, amelyet előzetes
véleményezésre megküldtem az informatikai tanácsadó testületnek.
Megbíztam a szakmai vezetőt azzal, hogy november 13-án tartson előadást az InternetKon
záró szakmai konferenciáján a kedvezményes árú internet-előfizetés és az internetalapcsomag kialakításának szükségességéről. Ehhez a szükséges információkat megadtam.
Felkértem a szakmai vezetőt arra, hogy tartson előadást a VISAL képzés résztvevőinek az
okostelefonokról.
Részt vettem az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3. monitoring bizottsági
ülésén.
Egy Európai Uniós finanszírozású projekt keretében folytatott kutatás célja annak vizsgálata,
hogy az Európai Bizottság „a büntetőeljárás során gyanúsított és vádolt kiszolgáltatott
személyekre vonatkozó eljárási biztosítékokról” elnevezésű ajánlásában foglalt
követelmények mennyire érvényesülnek az egyes nemzeti jogrendszerekben. A magyar
jogrendszer vizsgálatát a Magyar Helsinki Bizottság folytatja le. A Vakok Szövetsége
segítségét kérik olyan interjúalany felkutatásában, aki vak vagy gyengénlátó, és részt vett
már terheltként büntetőeljárásban, illetve akinek ügyvédként van már tapasztalata vak vagy
gyengénlátó terhelt védelmének ellátásában. A kérés végrehajtását telefonon egyeztettem a
kutatás kivitelezéséért felelős munkatárssal, dr. Kazai Viktor Zoltánnal.
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének a súlyos
látássérültek munkaerőpiaci esélyeit segítő szakmai fórumán.
A rendezvény témája volt:
Tapasztalatok megosztása, problémák felvetése a súlyosan látássérültek munkaerőpiaci
helyzetének területéről.
Megoldási javaslatok és együttműködési lehetőségek feltárása az elhangzott tapasztalatokra
építve.
Hozzászólásaimban beszéltem arról, hogy megszűntek azok a munkakörök, amelyekben
korábban sok vak munkavállaló dolgozott. Jeleztem, hogy nincs képesítés új szakmákra.
Felhívtam a figyelmet arra, hogy sokan az egészségi állapotuk, a közlekedés
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megoldatlansága miatt nem tudnak munkát vállalni. Kifogásoltam, hogy a fogyatékossággal
élő emberek nem kapnak rehabilitációs kártyát. Elmondtam, hogy a bértámogatás
megállapításakor nem veszik figyelembe a minimálbér folyamatos emelését. Tájékoztatást
kértem arról, hogy a rokkantsági és rehabilitációs ellátás megállapítása során miért a 2012.
évi minimálbért veszik 2015-ben is figyelembe?
Egyeztettem a VGYKE elnökével, aki a FESZT-ben képviseli az MVGYOSZ-t, a technológiai
megoldások, illetve a pedagógusképzés átalakításának szükségességéről, hatékonyságáról
és azok konkrét megvalósíthatóságáról a befogadó oktatás fejlesztése érdekében.
Megküldtem véleményezésre az Informatikai Tanácsadó Testület tagjainak az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló T/7392. számú
törvényjavaslatot.
Megállapodtam a Hungary Vedic Foundation Sangha képviselőjével abban, hogy AyurvedaYogo hangterápiás foglalkozást tartanak az MVGYOSZ-ben.
Levelet írtam a tagegyesületeknek, amelyben kértem tájékoztatásukat a működési
területükön levő kormányablakok akadálymentesítéséről.
Filmforgatás időpontjáról egyeztettem a budapestvideo.hu munkatársával.
Megbíztam Erhart Péter munkatársamat azzal, hogy képviselje a Szövetséget egy új magyar
találmány bemutatóján, amely egyfajta akadálymentesítési megoldást nyújthat az egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításának szempontjából. A feltaláló részletes tájékoztatást,
