JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2018. április 17-én (kedd) 10:00 órai kezdettel
megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen van:
Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag igazoltan van távol, előre jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésen
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:
Baráth Barbara elnöki asszisztens
Ollé Attila nemzetközi referens
A Felügyelőbizottságtól jelen van:
Szűcs Zsuzsanna, Páll András és Fodor Ágnes
Jelen van Nagy Zsuzsanna az elnökség póttagja.
A nyilvánosságtól jelen van: Tóth Sándor
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 6
elnökségi tag van jelen, az ülés határozatképes.
A napirendi javaslat ismertetése
1.
Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2.
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3.
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4.
A zsarolóvírus által okozott problémák kezelésének megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5.
Az ingatlan bérbeadásának újratárgyalása, továbbá az ingatlan vásárlásáról
szóló határozat indoklásának pontosítása az FB javaslatai alapján
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6.
Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Erhart Péter szolgáltatásvezető
7.
Bejelentések, vegyes ügyek
Dr. Nagy Sándor: kérem, hogy a Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének
elbírálását vegyük napirendre.
Nemes- Nagy Tünde: foglalkozzunk Mellár Renáta levelével is. Vegyük napirendre a Vakok
és Gyengénlátók Fejér megyei Szervezete tevékenységének megvitatását.
Az elnökség a 2018. április 17-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
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15/2018. (IV.17.) Sz. Elnökségi határozat
Az elnökség 2018. április 17-ei ülésének napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A zsarolóvírus által okozott problémák kezelésének megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Az ingatlan bérbeadásának újratárgyalása, továbbá az ingatlan vásárlásáról
szóló határozat indoklásának pontosítása az FB javaslatai alapján
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Erhart Péter szolgáltatásvezető
A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének elbírálása
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei Szervezete tevékenységének megvitatása
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor: a szakmai vezető azért nincs jelen, mert a honlap specifikációja
összeállításának ma van az utolsó napja és egy nagyon fontos tárgyaláson kell részt vennie.
De amikor az ő napirendjére kerül a sor, lejön.
A gazdasági vezetőt egy megbeszélésre várták a Minisztériumba a projekttel kapcsolatban.
Ha a beszámolójával kapcsolatban kérdésetek lesz, a könyvelő le fog tudni jönni.

1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Dr. Nagy Sándor elnök a beszámolóját előzetesen írásban megküldte az elnökségi tagoknak
és a Felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:
Elnöki beszámoló a 2018.március 11. és a 2018. április 16. között végzett munkáról
Egyeztettem a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságával, a
köztársasági Elnök úr részvételi lehetőségről az április 9-én megtartandó centenáriumi év
irodalmi rendezvényén. Sajnos az Elnök úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni a
felkérést.
Munkatársaim részt vettek a Társadalmi és technológiai innovációk – a fogyatékos emberek
teljes körű társadalmi részvétele című V4-es konferencián a Budapesti Kongresszusi
Központban. A konferenciát a hazai fogyatékosügyi szakma nagy érdeklődése kísérte. A
konferencia célja a V4-es országokban a fogyatékos emberek helyzetének, társadalmi
részvételének áttekintése volt a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ konvenció
tükrében. A konferencia kiemelt témái voltak az intézményi férőhely kiváltás, az új típusú
fogyatékosságok, így különösen az autizmus és a pszichoszociális fogyatékosság, a
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fogyatékos emberek életminősége és társadalmi részvétele, valamint az ezt segítő
technológiai innovációk.
A munkatársak a technológiai innovációkkal foglalkozó workshopon vettek részt, ahol
Németh Orsolya felszólalásában a mindenki számára hozzáférhető, ugyanakkor életvitelt
segítő eszközként szolgáló termékek, pl. okos eszközök térhódítására, beszerzésük
támogatásának szükségességére, illetve speciális eszközök helyett a segítő alkalmazások
fejlesztési támogatásának fontosságára hívta fel a figyelmet, példaként hozva a Távszem
szolgáltatást is.
Megbeszélésen vettem részt a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének irodájában, ahol
a közös együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk. A Lions Szövetség vezetősége mellett
jelen volt még Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Országos Egyesületének elnöke.
Egyetértettünk abban, hogy a látássérülés szempontjából is rendkívül fontos a
cukorbetegség megelőzése, megléte esetén kezelése. Ebben együttműködik a három
szervezet.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási
Szerv utasjogi konzultációt tartott „az Európai Parlament és a Tanács vasúti
személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK
rendelet 24. cikkében előírt segítségnyújtási kötelezettség teljesítésének megvalósulása a
gyakorlatban” témában, amelyen munkatársaim is részt vettek.
Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány segítségével véleményeztem a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság Elektronikus hírközlési akadálymentesség érdekében készített
konzultációs kérdőívét.
Kivizsgáltam az országgyűlési képviselőválasztás során jelzett hiányosságokat a Brailleszavazólapokkal és a Braille-sablonokkal kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban közleményt
tettünk közzé az MVGYOSZ hírlevelében és közvetlenül megválaszoltam a panaszos
leveleket.
A Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontja, az Egyenlő
Biztonság program kapcsán, a következő feladatokat rendelte meg a Szövetségtől:
•Védtelen közlekedői fórumon részvétel
•A látássérült emberek legfontosabb közlekedési problémáinak meghatározása és javaslatok
megfogalmazása a megoldásra vonatkozóan
•A látássérült emberek közlekedésbiztonságának javítását célzó mintaprojekt rendezvényen
előre meghatározott időpontban való részvétel
•Üzenetek
megfogalmazása
a
társadalom
részére
a
látássérült
emberek
közlekedésbiztonságának javítása, a problémáikra való érzékenyítés céljából
•Szükség esetén a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. látássérült emberek
közlekedésbiztonságával kapcsolatos elkészült anyagainak véleményezése
•A társadalom körében végzendő, látássérült emberek közlekedésével kapcsolatos szakmai
felmérés kérdőívének véleményezése.
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács delegáltjaként véleményeztem a KÖFOP 1.
prioritásához tartozó KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18 azonosítószámú, „Az elektronikus ügyintézést
biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása” című
standard pályázati felhívás tervezetét. Munkámat segítette Németh Orsolya, Dr. Simon
Gergely és Szuhaj Mihály.
Több megbeszélésen vettem részt a látássérült emberek elemi rehabilitációja jogszabályi
hátterének elkészítése érdekében. Két jogszabály készül. Egy általános törvényi
meghatározás arról, hogy kik tartoznak ebbe a körbe, és hogy mi az elemi rehabilitáció
tartalma, továbbá hogy mennyi óraszámban vehetik ezt igénybe az ügyfelek.
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Végezetül tájékoztatom a tisztelt elnökséget arról, hogy az MVGYOSZ hírlevelében Németh
Orsolya munkatársam hétről-hétre részletesen bemutatja a Szövetség érdekképviseleti
munkáját.
Nemes- Nagy Tünde: A Közlekedés Biztonsági Kutatóintézetes ponttal kapcsolatban
szeretnék tájékoztatást kérni.
Dr. Nagy Sándor: A Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontja, az
Egyenlő Biztonság projektje keretében a közlekedés biztonsággal foglalkozik. A
fogyatékossággal élőkre vonatkozó részt speciális területnek tekintik, így közvetlen
kapcsolatot építenek ki a Szövetséggel. Régebbre nyúlik vissza, mert már ősszel is kerestek
meg minket és érdeklődtek, hogy mikre kell figyelni a közlekedési eszközökön,a vak
emberek speciális helyzetével, problémájával kapcsolatosan, ezt akkor elmondtuk. Ez a
program valószínűleg tovább él, és ezért újabb megbeszélésre hívtak minket, majd úgy
döntöttek, megrendelik tőlünk ezeket a szolgáltatásokat, ezt foglaltuk írásba. Ők fizetnének is
ezért.
Nemes- Nagy Tünde: azért kérdeztem, mert továbbítottam a szegedi kolléganő levelét.
Dr. Nagy Sándor: megkaptam. Neki is megköszöntem.
Nemes- Nagy Tünde: nem kerülhetne bele ebbe a munkacsoportba? A DAT-nál kidolgoztatta
már működik vidéken a látássérülteknek a segítő szolgálat, hogy ha átszállás van, elkísérik a
megfelelő helyre, Be kell előtte jelentkezni és nagyon jól működik ez a szolgáltatás. Ill. a
buszsofőrök számára is van egy kidolgozott tananyag és ő is tart érzékenyítőt.
Dr. Nagy Sándor: odaadom a munkatársaknak az általa küldött levelet, meg is írtam neki,
hogy köszönöm. Németh Orsolya képzett akadálymentesítési szakértő, Erhart Péter is rég
óta foglalkozik a témával, és Benedek Zoltán szokott még időnként segíteni. Továbbítom
nekik a levelet.
Több kérdés nem merült fel, Dr. Nagy Sándor átadta az ülés vezetését Dr. Ozvári-Lukács
Ádám alelnöknek.
Dr. Ozvári- Lukács ádám az elnöki beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot
terjesztette elő, amelyet az elnökség az alábbiak szerint fogadott el

