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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. szeptember 2-án (szerda) 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

  

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:  

       Dr. Nagy Sándor elnök 

Dr. 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 

továbbá:  

Fodor Ágnes a Felügyelő Bizottság póttagja; Kutor Sándorné gazdasági vezető; Angyal 
Gábor szakmai vezető; Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, Sztakó Krisztina a Vakok Világa 
szerkesztője, Juhász Ádám a Bács-Kiskun megyei Egyesülettől 

 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám elnökségi tag jelezte, hogy egészségügyi vizsgálat miatt, 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. Beszámoló az elnöki munkáról 

2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 

3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

4. Az MVGYOSZ tagsági igazolványában szereplő törzsszám használatának 
megbeszélése 

5. Döntés a Braille-bizottság tagjainak kinevezéséről 

6. Bartha Sándorné Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos elektronikus szavazás 
megerősítése 

7. Döntés a Vakok Állami Intézete Braille-emlékérem adományozására tett 
előterjesztésről 

8. Braille-emlékérem szabályzat módosítása 

9. Segédeszköz ármeghatározás 

10. Telefonos flotta bővítési lehetősége egyesületi kötelezettség vállalással 

11. Balatonboglári üdülő további sorsának rendezése 
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12. Beszámoló a VISAL facilitátor képzésen történt részvételről, a további feladatok 
megbeszélése. Előadó: Kácsor- Macska Zsuzsanna, Meghívott szakértő: Németh 
Orsolya 

13. A Szövetség sajtótermékei árának meghatározása 2016. évre 

14. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

A 7. pontot az elnökség nem vette napirendre, mivel a Vakok Állami Intézetének 
felterjesztési javaslata a Braille-emlékérem szabályzat szerint időn túl érkezett, és az 
elnökség nem kívánt szabályellenesen eljárni.  

 

Az elnökség a 2015. szeptember 2-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

38/2015. (IX.2.) Elnökségi Határozat 

1. Beszámoló az elnöki munkáról 

2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 

3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

4. Az MVGYOSZ tagsági igazolványában szereplő törzsszám használatának 
megbeszélése 

5. Döntés a Braille-bizottság tagjainak kinevezéséről 

6. Bartha Sándorné Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos elektronikus szavazás 
megerősítése 

7. Braille-emlékérem szabályzat módosítása 

8. Segédeszköz ármeghatározás 

9. Telefonos flotta bővítési lehetősége egyesületi kötelezettség vállalással 

10. Balatonboglári üdülő további sorsának rendezése 

11. Beszámoló a VISAL facilitátor képzésen történt részvételről, a további feladatok 
megbeszélése. Előadó: Kácsor- Macska Zsuzsanna, Meghívott szakértő: Németh 
Orsolya 

12. A Szövetség sajtótermékei árának meghatározása 2016. évre 

13. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
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1. Beszámoló az elnöki munkáról 

dr. Nagy Sándor az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött 
beszámolójából (Az elnök június-augusztus hónapra vonatkozó részletesebb beszámolója az 
1. számú mellékletben olvasható.) 

Levélírás a nemzetközi referenssel Dr. Kósa Ádám EU-s képviselőnek, amelyben kértük, 
hogy képviselje az európai fogyatékosügyi kártya bevezetését az EU-ban. 

Tóth Cecília az audio-narráció magyarországi standardjának kialakításához kéri a 
segítségünket. Ennek érdekében  

Együttműködési és Stratégiai megállapodás írtunk alá a Pesti Magyar Színházzal. 

 Tájékoztatást kért Varga Lilla, az MNB munkatársa a bank honlapjának akadálymentessé 
tételével kapcsolatban, akinek elmondtam a főbb tudnivalókat és tovább irányítottam az 
„Informatika a Látássérültekért” Alapítvány elnökéhez. 

A VISAL facilitátor képzésen való részvétel szervezése, az EBU visszaigazolta, hogy plusz 
egy fő részvételi díját is vállalják. 

A Délután Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás aláírása. 

Önkéntes szerződés aláírása dr. Galló Zsolttal, aki könyveket olvas fel. 

Előzetes megbeszélés Böjte József művészeti vezetővel arról, hogy ingyen és minimális 
jegyár megfizetésével részt vehetnek a vak emberek a Zsidó Kulturális Fesztivál néhány 
eseményén. 

Megválaszoltuk a horvát ombudsmannak, hogy tudomásunk szerint Magyarországon nincs 
külön törvényi szabályozás a vak személyek óvodai nevelőként történő alkalmazása 
biztosítására. 

Zhang Yuan, a Kínai Braille-könyvtár munkatársa tájékoztatott minket arról, hogy Kínai és 
külföldi vak személyiségekről terveznek kiállítást, amelyhez híres magyarországi vakokat 
bemutató írásos anyagokat és képeket kérnek tőlünk. 

Tájékoztató levél írása a tagegyesületeknek az Élet Menete Alapítvány Holokauszt 
vagonkiállításáról a budapesti Vasúttörténeti Parkban. 

18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
továbbítása a munkatársaknak, tagegyesületeknek. 