bemutatót tart arról, hogyan lehet a mozgólépcsőket a különféle fogyatékossági csoportok
esetében megfelelően akadálymentesíteni. Időpont és helyszín: 2015. november.23.,
Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont irodája.
Levelet írtam Káldos János Általános főigazgató helyettes úrnak (Országos Széchényi
Könyvtár), amelyben kértem a Vakok Világa című folyóirat digitalizálásának engedélyezését.
Részt vettünk Zentán, a Zentai Vakok és Gyengénlátók Szervezete elnöke Györe Árpád által
szervezett kerekasztal beszélgetésen, amelynek témája volt:
1. Ismerkedés,
2. A további együttműködés megbeszélése,
3. Társalgás.
Jelen voltak:
Szerbiai Vakok Szövetségének elnöke,
Vajdasági Vakok Szövetségének elnöke,
Zenta község szociális ügyekkel foglalkozó főmunkatársa,
Zenta község elnöke vagy helyettese.
Zentai Vakok és Gyengénlátók elnöke.
Az MVGYOSZ részéről dr. Nagy Sándor, Ollé Attila, Baráth Barbara és Szabó Hajnalka.
Megkértem Nemes- Nagy Tünde elnökségi tagot és a szakmai vezetőt, hogy képviseljék a
Szövetséget az Eötvös Loránd Tudományegyetem fogyatékossággal élő hallgatóinak
szakszerű megsegítésére, akadálymentes tanulásuk biztosítására 2015. szeptemberében
megalakult Fogyatékosügyi Központ ünnepélyes megnyitóján. Időpont: december 10.
Tájékoztatást kaptunk az Adamovics Ilona Alapítvány elnevezésű civil szervezet ügyében,
miszerint az ügyész (eljáró szerv: Fővárosi Főügyészség) az alapítvány megszűnésének
megállapítása iránt nemperes eljárást kezdeményezett a Fővárosi Törvényszéken.
A SINOSZ elnökének kérésére támogató levelet írtam Dr. Lovászy László érdekében, hogy
ismét tagja lehessen az ENSZ Fogyatékosügyi Bizottságának.
Tárgyaltunk Pozsonyi Ádámmal a Mydia Investment Kft. ügyvezetőjével, aki szeretné
előtérbe hozni a piacon elérhető szereplők (szolgáltatók, hivatalok) számára a fogyatékkal
élők segítését és az erre kidolgozott programhoz szakmai együttműködőt keres.
Részt vettem az okos klub megnyitó rendezvényén.
Részt vettem a Szerencsejáték Zrt., a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek
Tanácsa) és az ONCE (Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége) által kötendő együttműködési
megállapodás ünnepélyes aláírásán, amelynek a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Kollégium adott helyet.
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Részt vettem a Salva Vita Alapítvány által, a Fogyatékosság világnapja alkalmából
december 3-án szervezett, Jobb Velünk a Világ! elnevezésű gálaesten, amelynek keretében
átadásra kerültek a 2015. évi Fogyatékosság-barát Munkahely elismerések is. Ugyan ide
meghívást kaptunk a Nem Adom Fel Alapítványtól és az EMMI-től is.
Kósa Ádám európai parlamenti képviselő meghívásának eleget téve részt vettem a
Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából rendezett szakmai konferencián:
"Semmit rólunk, nélkülünk!" - A magyar fogyatékosságügy politikai és szakmai képviselete.
A konferencián bemutatták, hogy miként lehetséges a magyar fogyatékosságügyet hitelesen
képviselni a nemzetközi és a hazai színtéren, hogyan egyeztethetők össze a politikai és a
szakmai, érdekvédelmi szempontok, és miként érvényesíthetők a fogyatékossággal élő
magyar emberek érdekében.
A rendezvényen beszédet mondott Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, Tapolczai
Gergely országgyűlési képviselő, Lovászy László Gábor az ENSZ Fogyatékossággal Élő