16/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség az elnök 2018. január 31-e és a 2018. április 16-a közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor,
Nemes-Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
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2.

Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

A gazdasági vezető a beszámolóját előzetesen írásban megküldte az elnökségi tagoknak és
a Felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:
Gazdasági vezető beszámolója 2018. március 11-től 2018. április 16-ig
Február hónapról a 08-as járulékbevallás, áfabevallás, valamint a pénztárgép használatra
kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi
adatszolgáltatása az adóhatóság részére beküldésre került. Statisztikai hivatal részére
létszámjelentést elkészítettem és beküldtem.
A Főváros homlokzat felújításra 2017-ben 8 millió forintos támogatási összeget ítélt meg a
Szövetség számára, ennek megvalósítására és a támogatott összeg felhasználására
határidő hosszabbítást kértünk.
Részt vettem a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, mely két napot vett
igénybe.
A zsarolóvírus következtében a pénzügyi osztály összes adata elveszett. A kezdeti
időszakban, amikor még a számítógépeket sem lehetett használni, az épületben szükséges
pakolási, selejtezési, takarítási munkákat végeztük a munkavállalókkal.
Húsvét után egy számítógépen már lehetett dolgozni, így a munkavállalókat rögzítettem
2017. évre, a bérszámfejtéseket elkészítettem mind a 12 hónapra, majd 2018. évre
átnyitottam a dolgozó törzset. Kiegészítettem az új munkavállalókkal, és az első két hónap
adatának pótlása után sikerült elkészíteni a március havi bérszámfejtést, és április 10-ig
valamennyi munkavállalónak kifizettük járandóságát. A március havi járulékbevallást és
statisztikai létszámjelentést beküldtem. A könyvelő kolléga elkezdte a 2018-as számlák
berögzítését, hiszen ismét áfabevallást kellene küldeni az adóhatóság részére, ehhez
viszont szükség van a könyvelési adatokra.
Ha csak a 2017. év anyagát nézzük, akkor kb. 4.000 kimenő számlával, 1.000 bejövő
számlával, 6-700 bankszámlakivonattal és 2.000 pénztárbizonylattal kell számolnunk. Ezen
túl még rengeteg más könyvelési tételt és analitikus nyilvántartást kell pótolni. Erre nagyon jó
példa a tárgyi eszköz nyilvántartás, mely szintén ezres nagyságrendben tartalmaz tételeket.
Mivel az adóhatóság 5 évre visszamenőleg ellenőrizhet, ezért erre az időszakra eső anyagot
is pótolni szükséges. Ehhez számviteli szakemberekre van szükség. Jelenleg folyamatban
van a megfelelő végzettségű emberek keresése, két könyvelővel is folynak az egyeztetések.
A rendőrségi feljelentés, valamint az informatikai cég által kiadott szakvélemény birtokában
javasoltam Elnök Úrnak, hogy nyújtsunk be kérelmet a Törvényszéknek, melyben jelezzük a
sajnálatos eseményt, mely történt a Szövetségnél, és kérjünk új határidőt a beszámoló
elkészítésére. A KSH felé is jelezni kell a problémát, mivel az éves beruházás-statisztikai és
munkaügyi jelentés elkészítéséhez szükséges adatok sem állnak rendelkezésre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma aláírta a támogatási szerződést a Szövetséggel. A
tagegyesületeinkkel kötendő szerződések előkészítése folyamatban van, hogy minél
hamarabb aláírásra kerüljenek, és ha a minisztériumtól megkapjuk a támogatási előleget,
utalni tudjuk nekik is az első részletet.
Az egyesületek az szja 1 %-ból leosztásra kerülő összeget is nagyon várják, azonban nem
áll minden információ rendelkezésünkre az utaláshoz. Ezért türelmet kérnék mindenkitől,
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igyekszünk pótolni az elveszett adatokat és amint lehetséges, küldjük az elnökségi döntés
alapján az egyesületeket megillető részt.