Kriskó Csaba NAV Bevallási Főosztály vezetőjével előzetes egyeztetés az elnök asszonynak 
írott levélben foglaltak megoldása érdekében. 

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. 
határozat megküldése a munkatársaknak, tagegyesületeknek. 

Együttműködési és stratégiai megállapodás előkészítése az audio-narráció kutatásának 
támogatásának érdekében és a Pesti Magyar Színház akadálymentes programjainak 
igénybevételére. 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4678. szám) Fodor Gábor független képviselő önálló 
indítványának tanulmányozása, a bizottsági jegyzőkönyv elolvasása és válasz Nemes-Nagy 
Tündének, hogy a Szövetséget még nem keresték meg. 

A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 16. Monitoring Bizottsági (MB) üléséről készült 
jegyzőkönyv elolvasása és véleményezése. Idézet a jegyzőkönyvből: 

„DR. NAGY Sándor: A jelentés szűkszavúan foglalkozik az esélyegyenlőség kérdésével. 
Ennek oka lehet, hogy a projektek tervezésekor nem fordítottak elég figyelmet az 
esélyegyenlőségre. Ezeknek a szempontoknak a megfelelőségéről ne csak a projektgazda 
nyilatkozzon, hanem ezt az érintett érdekvédelmi szervezetek ellenőrizhessék is. Az 
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esélyegyenlőségi szempontok megvalósulásáról a jövőben részletesebb tájékoztatást 
szeretne kapni.” 

Az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztálya ellenőrizte a költségvetésből kapott támogatás 
felhasználását 2012-2014. években. A vizsgálat hibát nem tárt fel, a jegyzőkönyveket 
aláírtam. 

Flottaszerződés aláírása a Magyar Telekom Nyrt.-vel. 

A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának agykutatással foglalkozó csoportja kérésének 
megbeszélése a szakmai vezetővel. Azzal keresték meg a Szövetséget, hogy egy 
vizsgálathoz segítséget kérjenek tőlünk, illetve a látássérült személyektől. Kutatásuk 
lényege: Az agy hátsó területében, a nyakszirtlebenyben van a látókéreg, melyet látókban 
könnyen lehet aktiválni oly módon, hogy olvastatjuk a vizsgált személyt, melynek során a 
látókéreg vérellátása nő. Felmerült az a kérdés, hogy mi a funkciója ennek a területnek, 
vagyis a látókéregnek olyan személyekben, akik születésük/kisgyermekkoruk óta nem 
látnak, tehát még az előtt váltak vakká, mielőtt megtanultak volna olvasni. 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről. A Szövetség 
támogatása változatlan, míg a bértámogatás mértékét öt milliárd forinttal emelik. 

Kérdőív kitöltése a BrailleJet elnevezésű kutatási projekthez az „Informatika a 
Látássérültekért” Alapítvány részére. A projekt célja egy megfizethető Braille nyomtatási 
rendszer előállítása.  

A Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Vak és Gyengénlátó Fiatalokért elnevezésű 
szervezet megszüntetésével kapcsolatban az elnökségi tagok állásfoglalásának kérése. 

 Válaszlevél a KEM Főügyészségnek, amelyben értesítettem azon döntésünkről, miszerint 
kérjük a Bartha Sándorné Alapítvány megszüntetését. 

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtását elősegítő 2015-2018. évekre 
vonatkozó Intézkedési Terv második körös véleményezése. 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2. Monitoring Bizottsági (MB). 
Üléséről készült jegyzőkönyv elolvasása és jóváhagyása. Kifejtettem, hogy az 
esélyegyenlőségi vállalásoknak úgy kellene történnie, hogy az nyomon követhető és 
ellenőrizhető lehessen. Idézet a jegyzőkönyvből: Szöveges javaslata a VII. szemponthoz, 
hogy „a támogatást igénylő a szükséges esélyegyenlőségi vállalásokat a fogyatékos 
személyek érdekképviseletét ellátó országos szervezeteinek vagy tagegyesületeinek 
bevonásával, azok véleményét kikérve megtette.” 

A lengyelországi Szansa (Esélyt a vakoknak) alapítvány meghívása a 2015. augusztus 5-9. 
között megrendezendő, a világ első, siketvakok számára kiírt autóversenyére, amelyet a 
lengyelországi Lodz repülőterének kifutópályáján tartanak meg. A meghívót továbbítottuk a 
SVOE részére. 

Egyeztetés Faragó Andreával, az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának munkatársával, 
az OFP IT-jéhez, a Szövetség által benyújtott módosító indítvány befogadásáról. 

Renate Reymann, a DBSV, azaz a Németországi Vakok és Gyengénlátók Szövetsége 
elnöke, valamint a német delegáció vezetője levelének elolvasása, amelyben Wolfgan 
Angermann, az EBU jelenlegi elnökének újbóli elnökké választásához kér támogatást. 

A segédeszköz-akció értékelése és az új árukészlet kialakításának megbeszélése a 
gazdasági-, szakmai vezetővel és a boltvezetővel. 

Levél a Miniszterelnöki Hivatalba az akadálymentes számla kibocsátásának részletes 
szabályait tartalmazó kormányrendelet hiánya miatt. 