Személyek Jogainak Bizottsága magyar tagja, valamint Kővári Edit az Autisták Országos
Szövetsége elnöke, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagja.
Az előadás után szót kaptak a megjelentek, amely alkalommal felhívtam a figyelmét az első
három előadónak az EBU sajtóközleményére, amelyben komoly problémát jeleztek.
Nevezetesen: egy a közelmúltban készült tervezetből az látszik, hogy az EU-s kormányok az
uniós polgárok millióit szándékoznak olyan digitális tartalmaktól elzárni, melyek mindenki
más számára magától értetődőek!
Egyebek mellett, a javaslatok azt tartalmazzák, hogy az alkalmazásokat és a meglévő,
letölthető dokumentumokat (pl. PDF, Word, stb.) nem lenne kötelező akadálymentesen
hozzáférhetővé tenni. Mindezek mellett, a kormányok igen szűkkörűen akarják meghatározni
a „közszektorbeliség” fogalmát, ez csak az állami, regionális és helyi önkormányzati
szervekre terjedne ki, kizárva egyéb, a közjog által szabályozott és működtetett szerveket és
testületeket. Az intranet és az extranet szolgáltatások sem szerepelnének a
közszolgáltatások között, ezáltal jelentős hátrányt okozva a fogyatékossággal élők számára.
Elektronikus szavazásban vettem részt, amelynek eredményeként az Országos
Fogyatékosságügyi Tanács a következő határozatot hozta: A lakás akadálymentesítési
támogatás szabályozásának előkészítésére alakult bizottságba az OFT 10 támogató
szavazattal, egyhangú szavazás alapján szakértőként dr. Hegedüs Lajost, a Tanács
társelnökét delegálja. Szavazatom leadásakor kifejeztem reményem az iránt, hogy a
rendelet módosítása során minden fogyatékossággal élő személy érdekeit fogja képviselni.
Részt vettem a Közlekedés Operatív Program 17. monitoring bizottsági ülésén.
Felszólalásomban sajnálatomat fejeztem ki amiatt, hogy a vasúti beruházások előkészítése
során a tervezési időszakban nem kérik ki a fogyatékossággal élő embereket képviselő
érdekvédelmi szervezetek véleményét.
Szűcs Zsuzsanna felhívta az elnök figyelmét a 2017. évtől esedékes személyi jövedelemadó
bevallásának változására, ugyanis a NAV tervei között szerepel, hogy az adózóknak elkészíti
a bevallásokat. Félő, hogy az SZJA 1% nem jut el a kedvezményezett civil szervezetekhez.
Az elnök ígéretet tett arra, hogy a jogalkotók felé jelezni fogja a problémát.
Nemes-Nagy Tünde jelezte, hogy az ELMÜ áramszolgáltató honlapja nem akadálymentes,
nem lehet vakon, képernyőolvasóval az online felületen hivatalos ügyet intézni.
Az elnök vállalja, hogy levélben felkeresi a szolgáltatót.
Az ülésre megérkezett Fodor Ágnes, a Felügyelő Bizottság póttagja és Németh Orsolya a
VGYKE alelnöke.
Barnóczki Gábor kérdezett rá az NRSZH-hoz új munkakörökre beadott pályázatra, hány
munkavállalót foglalkoztat pluszban a Szövetség 2016-ban.
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A szakmai vezető elmondta, hogy 2 új munkavállalót foglalkoztat, összesen 18 főt. Az új
munkakörök a Braille-kotta átírás és egyben konvertálás is, a másik pedig az informatikus és
egyben az okosklub klubvezető koordinátora is.
Barnóczki Gábor kérdésére válaszolva az elnök elmondta, hogy a Szövetség cibakházai
ingatlanát a helyi önkormányzat részére elajándékozza a szervezet.
Az elnökség a beszámolót az alábbi határozattal elfogadta.
70/2015. (XII.10.) Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2015. október 30. és december 8. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
2.

Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető

A gazdasági vezető legfontosabb feladatait az alábbiak szerint nevezte meg:
Elkészült a balatonboglári üdülő szerződése, melyet az elnökségi tagok is megkaptak
véleményezésre. Ennek melléklete a leltár, amely szintén elkészült. Az üzemeltető a
szerződésben vállalt felújításokat folyamatosan teljesíti, új burkolatot kapott a B-épület
folyosója, az épület szobái is új festést kapnak. Elkészült az A-épület lábazatának festése, az
épület belső ajtóinak mázolása és a partfal kőburkolatának felújítása.
Boda Gábor felmondott, február 1-étől már nem dolgozik a Szövetségben.
A Csepeli önkormányzat telekadót szeretne kivetni a kutyaiskolára, de a Szövetség mentesül
ez alól.
A kőérberki ingatlan rendberakása folyik és újra megpróbálja azt értékesíteni a Szövetség.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját.
3.

Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Angyal Gábor az elnökségi tagok részére előzetesen megküldte beszámolóját. (A szakmai
vezető 2015. október 2.-ától december 9.-éig terjedő részletes beszámolója a 2. számú
mellékletben olvasható)
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok
Konvertáló csoport


Év közben is futnak be tankönyvrendelések



Olvashatatlanná váltak kész Word fájlok



Az év végi leállás nem érinti a csoport minden tagját
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Egyéni Braille-könyv megrendelés is befért a teendők közé



Bővül a csoport létszáma

Braille-nyomda


Újra dolgozik az ipari nyomtató



Új nyomtatókra kértünk árajánlatokat



Nyomdagép szervízcsomag rendelés



A nyomdavezető szabja le a régebbi könyvek lapjainak pótlására szolgáló lapokat

Braille-könyvtár



Adományba kaptunk régi Braille-könyveket, amelyek állományba vétele folyamatban

van.
Braille-felirat grafikai szedés
Az alábbi szavak Braille megfelelőjének méretarányos, grafikus megjelenítését készítettem
el: tűzveszélyes, bőr, szem, légúti irritáció környezetre veszélyes
Egy cég kért árajánlatot Braille termékfelirat grafikai szedésére, majd meg is rendelte azt.
Sajnálatos módon rajtam kívül más nem tudja ezt a munkát elvégezni, így megcsináltam.
Csilla besegített, Kovács Judit pedig ellenőrizte. A Konvertáló csoport új munkatársa ezt a
feladatot is megkapja majd.
Segédeszközbolt



Új termékek érkeztek, a fogyó termékek folyamatos pótlása biztosított.



Árazási problémák jelentkeztek.

A külföldről rendelt termékek rendre, időben érkeznek. Az árazásnak nem csak az üteme
lassú, hanem bizonyos esetekben a nemrégiben hozott határozat betartása is gondokat
okoz. Az árképzés módszertanára vonatkozóan határozati javaslatot készítek elő.
Vakvezetőkutya- kiképző Iskola



Karácsonyozni mentek a kutyák.



Nagyszabású adománygyűjtő akciót indítottunk a Notebookspecialista.hu Kft-vel
közösen.
A kutyák, macskák mellett sosincs leállás, ezért minden napra biztosított a gondozásuk,
ellátásuk. Azonban, hogy a kutyák a pangó időszakban is inger gazdag környezetben
élhessenek, az önkéntes kölyöknevelőink vették őket pártfogásba, gyakran második
védencükként. Az év utolsó hónapjában az emberek adakozókedve fokozott. Sűrűn keresnek
meg minket, Schiff Mónikát is azzal, hogy adományukkal támogatni szeretnék a kiképzést.
Ezért – ha bár szabadságon van – Momó ilyenkor is rendelkezésre áll, telefonál, levelezik és
reprezentál, ahol kell.
A Notebookspecialista felajánlotta informatikai rendszerét és marketing tevékenységét a
célból, hogy a 18 éves mikrobusz helyett egy új járművet tudjunk vásárolni, a
közreműködésükkel gyűjtött adományokból. Elkészítették a marketing stratégiát, az
akciótervet, együtt sajtótájékoztatót szerveztünk, ahol a cateringet ők fizették. Az M1 esti
híradójában és több rádióadón is szó esett az eseményről. Az akció szervezése és
bonyolítása nem várt mértékben terhelt le minket is. Remélem, az eredmény majd kárpótol.
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Okos klub



Megnyitottuk új szolgáltatásunkat, a média is figyel ránk emiatt.