Dr. Nagy Sándor: van kérdés a gazdasági vezető munkájával kapcsolatban?
Szűcs Zsuzsanna: kellene lennie kinyomtatott tavalyi főkönyvi kivonatnak. Online mentés
volt, de nyomtatás nem volt és a vírus miatt ekkora baj történt. A segédeszköz boltban kis
tételekről 100 Ft-os tételekről van nyomtatott számla, könyvi kivonat nincs kinyomtatva, nem
értem. Zsuzsa, tőlünk kérte vissza, amit a Felügyelőbizottságnak küldött 2017. novemberi,
decemberi adatszolgáltatást, hogy legalább azt ne kelljen elölről kezdenie az alábontásokat.
Ha nincs is kinyomtatva, legalább pendrive-on legyen meg. Ez egy borzasztó nagy hiba.
Dr. Nagy Sándor: hiba volt, de nyilván ebből fogunk tanulni. Ezzel meg kell várnunk Zsuzsát,
ha visszaér a Minisztériumból, ha még tart az ülés és ő tud válaszolni.
Biztos annak is van szabálya, hogy minimálisan miket kell kinyomtatni.
Szűcs Zsuzsanna: azt sem értettem, hogy fel kell venni embereket, hogy az elmúlt 5 évet
lekönyveltetni.
Dr. Nagy Sándor: csak a 2017-et és a 2018-at, de ez is iszonyat mennyiségű tétel.
Szűcs Zsuzsanna: igen egyszer a programváltás miatt, meg most.
Meg az a kérdésem még, hogy az informatikussal történtek-e egyeztetések arról, hogy mikor
voltak mentések.
Dr. Nagy Sándor: igen, voltak. Készítjük az informatikai biztonsági szabályzatot és annak
kapcsán merült fel, nem biztos, hogy elégséges az online mentés, Két winchesteren volt
anyag, hogy ha az elsődleges megsérül, a másikról vissza lehessen tölteni. A baj ott volt,
hogy ez online volt megoldva, nem offline. A támadás elérte az első winchestert, óhatatlanul
átment a másodikra is. Igyekeztünk a legjobb vírusirtót beszerezni, a Pandát, A Panda
mellett volt egy másik belső szűrő is beállítva, hogy ami a Pandán keresztül jön, azt még az
első winchesteren keresztül meg lehessen szűrni, mielőtt átmegy a másodikra. Az a baj,
hogy az vírus olyan okos volt, hogy áttörte az elsőt. Informatikai szempontból a védelem
maximálisan fel volt állítva. A probléma ott volt, amit a szabályzat készítésekor ismertünk fel,
hogy nekünk offline mentést is csinálnunk kellene. Meg is beszéltük, hogy az informatikus
írja össze, hogy milyen eszközök beszerzésére van szükség annak érdekében, hogy az
offline mentést is el tudjuk végezni.
Szűcs Zsuzsanna: meg volt a rendőrségi feljelentés?
Dr. Nagy Sándor: igen.
Fodor Ágnes: ismeretlen tettes ellen?
Dr. Nagy Sándor: igen.
Szűcs Zsuzsanna: mondtad, hogy informatikusok megpróbálják visszaállítani.
Dr. Nagy Sándor: igen, de sajnos nem sikerült. Vannak olyan emberek, akik azzal
foglalkoznak, hogy ezt a vírust blokkolják. Abban reménykedhetünk, hogy ha meglenne a
felfejtő vírus, nem kellene mindent újra beszerezni. Akkor vissza tudnánk nyerni adatokat. De
attól félek, mire ez meglesz, addigra a könyvelést meg muszáj újra megcsinálni.
Kötelezettségeink vannak, az ÁFA bevalláson keresztül a bérkifizetésekig stb.
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Szűcs Zsuzsanna: mikorra lesz meg?
Dr. Nagy Sándor: most tárgyalunk több könyvelővel, hogy be tudna segíteni valaki, mert ezt
saját erőből nem tudjuk megcsinálni. Július 31-ig szeretnénk a könyvelési adatokat
visszarögzíteni.
Szűcs Zsuzsanna: Mikor lesz a küldöttgyűlés?
Dr. Nagy Sándor: a negyedik napirendi pontban megbeszéljük.
Szűcs Zsuzsanna: azt írja a beszámolóban, elévülési időszakon belül. De felesleges, mert ki
vannak nyomtatva. Azt a könyvelési rendszert kell megőrizni, amiben könyvelve lett. RLBben könyveltek, akkor ezek szerint ez is elszállt? A korábbi évek is. De az ki volt nyomtatva.
Azok megvannak, mert számviteli szempontból 10 évig kell megőrizni.
Megvannak kinyomtatva az alátámasztó bizonylatok, azon rajta van a kontírozás. Eszement
munka lenne 5 vagy 10 évet visszakönyvelni. Csak a 2017. és 2018. éveket kell.
Dr. Nagy Sándor: itt valószínű félreértés lesz én is a 2017-re és 2018-ra gondoltam.
További kérdés nem merült fel.
Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és megköszönte a gazdasági vezető munkáját.

3.

Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

A szakmai vezető előzetesen írásban elküldte a beszámolóját az elnökség tagjainak és a
Felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:
Az elmúlt elnökségi ülés óta eltelt időszakban az alábbi történéseket emelem ki a szakmai
vezető irányítása alá tartozó területeken történtek közül:
Hangoskönyv kölcsönzés:
Taba Zsófia betanította a tevékenység során ellátandó feladatokat Koczkásné Tóth
Csillának. Az anyaszalag raktár új helyén a polcozás megtörtént, illetve az anyaszalagok
eltárolása is. A kölcsönzési napok Csilla oktatásban történő részesülése miatt egy napra
(keddre) lettek korlátozva. A hangoskönyv hallgatás eszközparkjának korszerűsítése
érdekében különböző, pendrive-ról, illetve memóriakártyáról hangfájlokat lejátszó minta
eszközöket rendeltünk azért, hogy ki lehessen választani, melyik felel meg legjobban a
látássérültek speciális igényeinek, illetve melyik a legköltséghatékonyabb lejátszó. Az
eszközöket hamarosan megtekinthetik, kipróbálhatják az érdeklődők. Az online hangoskönyv
hallgatás eszközrendszerének kiválasztása és specifikációjának készítése is folyamatban
van. A speciális szerverkapcsolatot igénylő könyvtári adatbáziskezelő szoftvert a
rendszerösszeomlás óta még nem sikerült helyreállítani, ezért jelenleg kölcsönzés nem
lehetséges.
Braille-könyv kölcsönzés:
A Braille-könyvtárban a régóta nem használt mini teherlift elbontása megtörtént.
Folyamatban van a könyvtári állomány épületen belüli áthelyezésének előkészítése.
Pályázati forrásból kialakításra került az „Olvasó sarok”.
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Segédeszköz értékesítés:
Az informatikai rendszer újra konfigurálásának egyik első állomása a segédeszközbolt volt. A
mai napon már ismét működik a számlázó program a készletnyilvántartás. Kiderült, hogy a
vonalkód olvasó is használható a jelenlegi szoftverrel.
Új, főként mobiltelefonhoz használható kiegészítőkkel, aláíró keretekkel és sablonokkal,
nagyméretű, Braille-jelzéseket is tartalmazó magyar kártyával bővül a termékkínálat,
heteken belül. A Bieber Mária által tervezett társasjáték gyártása is folyamatban van, a játék
világnapján kapható lesz.
Adaptáló csoport:
Új megoldást tesztelünk az akadálymentes tankönyvek előállítása területén. Terv szerint az
eddigieknél lényegesen hamarabb készülnének el a könyvek. Változik az RTV műsorújság.
Ezen túl műsor szolgáltatónkénti bontásban kerülnek közlésre az anyagok, nem napi
bontásban. (Pld. Kossuth rádió hétfő, kedd, szerda, stb., M1 hétfő, kedd, szerda, stb..)
Nem akarom elkiabálni, de megoldódni látszik a Braille-nyomtatás helyzete.
A nagy nyomtatót vezérlő számítógépet olyan közel tettük a nyomtatóhoz, hogy a 12m
hosszú párhuzamos kábel helyett elég egy 3m hosszú is, mely azért fontos, hogy ne szedjen
össze külső elektronikus zavaró jeleket a kábel.
Ezen felül egy hálózati zavarszűrős szünetmentes áramforrást is bekötöttünk, hogy a
feszültség ingadozás se jelenthessen problémát. A próba nyomtatások hibátlanok.
Vakvezető kutya képzés:
Finisbe érkezett a műtét utáni regenerációt biztosító helység, a Lábadozó kialakítása.
Közben zajlik a főépület külső szigetelése. Április 28-ára minden elkészül, amit terveztünk. A
jelen állapot szerint az idén tartható a 18 vizsgázott kutya előállítása.
Digitális kompetencia fejlesztés és informatikai eszközhasználat támogatása:
A szolgáltatás csúcsra jár. Jövőre lehet, hogy humán erőforrást kell fejlesztenünk a területen,
hogy kielégíthessük az igényeket.
Nyilvánossági kommunikáció:
Facebook oldalunkon a megszokottnál több hírt adunk magunkról. A tavalyi év hasonló
időszakához képest sokkal többet szerepelünk a nyomtatott, az online sajtóban és rádió és
televízió műsorokban.
Az új weblapunk elkészítésének alapjául szolgáló követelményszint elemzés a végéhez ér, a
mai nappal. Eredménye egy olyan specifikáció lesz, mely alapján a szakemberek korrekt
módon tudnak tartható árajánlatokat tenni.
Szolgáltatóegység kialakítása
A hangoskönyvtár egykori helyén folyik az új ügyféltér kialakítása. Az ügyféltér
berendezésének látványterve és műszaki rajzai elkészültek.
Dr. Nagy Sándor: a játékkal kapcsolatban tájékoztatlak benneteket, hogy 20 játékot
rendeltünk meg.
Kérdés nem merült fel.
Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és megköszönte a szakmai vezető munkáját.
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4.