Okos klub névre kereszteltük és december 2.-án ünnepélyes keretek közt megnyitottuk új
szolgáltatásunkat, melynek tartalmáról bővebben az MVGYOSZ hírlevélben olvashatott
mindenki. A szolgáltatást az arra igényt tartó MVGYOSZ tagegyesületekre is kiterjesztjük
majd.
Az első, a megnyitót követő média érdeklődés az Európa rádió részéről érkezett, melynek a
témakörben telefonos interjút adtam.
Elnöki munka segítése


Védikus Alapítvánnyal együttműködés tervezése



Részvétel vezetőképzésen (Erste Alapítvány).



Előadás/prezentáció tartása InternetKon záró konferenciáján.



Egyeztetés OTP Banknál kedvezményes számlacsomagról.



Okostelefonokról előadás tartása a VISAL képzésen.



Dm téma meghatározás.



Tárgyalás Barabáskő Kft-vel.


Tárgyalás egy taktilis jelzéseket importáló cég képviselőjével
Átköltöztem a volt Titkárságra. Csilla már másfél éve szolgáltatásvezető. Most együtt
dolgozunk ebben az irodahelyiségben, amelynek még új nevet nem adtunk.
Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját.
4.

Hermina Egyesület bérleti díjjal kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

A Hermina Egyesület elnöke, azzal a kéréssel fordult a Szövetséghez, hogy csökkentse az
Egyesület havi bérleti díját.
Borai Botond köszönetet mondott az elnökségnek a Hermina Egyesület és a Szövetség
közötti folyamatos és jól működő együttműködésért.
Nemes- Nagy Tünde kérdésére Angyal Gábor elmondta, hogy a Hermina Egyesületnek
nincs önálló mérőórája, a rezsi külön nincs kiszámlázva ez mind bele tartozik a bérleti díjba.
Ezen kívül kedvezményesen veheti igénybe a Szövetség termeit és a stúdiót is.
Kutor Sándorné összehasonlította a Hermina Egyesület havi bérleti díját és egy korábbi,
gazdasági tevékenységet folytató bérlő által fizetett díj összegével, akik szintén 38 m2-t
béreltek. A Hermina Egyesület havonta 95.040 Ft-ért, a korábbi bérlő 120.000 Ft-ért/hó
bérelte a helységet. A rendezvényekre a Hermina Egyesületnek csak hétvégén kell fizetnie a
termek bérleti díjáért. A társszervezetek részére a terembérleti díj kedvezményes áron van
megállapítva úgy, hogy fix 4 órát kell kifizetni és utána minden megkezdett óra 2500, – Ft. A
Hermina Egyesület bérleti díját 2013 óta nem emelték.
Az elnökség a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének kérelmét megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
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71/2015. (XII.10.) Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete irodabérleti
díját 2016. január 1-jétől nem emeli, továbbra is a korábbi bérleti díjban állapítja meg az
összeget.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Ezt követően az elnök szavazásra bocsátotta a Hermina Egyesület bérleti díj csökkentésre
irányuló kérését.
72/2015. (XII.10.) Elnökségi Határozat
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete
irodabérleti díját az egyesület kérésére 2016. január 1-jétől csökkenti 1.800,- Ft/ m2/hó
összegben.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: A határozatot ellenezte: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
Tartózkodott: Az elnökség egyöntetűen megállapodott abban, hogy a díjat 2016-ban nem emeli és nem
csökkenti. Indoklása, hogy a bérleti díj tartalmazza az egyesület rezsiköltségét (áram, víz,
gáz stb. fogyasztás), ezért a 2013-ban megállapított bérleti díj kifizetésének csökkentését
nem tartja indokoltnak.
dr. Ozváry-Lukács Ádám időközben megérkezett az ülésre. Az elnökség létszáma, így 6 főre
emelkedett.
5.

Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnök

A napirend levezetésére az elnök felkéri dr. Ozváry-Lukács Ádám alelnököt.
Az alelnök határozati javaslata, hogy dr. Nagy Sándor elnök részére a 4. negyedéves
prémium kifizetéséhez az elnökség járuljon hozzá és a kifizetés 2015. december hóban
történjen meg a minisztérium felé való elszámolás érdekében.
73/2015. (XII.10.) Elnökségi Határozat
Az elnökség Dr. Nagy Sándor elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.
6.

Tájékoztatás az első VISAL képzésről

Kácsor-Macska Zsuzsanna betegsége miatt nem tudott részt venni az ülésen, így az elnök
számolt be a VISAL Facilitátor képzésről. A képzés 8 fővel lezajlott. Ezzel kapcsolatosan az
után követés van még hátra. A csoport tagjai érdeklődőek és együttműködőek voltak. A
program pontjain felül megtekintették a segédeszköz boltot, az okostelefonokról kaptak
tájékoztatást, részt vettek a „LESEK” segédeszköz konferencián. Az EBU-t tájékoztatta a
Szövetség a program sikeres végrehajtásáról és elkészítette az elszámolást.
Az elnök beszélt róla, hogy a projektet érdemes és szükséges továbbfejleszteni, elvinni a
megyékhez, klubokba. Németh Orsolya elmondta, hogy a VGYKE-nél is szeretne több
kurzust tartani.
7.

Az MVGYOSZ 2016-2019. évi stratégiai tervével kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

A szakmai vezető elmondja, hogy a stratégiai terv koncepciója, jó részt az EBU által
előterjesztett 2016-2019. év közötti stratégiai tervre alapoz. Ahhoz, hogy a Szövetség, mint
EBU tagszervezet ki tudjuk szolgálni azokat az igényeket, amik a tervben szerepeltetnek,
párhuzamosan kell velük dolgozni. Ugyanazokat az adatokat kell összegyűjteni és
rendelkezésre bocsátani, illetve ahogy az EBU a tagszervezeteivel a nemzetközi kapcsolati
hálókat erősíti és összefogja a szervezeteket, ugyanúgy az MVGYOSZ is erősítené a
kapcsolatait az egyesületekkel. Továbbá olyan célok szerepelnek benne, amelyek nálunk is
kívánatos és elérendő célok. Valamivel hosszabb a Szövetség stratégiai terve, mivel az EBU
nem nyújt szolgáltatásokat a látássérültek számára.
Az elnök első olvasatos tárgyalásnak gondolja az elnökséggel előzetesen ismertetett
stratégiai tervet. Véleménye szerint ezzel kapcsolatosan a végső döntést a januári elnökségi
ülésen hozzák meg, amikor teljes formájában beérne a gondolat. Szükséges még finomítani,
egyébként elfogadhatónak találja a tervezetet.
Az elnökség egyetértett azzal, hogy döntés előtt, érintettség okán a tagegyesületeknek is ki
kell küldeni a stratégiai tervet azzal a kísérő szöveggel, hogy az elnökség a december 10-ei
ülésén első körben megtárgyalta az MVGYOSZ stratégiai tervét és kiegészítő vélemények,
észrevételek bekérése szándékával megküldi a tagegyesületeknek. A beérkezett
összegzéseket kiküldik az elnökségi tagoknak és az ülésre már a végleges változatról
fognak dönteni.
Fodor Ágnes gratulál a tervezethez, nagy szükségét érzi egy stratégiai dokumentum
kidolgozásának. Nagyon fontos egy stabil szervezeti struktúra és háttér, mely a Civil
törvénnyel és minden jogszabállyal harmonizál.
Pesti Zoltánné egyéb irányú elfoglaltságai miatt távozott az ülésről. Az elnökség 5 elnökségi
tag jelenlétével továbbra is határozatképes.
8.

Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének leosztandó állami
támogatásról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető

A gazdasági vezető elmondta, hogy a 66/2015. (XI.3.) sz. Elnökségi Határozat elkészült, de
abban nem tértek ki a Fejér Megyei Szervezetre. Az Szja 1 %-ából 750.000 forintot kaptak
működési költségre. Elmondja, hogy Jónás Beáta november 18-án írt egy levelet, amelyben
arról érdeklődött, hogy sikerült-e elkölteni az MVGYOSZ által átutalt támogatást, ha igen,
akkor mikor tudnának elszámolni? Segítségként elküldte a számlaösszesítőt, amelyben fel
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kell tüntetni az elszámoláshoz felhasznált számlák adatait. Erre a mai napig válasz nem
érkezett.
Az elnök elmondja, hogy a Fejér Megyei Szervezet beadott egy szakmai tervet és
költségvetést közel 3,7 millió Ft-ra, amelyből általános tájékoztatásra 350.000 Ft-ot,
általános jogi segítségnyújtásra 100.000 Ft-ot, kulturális és szabadidős szervezés
tevékenységre 300.000 Ft-ot, összesen 750.000,- Ft-ot adott a Szövetség.
A gazdasági vezető elmondta, hogy az egyesület és a szövetség között nem javult az
együttműködés.
Nemes- Nagy Tünde vállalja, hogy meglátogatja a Fejér megyei Szervezetet és felméri a
helyzetet.
A gazdasági vezető javaslata, hogy minél előbb döntsön az elnökség abban, hogy az
egyesületek mennyi pénzt kapjanak a minisztériumi támogatásból annak érdekében, hogy
időben értesüljenek és fel tudjanak készülni a minisztérium felé benyújtandó szakmai terv
elkészítésére.
Az elnökség némi vita után határozatba foglalta, hogy kiegészíti az novemberi döntését,
amely a minisztériumi támogatás egyesületek közötti felosztására vonatkozik. Így a
költségvetési támogatás felosztása során a forrást 21 egyesület között osztja el és nem
részesíti belőle a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetét.
74/2015. (XII.10.) Elnökségi Határozat
A 66/2015. (XI.3.) Elnökségi Határozat kiegészítésére az elnökség úgy határoz, hogy a
költségvetési támogatás felosztása során nem veszi figyelembe a Vakok és Gyengénlátók
Fejér Megyei Szervezetét.
Indokolás: Az együttműködésben javulás nem következett be a Szervezettel.
Felhatalmazás: Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: A határozathozatal után dr. Nagy Sándor elnök megjegyezte, hogy továbbra sem zárkóznak
el attól, hogy működési támogatást biztosítsanak a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei
Szervezetének a Szervezet és Szövetség közötti kedvező együttműködés javulása esetén.
9.