A zsarolóvírus által okozott problémák kezelésének megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor: a zsaroló vírus által okozott adatvesztés miatt május 31-ig nem fog
elkészülni a közhasznúsági melléklet. A törvény azt írja elő, hogy a tárgyévet követő év 5.
hónapjának utolsó napjáig el kell készülni a szakmai beszámolóval és a közhasznúsági
melléklettel és az Országos Bírói Hivatalnak meg kell küldeni. Viszont az is benne van a
törvényben, hogy amennyiben ezen feladatunknak nem teszünk eleget, nem tesszük közzé,
akkor ezt egy éven belül pótolhatjuk. Mivel egy éven belül pótolni fogjuk, meg tudjuk tenni,
így természetesen nem lesz ennek komolyabb következménye, szankciója.
Rendőrségi feljelentést tettünk. Így ezzel is tudjuk igazolni, hogy milyen helyzetbe kerültünk.
És arra gondoltunk, hogy megírjuk az illetékes szervnek, hogy azért estünk késedelembe,
mert vírus támadás érte a Szövetséget, annak számítógépes rendszerét és ennek okán
elvesztek az adatok, amelyek alapján a közhasznúsági mellékletet el kell készíteni.
Hivatkozva a törvény adta lehetőségre a 30 paragrafus 5. bekezdésére, ezt egy éven belül
pótoljuk, sőt még annyi sem kell és így nyilvánosságra fogjuk hozni.
Szűcs Zsuzsanna: azt gondoltam, hogy május végén sikerül a küldöttgyűlést összehívni.
Dr. Nagy Sándor: én is ebben reménykedtem, viszont azt nem gondoltam, hogy a Szövetség
könyvelésében ilyen iszonyú adatot kell kezelni, számlát, banki kivonatot stb. Az okozza a
gondot, hogy ha egy könyvelőt alkalmazunk, vagy be akarjuk tanítani, hogy hogy kell
könyvelni, komoly nehézséggel jár. Ti is tudjátok, főként a Felügyelőbizottság, hogy más
gazdálkodó szervezetekhez képest egy civil szervezetnek a könyvelése más. Más
szempontokat kell figyelembe venni. Az új könyvelőnek is meg kellett tanulnia különböző
dolgokat.
Szűcs Zsuzsanna: ezt úgy szokták kivédeni, hogy egy hetet rászánnak. Van egy új ilyen
területen dolgozó, nem ismeri a céget vagy jelen esetben a Szövetséget, mindenhova
elviszik, mindent elmagyaráznak neki. Ha csak beül a számítógép mögé, nem fogja tudni mi
micsoda, milyen munka folyik.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: bocsánat, hogy közbeszólok, de megtaláltam a 30. paragrafus 5.
bekezdést, a civil szervezet a beszámolójában a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 1-3
bekezdésben foglalt kötelezettségét elmulasztja, ha egy éven belül nem pótolja, a bíróság a
civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló törvény 31. paragrafus 2. bekezdésében megállapított mértékű
pénzbírsággal sújthatja, az 1-3 bekezdés szabályozza a beszámoló elfogadását is meg a
letétbe helyezést is, tehát mind a kettőre vonatkozik. Szankciót akkor alkalmazhat a bíróság
a beszámoló elfogadásának és letétbe helyezésének elmulasztása miatt, ha erre több mint
egy éven keresztül nem kerül sor. Nem csak a letétbe helyezésre, hanem az elfogadásra is
vonatkozik.
Dr. Nagy Sándor: köszönöm, erre utaltam én is.
Ha új könyvelőt fogunk alkalmazni ennek a problémának az áthidalására, akkor azzal
kezdünk, megmutatjuk neki a szervezet működését.
Szűcs Zsuzsanna: rászánni az időt, kivinni a Kutyaiskolába, a nyomdába,
segédeszközboltba, megmutatni mindent, hogy a folyamatokat megismerhesse.
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Nemes- Nagy Tünde: tavaly óta új könyvelőnk van és ugyanezt csináltam én is, mindent
megmutattam.
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Dr. Ozvári- Lukács Ádám: kutakodtam a paragrafusokban és ez lehet a
Felügyelőbizottsághoz kérdés akár. 30. paragrafus 6. bekezdése a civil szervezet
beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény valamint az annak felhatalmazása
alapján kiadott Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni,
Szűcs Zsuzsanna: ami meg előírja, hogy május 31-ig, és én nem ismerek kivételt.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: pont ez lenne a kérdésem. Az 5. bekezdés választ ad arra, hogy
attól, hogy a törvényszék, mint nyilvántartást vezető bíróság megbírságolja a Szövetséget,
vagy mondjuk egy törvényességi felügyeleti eljárást indít, attól nem kell tartani, mert csak
egy éven túl következne be. Viszont a NAV adott esetben még bírságolhat adott esetben a
számviteli jogszabályok alapján. Arra tudtok-e türelmi időt vagy ilyesmi?
Szűcs Zsuzsanna: eddig sosem futottunk bele kivételbe, de meg fogjuk nézni.
A számviteli törvény szerint.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: úgy tudom, ha valaki elmulaszt bármilyen bevallási vagy
elszámolási kötelezettséget, függetlenül attól, hogy adóhiány, adózási probléma, az a
beszámolási kötelezettség elmulasztása is eredményezhet bírságolást.
Szűcs Zsuzsanna: elképzelhető, hogy segítene, ha egy egyedi méltányossági kérelmet
írnátok. De megpróbálok még valami esetet találni erre.
Dr. Nagy Sándor: az Országos Bírói Hivatalnak akartam írni, de a NAV-nak kell. Vagy a
legjobb mindkettőnek. Majd a válaszukat látva tudunk mire készülni.
Barnóczki Gábor: nyilván a Minisztérium felé jeleztétek a problémát. Az egyesületeknek
szokott kötelezettsége lenni a Szövetség felé, hogy beadtuk a beszámolót, a letétbe
helyezésről a dokumentációt meg szoktuk küldeni szkennelve nektek. A költségvetési
támogatást tudjátok leosztani. A Szövetségnek is ez egy kötelezettsége a Minisztérium felé,
akkor velük is tisztázni kell, hogy ez a letétbe helyezés nem lesz meg időben. A költségvetési
támogatás bizonyos részletei folyósítása miatt nehogy gond legyen.
Dr. Nagy Sándor: a szerződés már alá van írva, mindkét részről, gyakorlatilag nem jöhet már
semmi közbe emiatt, hogy ne folyósítsák.
Barnóczki Gábor: köszönöm.
Dr. Nagy Sándor: tudnak erről a minisztériumban, igaz, nem írásban, hanem telefonon és
személyes megbeszélésen jeleztem.
Szűcs Zsuzsanna: a vírus kódjának megfejtésével foglalkozik valaki?
Dr. Nagy Sándor: ezzel foglalkoznak emberek, nem a mi megbízásunkból. Mi folyamatosan
figyelemmel kísérjük, hogy mikor jelenik meg, és akkor annak a segítségével mi is helyre
tudjuk állítani az állományt.
Fodor Ágnes: mennyit kért a zsaroló vírus?
Dr. Nagy Sándor: azt tanácsolták, hogy ne vegyük fel vele a kapcsolatot, ne ártsunk vele
még többet. A rendőrség és a cég akiktől az írásbeli szakvéleményt kértük, ők tanácsolták.
Több esettel találkoztak és nem szoktak fizetni, mert ha kiadná a feloldó kódot, azt
másoknak tovább adná és nem tudnának tovább zsarolni. Több milliós tételekről van szó.
Eleve nem is tudtam volna megoldani, mert számla nélkül kellett volna fizetni.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: mi van, ha fizetsz és mégsem kapsz feloldó kulcsot. Volt egy
ismerősöm, aki kifizette, amennyit kértek és nem kapott semmit.
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Dr. Nagy Sándor: pont ezt mondták ezek a szakemberek is.
Az elhangzottak alapján összefoglalom a feladatokat: levélírás a NAV-nak, a könyvelést
minél hamarabb helyreállítani, figyelemmel kell kísérni a feloldó programot, hogy minél
hamarabb visszajusson hozzánk a szükséges adat. A Felügyelőbizottságot megkérni, hogy
segítsenek értelmezni a számviteli törvényt.
Nemes- Nagy Tünde: a Szövetségnek van állandó rendszergazdája?
Dr. Nagy Sándor: vállalkozásban van egy rendszergazdánk, aki éjjel-nappal figyeli a
számítógépes rendszert. Az a baj, hogy a stratégiai döntés későn született meg, hogy offline
mentést kell csinálni. De most már lesz offline mentésünk.
Szűcs Zsuzsanna: a Litschauer Péter?
Dr. Nagy Sándor: nem, hanem a Távszem projekt munkatársa a Szövetség informatikusa is.
Barnóczki Gábor: folyamatosan tájékoztattok a fejleményekről?
Dr. Nagy Sándor: ez természetes.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: a vírus e-mail-ben jött?
Dr. Nagy Sándor: próbálták ezt is felfejteni, naplóz a Panda vírusirtó, de olyan óriási
mennyiségű adatmozgás van a szerveren keresztül, hogy másodpercenként akár több
mozzanatot is naplózni kell, és nem tudták kiszűrni, hogy melyik lehetett az. A külső
szakértők azt mondták, hogy pl. egy árajánlattal csomagolva küldik el a vírust. Egy
árajánlatot bárki megnyit, észre sem veszi az ember, és bekerül a rendszerbe és pillanatok
alatt terjed is. Az informatikus rátett egy winchestert, amikor fertőzés alatt volt hogy
megnézze, hogy működik, annak a winchesternek az állományára már nincs szükség.
Pillanatok alatt leblokkolta az összes rajta lévő file-t. Leblokkolja a file-t, ha meg akarod nyitni
a file-t akkor azt írja, hogy „Kedves Barátom! Amennyiben hozzá szeretnél jutni ennek a filenak a tartalmához, írj erre és erre a címre.” Minden megnyitáskor ez jelenik meg.
Barnóczki Gábor: hoztunk határozatot a küldött gyűlés időpontjáról, de a vis maior miatt
kellene határozatot hozni, hogy bizonytalan időre elhalasztjuk a küldött gyűlést.
Az elnökség a küldöttgyűlés elhalasztásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta

17/2018. (IV.17) Sz. elnökségi határozat
A 13/2018. (III.13.) Sz. elnökségi határozat által megállapított küldöttgyűlési időpontot vis
maiorra tekintettel elhalasztja és az új ülés időpontját később határozza meg.
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Barnóczki Gábor: a tagegyesületeket tájékoztatni kell.
Dr. Nagy Sándor: az ülés után azonnal tájékoztatok mindenkit.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: jól értem azért ment ennyire tönkre emiatt a könyvelés, mert
házon belül van?
Dr. Nagy Sándor: saját szerverünkön volt a könyvelő program.
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A Felügyelőbizottsággal szeretnénk napi kapcsolatban lenni, hogy minél jobban jöjjünk ki
ebből a helyzetből.
Szűcs Zsuzsanna: mivel adatokat nem fogunk tudni kapni, ezért többször be fogunk jönni,
hogy megnézzünk konkrét dolgokat, adatokat.
Dr. Nagy Sándor: Rendben. Köszönöm, hogy segítitek a munkánkat.

5.

Az ingatlan bérbeadásának újratárgyalása, továbbá az ingatlan vásárlásáról
szóló határozat indoklásának pontosítása az FB javaslatai alapján
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor: a Felügyelőbizottság javaslatait figyelembe véve újratárgyaljuk a 36/2017.
(IX.20.) sz. Elnökségi Határozatot az ingatlannal kapcsolatban. Az alábbiak szerint
készítettem elő az anyagot:.

1. pont: Az ingatlant nem befektetési céllal szándékozta vásárolni a szövetség. Azt
szolgálati lakásként, bérleti díj ellenében adja használatba munkatársainak.
Ezért nem volt helyes a 36/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat indoklásában előnyként
azt jelezni, hogy a beszerzés egy jó befektetés, ugyanis a vásárlás nem a befektetési
szabályzat hatálya alá tartozó vásárlásnak minősül. Ezért az indoklásból ezt elhagyni
javaslom. A vitatott mondatot a következő mondatra javaslom kicserélni az alábbiak szerint:
A törlendő mondat:
„A megtakarított pénz lakásba fektetve megőrzi az értékét. „
Ehelyett az FB alternatív javaslatára az alábbi mondatot javaslom elfogadni:
„A Szövetség kedvezményes lakhatást biztosít vidéki dolgozóknak.”
Az indoklás módosított része egységesen:
„A lakásvásárlás előnyei: A Szövetség kedvezményes lakhatást biztosít vidéki dolgozóknak.
Bérbe adással hasznosítva bevételhez juttatja a Szövetséget.”
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: pontosítsuk a jelenlegi helyzetre vonatkozóan a szövegezést az
alábbiak szerint:
Az elnökség előzetes mérlegelés alapján, az ingatlanban kedvezményes bérleti jogviszonyt
biztosít a Szövetség vezető tisztséget betöltő, budapesti lakóhellyel nem rendelkező
munkatársai számára.
Az elnökség megvitatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
18/2018 (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség a 36/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat indoklását az alábbiak szerint
módosítja:
Az elnökség előzetes mérlegelés alapján, az ingatlanban kedvezményes bérleti jogviszonyt
biztosít a Szövetség vezető tisztséget betöltő, budapesti lakóhellyel nem rendelkező
munkatársai számára.
Bérbe adással hasznosítva bevételhez juttatja a Szövetséget.
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A határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
2. pont: Továbbá arra kéri a Felügyelőbizottság a T. Elnökség tagjait, ismételten tárgyalják
újra a fenti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos kérdést, érintve a lakás bebútorozását is.
A Felügyelőbizottság a megismert bérleti szerződések alapján, melyekben a Bácskai utcai
ingatlan bérbeadásáról van, szó úgy gondolja, hogy kedvezményes lakhatás biztosítása
történik az elnök és gazdasági vezető részére (65 + 45 eFt = 110 eFt + rezsi), mivel a bérleti
díj a piaci érték alatt van.
A Felügyelőbizottság véleménye szerint gondolhatja úgy az elnökség, hogy költségtérítést ad
vagy kedvezményes lakhatást biztosít vidéki dolgozóknak, de a határozatból egyértelműen
tűnjön ki a valódi cél.
Erre figyelemmel indítványozom, hogy a 40/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozatban a
bérleti díjat megállapító második mondatot az alábbiak szerint módosítsa az elnökség:
Eredeti szöveg:
A bérleti díjat összesen 110.000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a lakás
használatával járó összes költséget a bérlők kötelesek viselni.
Módosítás:
Az összesen kifejezés „kedvezményesen”-re cserélése.
A Felügyelőbizottság jelezte, hogy a gazdasági vezető bére emelkedett, ezért javasolja a
bérleti díj újratárgyalását.
A bérleti díj mértékének újratárgyalásában megállapodott az elnökség azzal, hogy arról egy
későbbi ülésen fognak dönteni.
dr. Nagy Sándor: érintettség okán a határozathozatalban nem vehetek részt, ezért átadom
az ülés vezetését Dr. Ozvári-Lukács Ádámnak.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: határozathozatal következik:

19/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség a 40/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozatban a bérleti díjat megállapító
második mondatot az alábbiak szerint módosítja:
A bérleti díjat kedvezményesen 110.000 ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a lakás
használatával járó összes költséget a bérlők kötelesek viselni.
A határozatot támogatta: Dr. Ozvári-lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy Tünde,
Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor érintettsége okán nem vett részt a szavazásban.
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3. pont: A bútorok adásvételi szerződésbe foglalását a tulajdonszerzés jogcímének
dokumentálása érdekében készítettük. Erre kevésnek tartottuk a bérleti szerződés 6.
pontjának második mondatát. Idézem:
Figyelemmel arra, hogy bérlő a bérelt ingatlant saját költségén, az ott hagyás szándékával
részben bebútorozta (két szekrénysor, 3 részből álló könyvespolc, két íróasztal, egy
konyhaasztal, egy cipőtartó-szekrény, egy komód tükörrel, egy heverő, kihúzható kanapé két
fotellel, továbbá egy automata mosógép és egy hűtőszekrény), amelyek összes értéke
150.000.- Ft, azaz egyszáz-ötvenezer forint, amit a bérbeadó elfogad és a leltárába felvesz,
beszámításra kerül a bérleti díjba.
Szűcs Zsuzsanna: a Felügyelőbizottság azt kifogásolta, hogy a szerződést a gazdasági
vezető írta alá. Ő nem írhatja alá az adásvételi-szerződést. A bérleti szerződéssel ez
összekapcsolódik.
Dr. Nagy Sándor: készítsük el úgy az adásvételi-szerződést, hogy Ádám írja alá?
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: nem is az összeg miatt, hanem, hogy legyen szabályos.

6. Tájékoztatás a Távszem projekt helyzetéről
Előadó: Erhart Péter szolgáltatásvezető
Dr. Nagy Sándor: a Távszem projekt képviseletében Erhart Péter van most jelen. Megkérem,
hogy a legutóbbi ülés óta történtekről tájékoztassa az elnökséget.
Erhart Péter: a projekt halad, a felújítás bontási részének következtében nem várt plusz
munkák is keletkeztek. Emiatt csúszni fog a teljes megvalósulás. A munkák ma is folynak és
legalább június 30-ig tartani fognak.
Ezen a héten elkezdődtek az egyesületi tájékoztatók. A Hermina Egyesületben voltunk,
Győrben, mindkét helyen szép számban voltak a résztvevők. A héten még 5 helyre
megyünk. Ezzel az ütemezéssel még kb. másfél hónapig lesz így, mire minden egyesületbe
eljutunk.
A Szövetséget ért vírus támadás a mi munkánkra is némiképp hatással volt. Folynak a
helyreállítások. Nem vesztek el anyagok, mert a pályázati anyagok több helyen is többünknél
megvoltak, össze tudjuk szedni őket. Papír alapon mindenünk megvan, amit szkennelni kell,
folyamatosan tudjuk pótolni ezekből.
Foglalkozunk a GDPR-os adatvédelmi rendelettel, ami a Szövetséget és a Távszemet is
érinti.
Folynak a beszerzések.
Dr. Nagy Sándor: közművek vannak a földszinten, ott folyik el a szennyvíz csatorna. Meg ott
vannak beépítve a fűtőtesthez a csövek. 50 éves csövek, nem volt megfelelő korrózió
védelem.
Erhart Péter: ezek sajnos a padló alatt mentek egy csatornában. A padlót is cseréljük és fel
kellett szedni, akkor derült ki, hogy el vannak rozsdásodva ezek a csövek. Emiatt is csúszik a
munka, mert ki kell cserélni a csöveket.
Dr. Nagy Sándor: viszont ez a projektet nem akadályozza.
A vírust a projekttel kapcsolatban is jeleztük a Minisztériumnak.
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Nemes- Nagy Tünde: a projekt könyvelése elveszett?
Erhart Péter: mivel papíron is vezetve vannak a dolgok, el nem veszett, csak digitális
tartalmat kell pótolni.
Barnóczki Gábor: amikor jöttök hozzánk 23-án, a közgyűléssel egy időpontban. mennyi időt
vesz igénybe a tájékoztatás?
Erhart Péter: a tapasztalat, hogy érdekli az embereket a tájékoztató, kérdéseket is tesznek
fel. Maga a tájékoztatás nagyjából 20-25 perc és erre jönnek rá a kérdésekkel töltött idő.
Fodor Ágnes: megkezdődött már az alaksorban a csövek cseréje?
Erhart Péter: még nem, mert árajánlatot kell kérni. Vagy ezen, vagy a következő héten
elkezdődik.
A közfalak már megvannak, a helyiségek ki vannak alakítva. A következő lépés a műanyag
nyílászárók cseréje lesz. Ebbe beletartozik a lépcsőház felújítása is.
Amíg a csöveket nem cserélik ki, a burkolással sem lehet továbbmenni. Ez legalább 2-3
hetes munka. A főcsöveket, a régi épületbe menő csövek, amik fent a mennyezetnél
mennek, amiket az álmennyezet fölé kell tenni és a földszinten a radiátorokat is ki kell
cserélni.
Nemes- Nagy Tünde: a Braille-nyomda még mindig lent van?
Erhart Péter: igen, de a terv az, hogy az első emeletre szeretnénk felhelyezni a
segédeszközbolt helyére.
Fodor Ágnes: az akadálymentes bejáratot hova tervezitek?
Dr. Nagy Sándor: ha szemben állsz az épülettel, akkor a baloldalon. A hangoskönyvtárnál
volt egy bejárat, ott lesz.
Erhart Péter: ott lesz kialakítva egy porta. Egy aszimmetrikus ajtó lesz feltéve. Lesz egy
szélesebb rész, ahova a rámpa felmegy. A lépcső szemben lesz, a rámpa hátrafelé, aki
kerekesszékkel jön, annak egy kicsit kerülnie kell. Akadálymentes mosdó is lesz.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: az első bejárat, ahol most jövünk be nem is lesz használva?
Erhart Péter: ez még a jövő elképzelése, de nem szeretnénk használni. A porta is hátul lesz,
az aula kamerával lesz megfigyelve.
Dr. Nagy Sándor: szigorúan betartva az adatvédelmi szabályokat.
Erhart Péter: több kamera is lesz az épületben. A főbb folyosók lesznek megfigyelve. A bolt
és a könyvtár területe, maga az üzlet és az a rész, ahol a pénzforgalom bonyolódik. Panasz
esetén vissza lehessen nézni.
Dr. Nagy Sándor: bankokkal beszélve azt mondják, hogy ez a legbiztonságosabb, mert
mindkét fél tudja bizonyítani a kamera felvételének segítségével az igazát.
Fodor Ágnes: lift is lesz a házban?
Erhart Péter: sajnos nem. Tervben volt, de nem lehetett a pályázatba akkora összeget
betervezni. Így ezt sajnos elvetettük. Ezért oldjuk meg, hogy minden egy helyen legyen lent.
A munkaállomások is úgy lesznek kialakítva, hogy kerekesszékkel is megközelíthetőek
legyenek pl. az operátori munkahely.
Nemes- Nagy Tünde: Csilla marad a könyvtárban?
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Dr. Nagy Sándor: Csilla lesz a szolgáltatások vezetője. A segédeszköz vizsgája is meglesz
nyáron. Mindenre oda fog figyelni, ott lesz a szolgáltatási egységben, mint szolgáltatási
egység vezető.
Egyéb kérdés nem merült fel, az elnökség megköszönte Erhart Péternek a tájékoztatást.