A Braille-bizottság javaslatának megvitatása
Előadó: Nemes-Nagy Tünde

Írásban előzetesen megkapta az elnökség a Braille-bizottság javaslatát, illetve az ülésen
Braille-írásban is kiosztották a javaslatot a tagok között.
„Tisztelt elnökség!
A Braille-bizottságban az az egyik fő célunk, hogy új jelek megalkotásával hozzájáruljunk
ahhoz, hogy a magyar pontírás képes legyen lehetőleg minden esetben a síkírású szövegek
hű visszaadására. Ennek érdekében az alábbi három új jelet alkottuk meg:
1. kiemelő jel. Annak jelzésére szolgál, hogy a síkírású szövegben az adott rész a normál
betűstílustól eltérő módon (félkövér, dőlt, aláhúzott
stb.) betűstílussal van kiemelve.
A nyitó kiemelő jel pontszáma: 3, 5, 6
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A záró kiemelő jel pontszáma: 2, 3, 6
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a kiemelt szöveghez.
2. Szögletes zárójel:
A nyitó szögletes zárójel pontszáma: 4, 6 és 2, 3, 4, 6 A záró szögletes zárójel pontszáma:
4, 6 és 1, 3, 5, 6
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a közbezárt szöveghez.
3. Kapcsos zárójel:
A nyitó kapcsos zárójel pontszáma: 5 és 2, 3, 4, 6 A záró kapcsos zárójel pontszáma: 5 és
1, 3, 5, 6
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a közbezárt szöveghez.
Ily módon a zárójelek egy egységes rendszert alkotnak. A kerek zárójel, mint egy ablakos jel
jelenti az alapot. A szögletes zárójel abban különbözik a kerek zárójeltől, hogy a 4, 6 pontok
kerülnek elé. A kapcsos zárójel pedig abban, hogy az ötös pont kerül elé.
Mindhárom zárójelet lehet használni szövegek és matematikai kifejezések átírásakor.
Miért van szükség ezekre az új jelekre?
A kiemelő jel esetében: Igényesen elkészített szövegekben egyre gyakrabban használják az
eltérő betűstílusokkal való kiemelést. Ezeknek pl. tankönyvek esetében nagyon fontos
szerepük van. Vannak olyan feladatok, amelyeket a látássérült diák csak akkor tud
megoldani, hogy ha tudja, a feladatban mely szavak vannak kiemelve. Ennek jelzését teszi
lehetővé pontírásban a kiemelő jel.
A zárójelek esetében: Normál szövegek leírásakor általában a kerek zárójelet használják. De
ma már gyakran előfordul normál szövegekben a szögletes, ritkán pedig a kapcsos zárójel is.
Mivel az eddig használt szögletes zárójel egyenlő az ü ű betűvel, a kapcsos zárójel pedig
az o ó betűvel, azokat az ütközés miatt nem tudtuk használni normál szövegekben. Az új
szögletes és kapcsos zárójelekkel ezt a problémát szeretnénk megszűntetni.
A Braille-bizottság javasolja az elnökségnek, hogy hozzon határozatot e jelek bevezetéséről.
Készítettünk pontírásban egy négyoldalas mintaszöveget, amelybe belehelyeztük a javasolt
jeleket. Ezt a szöveget elolvasva láthatják, hogy az új jelek jól illeszkednek-e a pontírású
szövegbe. Az anyagot megkaphatják az elnökségi ülés előtt.
Szívélyes üdvözlettel: Bieber Mária”
Az elnökség a döntést elnapolta. Levélben kéri a bizottságot, hogy valamennyi módosítását
terjessze elő és egyéb Braille-írással foglalkozó szervezeteket is megkérdeznek a
módosítások jogosságáról, használatáról, használhatóságáról. Döntést az elnökség később
hoz a kérdésben!
Fodor Ágnes, a felügyelő bizottság póttagja az ülésről távozott.
10.

A szakmai vezető határozati javaslatának megvitatása az MVGYOSZ
segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek meghatározása kapcsán
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
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Problémák merültek fel a segédeszközök árképzése során. A szakmai vezető határozati
javaslatát ismertette az elnökségi tagoknak az ülésen. Az elnökség az ezzel kapcsolatos
döntését elhalasztotta, maradnak az árak változatlanok!
11.

Bejelentések, vegyes ügyek

Az elnök mindenkit vár szeretettel a december 17-ei Adventi vásárra az MVGYOSZ
kiselőadótermébe.
Barnóczki Gábor elmondja november 10-én részt vett Budapesten egy VEKOP-os
konferencián a kormányhivatal foglalkoztatási főosztály szervezésében, ahol nem feltétlenül
megváltozott munkaképességűekről volt szó. Téma az ifjúság szakképzése és
foglalkoztatásának elősegítése. A hozzászólásoknál felhívta a jelenlévő vállalkozók, HR-esek
figyelmét arra, hogy az ifjúság körében is vannak megváltozott munkaképességű emberek és
legyenek figyelemmel a fogyatékossággal élők foglalkoztatásával is. Nem a rehabilitációs
hozzájárulási adót kellene befizetni, sokkal könnyebb lenne fogyatékossággal élő munkaerőt
foglalkoztatni. A fogyatékkal élő emberek munkavégzése is értéket tud teremteni,
amennyiben megfelelő körülményeket és befogadó attitűdöt tudnak biztosítani a
munkáltatók. Elmondta a konferencián azt is, hogy keressék fel a Szövetséget, ha ilyen
irányú segítségre lenne szüksége közvetítő szervként.
Nemes- Nagy Tünde részt vett november 5-én, a Mozi mindenkié című programon, a
rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatait megosztotta az elnökséggel.
A Felügyelő Bizottság elnöke jelezte, hogy a Szövetség székházában megbeszélést tartanak
december 18-án reggel 7 órától.
Az elnökség a következő ülését várhatóan 2016. január 19-én fogja tartani.
További téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette.
Kmf.
dr. Nagy Sándor

Baráth Barbara

elnök

jegyzőkönyvvezető
Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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