7. A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének elbírálása
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Dr. Nagy Sándor: A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az
MVGYOSZ-hez, melyet alábbiakban ismertetek. Mivel debreceni vagyok, nehogy gond
legyen, nem veszek részt a határozathozatalban.
A kérelem:
„Tisztelt Elnök Úr!
A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma nevében fordulok Önhöz!
Alapítványunk évek óta szervez nyári tábort látássérült gyermekek részére 7-17 éves korig.
A tábor megszervezésének anyagi fedezetét eddig a gyerekek jelképes hozzájárulásából és
az SZJA 1%-ából sikerült előteremteni.
Sajnos az utóbbi időben kevesebb felajánlást kapott alapítványunk, valamint egyre több az
olyan gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű.
Ők már e jelképes összeget sem tudják befizetni a táborra.
Az idei táborunkat Balatonszemesre, az „Egy Hullámhosszon Alapítvány” által működtetett
nyaralóba tervezzük 2018. július 16-21. közötti időszakra.
Tervezett költségvetés
Kiadás:
Szállás: 1800 Ft / fő / éj
20 fő
180 000 Ft
Étkezés: 2000 Ft / fő / nap
20 fő
200 000 Ft
Szállítás:
Kisbusz bérlés+üzemanyag:
100 000 Ft
Utazás vonattal: 2600 Ft / fő
11 fő
28 600 Ft
Összesen: 508 600 Ft
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Bevétel:
Gyerekek hozzájárulása: 10 000 Ft / fő
15 fő
150 000 Ft
SZJA 1 %-ból támogatás 200 000 Ft
Összesen: 350 000 Ft
Ahhoz, hogy továbbra is megtudjuk szervezni a gyerekek részére a felejthetetlen élményeket
nyújtó tábort, a Szövetség segítségét kérnénk.
Amennyiben anyagilag módjukban áll támogatni Alapítványunkat, azt a gyermekek nevében
is köszönjük!
Alapítványunkról bővebb információkat a
www.gyengenlatogyermek.hu<http://www.gyengenlatogyermek.hu> oldalon találhatnak.
Debrecen, 2018. március 12.
Üdvözlettel:
Pirik János
kuratórium elnöke”
A forrás Horváth Kálmán Ferencné hagyatéka lehetne, kifejezetten vak gyerekekre hagyta.
Ebből tudnánk a támogatást finanszírozni. Támogatásként 158.600 Ft-ot kér az alapítvány.
Nemes- Nagy Tünde: a látásvizsgáló szokott táboroztatni ugye?
Fodor Ágnes: igen, nekünk is van 8 gyerekünk, akiket adó egy százalékból segítünk.
Én örülnék, ha a Szövetség támogatná a gyerekeket, mert ők nagyon fontosak.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: a Szövetség nem nagyon foglalkozott a gyerekekkel, szerintem is
támogassuk, mert fontos, hogy a gyerekekkel is foglalkozzunk.
Nemes- Nagy Tünde azt vegyük a határozatba, hogy küldjön beszámolót.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: támogatási szerződést kell kötni velük és abban benne kell lennie.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: hozzunk határozatot.

20/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség megtárgyalta a Gyengélátó Gyermekekért Alapítvány kérelmét. A kérelemben
foglaltaknak megfelelően a gyermekek üdülését 158.600 Ft-tal támogatja, azzal, hogy a
támogatást támogatási szerződésbe foglalják, a szerződés része a szakmai beszámoló
megküldése.
A határozatot támogatta: Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy Tünde,
Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna
A határozatot ellenezteTartózkodott –
Dr. Nagy Sándor nem vett részt a szavazásban, mert az Alapítvány Debreceni.
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8. Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei Szervezete tevékenységének megvitatása
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: már beszéltünk arról, hogy kizárjuk őket, de a zsaroló vírus miatt
volt elég teendő. Hozzunk egy határozatot, hogy soron kívül kizárjuk.
Az elnökség elhatárolódik a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének
tevékenységétől. Erről az Etikai Bizottságot tájékoztatja.
Barnóczki Gábor: kezdeményezi az etikai bizottságnál a szervezet kizárását. Küldeményeit
vak írás feltüntetésével postázza, ezért a levélben Braille-pontok vannak csak a papíron,
ingyen adja fel, etikátlan.
Fodor Ágnes: javaslata, hogy állítsanak fel munkacsoportot a vizsgálatra. levelek, jelentések,
miket csináltak. Együttműködnek-e stb. Rendben vannak-e a közhasznúsági mellékletek,
szakmai beszámolók.
A munkacsoport tagjai rövid egyeztetés után: Fodor Ágnes, Majoros Kálmánné, NemesNagy Tünde, Dr. Ozvári- Lukács Ádám.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: a munkacsoport vizsgálja meg, a Vakok és Gyengénlátók Fejér
Megyei Szervezetének tevékenységét, az országszerte elküldött különböző megkeresései
mennyiben egyeztethetőek össze az MVGYOSZ alapszabályában foglalt céljaival és
szakmai tevékenységével.
A bizottság a munkáját a következő elnökségi ülésig végezze el.
Az elhangzottakat az elnökség az alábbi két határozatba foglalva rendezi:
21/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
1./ Az elnökség elhatárolódik a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének
tevékenységétől.
2./ Az elnökség kezdeményezi az etikai bizottságnál a szervezet kizárását.
3./ Az elnökség felkéri az etikai bizottságot, hogy vizsgálja meg, a Vakok és Gyengénlátók
Fejér Megyei Szervezete tevékenységét, különös figyelemmel arra, hogy
a) Levélküldeményeit vak írást imitáló cédula borítékba helyezésével postázza. A levél
mellett Braille-pontok vannak csak a papíron, amelyre hivatkozva ingyen adja fel, ami
etikátlan.
b) Leveleiben mennyire tanúsít helyes magatartást, mennyire vezeti félre a célközönséget,
akit levelével megkeres, mennyire árt, állítja be negatív színben a vak emberekkel
kapcsolatos ismereteket, mennyire hiteles a tájékoztatása.
A fenti határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
22/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség munkacsoportot hoz létre a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete
tevékenységének vizsgálatára.
A munkacsoport vizsgálja, hogy a szervezet ország szerte elküldött különböző megkeresései
mennyiben egyeztethetőek össze az MVGYOSZ alapszabályában foglalt céljaival és
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szakmai tevékenységével. Munkája során vizsgálja a szervezet leveleit, jelentéseit,
tevékenységét, együttműködését a Szövetséggel, közhasznúsági mellékleteit, szakmai
beszámolóit.
A munkacsoport tagjai: Fodor Ágnes, Majoros Kálmánné, Nemes- Nagy Tünde, Dr. OzváriLukács Ádám.
A bizottság a munkáját a következő elnökségi ülésig végezze el.
A fenti határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
9. Bejelentések, vegyesügyek
Barnóczki Gábor: adatvédelmi szabályzat tájékozódtam, hogy kötelezővé tették cégeknek,
gazdasági társaságoknak stb., egyéb szervezeteknek ajánlott. Mit tudtok erről?
Nemes- Nagy Tünde: voltam egy civileknek szóló tájékoztatón, ott azt mondták, hogy május
25-étől kötelező. Minden olyan civil, nonprofit szervezet, ahol 20 fő fölötti a létszám, kell egy
adatvédelmi referens és adatvédelmi szabályzatot is kell csinálni.
Dr. Nagy Sándor: úgy tudom, ennél magasabb a határ.
Nemes- Nagy Tünde: nekünk húszat mondtak.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: adatvédelmi referens nem kell, de sok olyan adatkezelést érint,
ami eddig is volt. Eddig, ha valamilyen adatot nyilván akartunk tartani, aláírattuk az illetővel.
pl. a belépési nyilatkozatot. Azon a tájékoztatón, ahol voltam, ahol jogszabály ad
felhatalmazást az adatkezelésre, ezeken tilos aláíratni nyilatkozatot, hanem tájékoztatni kell
az illetőt arról, hogy jogszabály x paragrafus alapján nyilvántartjuk az adatait. Egyszerűen
hangzik, de bonyolult, mert sok jogszabály van, amely felhatalmazást ad az adatok
kezelésére.
Fodor Ágnes: rengeteg szakdolgozati és doktori disszertációs kérdőív, interjú, kutatás van,
amit ki szeretnének töltetni a tagsággal, de a visszajelzések alapján ez már teher sokaknak.
A másik, hogy megígérik, hogy visszajelzést küldenek, de sosem láttam semmi visszajelzést.
Dr. Nagy Sándor: mi csak beletesszük a hírlevélbe, és aki szeretné, kitöltheti.
Fodor Ágnes: ne csak úgy jelentkezzen a szakdolgozat író, hanem hozzon egy levelet, vagy
bármit a témavezetőjétől.
Dr. Nagy Sándor: az ingatlan nyilvántartásban kötelező közjegyzőt alkalmazni.
Megállapította az, alapvető jogok biztosa, hogy ez diszkriminatív, a látássérült embernek kell
tudnia eldönteni, hogy kiben bízik. Ha megvannak a biztonsági rendszerek az egy ingatlan
adásvételi-szerződés megkötéséhez az ügyvédnél, a vak ember döntse el, hogy közjegyző,
vagy nem közjegyző közbenjárásával köti meg az adásvételi-szerződést. Ennek a
jogszabályi hátterét ki kell dolgozni, erre felkérték az illetékes minisztériumot.
Ugyanígy van a postai küldemények kézbesítésénél is, ott is át kell dolgozni a jogszabályt. A
vak ember önálló cselekvési jogát ne jogszabályban írják elő és ne korlátozzák. Hanem a
vak ember tudja eldönteni, hogy hogy vesz át egy postai küldeményt.
Szűcs Zsuzsanna: ha egy látássérült pénzt akar felvenni egy bankban, mondhatja az
ügyintéző, kell két tanú, vagy el kell fogadnia az aláírásodat?
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Dr. Nagy Sándor: el kell fogadnia, de a belső szabályzataikat nem ismerem és erre
hivatkozva esetleg mondhatja.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: a belső szabályzatukat sokszor jogszabályként kezelik. Ezt is
rendbe kellene tenni. A Nemzeti Banknak van egy ajánlása, ami leírja, hogy mit hogyan kell
szabályozniuk a bankoknak.
Nemes- Nagy Tünde: szeretnék még feladatot, mert amellett, hogy aktívan részt veszek az
elnökség munkájában, jó lenne még valamit csinálni.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: újra kellene gondolni, mert egy korábbi elnökségi döntés alapján
maradtak ránk a feladatok. Nagyon fontos munka az elnökségi ülések előkészítése, az
üléseken való részvétel.
Dr. Nagy Sándor: az egy szép dolog volt, hogy valaki ezt kitalálta, hogy legyenek egyéb
feladatok is, de ezt módosítani kell. Viszont ha valaki vállal még más feladatokat is, akkor az
dicséretes dolog, de nem kötelező, mert az elnökség munkájában való aktív részvétel az
elsődleges.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: az elnökségi tagnak az a dolga, hogy eljárjon az elnökségi ülésre,
részt vegyen a határozatok előkészítésében, meghozatalában. A Szövetségnek van jó pár
munkatársa, akik itt vannak minden nap, mi az elnökség tagjai pedig nem. A jogszabály és
az alapszabály szerint sem kötelességünk.
Dr. Nagy Sándor: az elnökségnek, mint ügyvezető szervnek az a dolga, a Szövetség
alapszabályában foglalt célok és feladatok megfelelően teljesüljenek. Ebben tudtok
döntéseitekkel megfelelően részt venni.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: fontos téma, maradjunk abban, hogy gondoljuk végig, és
beszéljünk róla a következő ülésen.
Nemes- Nagy Tünde: kérhetek-e egy olyan tankönyvet,
akadálymentesített? Érdekel, hogy mitől akadálymentes egy könyv.

amit

a

Szövetség

Dr. Nagy Sándor: beszélek a szakmai vezetővel.
Nemes- Nagy Tünde: kerestem egy tankönyvet, és az Oxford Kiadó honlapján
kapcsolattartóként Szabó Edina van fent. Írjátok át kérlek.
Dr. Nagy Sándor: köszönöm, felírtuk.
Fodor Ágnes: változott a jogszabály, a közgyűlést fél órán belül nem lehet megtartani, ha
nem határozatképes.
Dr. Nagy Sándor: változott a PTK. Ajánlásként hosszabb intervallumot ad, viszont nem
kötelezőként szabályozza.
A következő elnökségi ülés időpontját május 30-ra tervezi az elnökség.
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

………………………
dr. Nagy Sándor
elnök

………………………..
Gál Enikő
jegyzőkönyvvezető

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