Megbeszélés a VÁI igazgatójával (Tájékoztatott a Spanyol Vakok Szövetségénél tett 
szakmai útról, Soltész Miklós államtitkárt Braille Emlékéremre terjesztette fel, beszéltünk a 
VÁI jövőjéről). 
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Megbeszélés Tilly Gabriellával a vállalt felolvasásról, amelyen jelen volt a hangoskönyvtár 
vezetője és a szakmai vezető. 

Megbeszélés Kornai Tamással, a Fény Alapítvány elnökével a jelenlegi és a jövőbeni 
együttműködésről. 

2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról az alábbiak szerint módosította a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókról szóló törvényt:. 

Mmtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, 
ha 

a) a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, 

b) az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, vagy 

c) keresőtevékenységet folytat, és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül 
meghaladja a minimálbér 150 százalékát.” 

A Miniszterelnökség pályázati felhívása közzétételének szervezése a fogyatékos 
felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára. 

Az OFT titkára által, összevont előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében 
véleményezés céljából, elektronikus úton megküldött, a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés véleményezésének elkészítése a VÁI javaslata alapján. 
Idézem: 

A jogszabály komoly hiányossága, hogy a hatálya nem terjed ki a szociális intézményekben 
foglalkoztatott fejlesztőpedagógusokra/gyógypedagógusokra. Erre figyelemmel 
indítványozzuk a rendelet ilyen irányú módosítását és kiegészítését. 

Támogatási szerződés aláírása az NRSZH-val. 

Válasz megbeszélése a nemzetközi referenssel az ACAPO, azaz a Portugál Vakok és 
Gyengénlátók Szövetsége levelére, amelyben meg kívánják erősíteni Mrs. Ana Sofia 
Aritunes elnök EBU elnökségi tagi jelölését, és hogy ő képviselje az EBU-t a WBU 
végrehajtó bizottságában a 2016-2019 közötti időszakban. 

A szakmai vezetővel meghallgattuk Kozma Károly ötletét egy videokamerás vakvezető 
készülék elnevezésű találmányáról. 

Válaszadás megbeszélése a nemzetközi referenssel a Montenegrói Vakok Szövetsége 
ügyvezetője Goran Macanovicnek, akik a Montenegrói Szövetség részéről Bozidar Denda 
elnök urat jelölik az EBU elnökség tagjai közé. 

Az akadálymentes számla készítésével kapcsolatban szolgáltatási keretszerződések 
tervezeteinek előkészítése. 

Tájékoztatás kérése Herceg Lajostól, az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány 
munkatársától arról, hogy az energiatakarékos mosógépek pályázata során használandó 
weboldal a vak személyek számára is hozzáférhető-e? 

Személyes látogatás a szakmai vezetővel a Magyar Telekom Nyrt-nél, ahol a munkahely 
kialakításának lehetőségeit beszéltük meg vak és gyengénlátó munkavállalók részére. Az 
infrastruktúra igazgatóság területeit átbeszélve a következő munkakörökben láttunk 
potenciális együttműködési lehetőséget: 

- Működéstámogatás: adminisztratív feladatok (kérdés, hogy SAP-t olvas-e a program), 
betöltések 
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- Vagyongazdálkodás: szkennelési feladatok, adattisztítás, táblázatkezelés 

- Fejlesztés: mérnöki végzettségű besegítő ’projektkoordinátor’ 

- Üzemeltetés: IMC, migrálásra kerülő adatok felülvizsgálata. 

Természetesen szükséges a lehetőségek részletesebb vizsgálata az olvasóprogramok 
szabta gátak, illetve a feladatok tisztázásának tükrében. 

Interjú az M1 Híradónak a BKK üzletszabályzatának módosításáról. 

Válasz Kubritzki Tímeának, amelyben 30.000 forint támogatást ajánlottunk készülő 
mesekönyve kiadásának támogatásához. Egyben kértem, hogy a Szövetség, mint támogató, 
szerepeljen a könyvben, továbbá járuljon hozzá előzetes véleményezésünkhöz. Tímea ezt 
elfogadta. 

Válaszlevél írása Dr. Földi Jánosnak, aki a szövetség érdekképviseleti munkájáról 
érdeklődött. 

Levél írása Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, amelyben kértem annak 
kivizsgálását, hogy miért nem pályázhatnak önállóan a vak személyek energiatakarékos 
mosógépre. 

A szakmai vezetővel közösen megbeszélést folytattunk a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 
vezetőivel arról, hogy támogatjuk a Balaton körüli kerékpározását. A Szövetség ad egy 
kerékpárt és 275.000 forintot az egyesületnek, amely vállalja a szponzorálás reklámozását.  

Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy egy, a sport és szabadidős tevékenységet felölelő új 
szolgáltatásunk terveit bemutató DM (brand építő és adománygyűjtő) levélben (a szöveg és 
grafikai terv bemutatásával) megemlítsük, hogy támogattuk a túrát. 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány megjavíttatta az MVGYOSZ-tól javításra átvett 
Focus 40 Blue Braille-kijelző készüléket. 

Javaslatomra a nemzetközi referens felvette a kapcsolatot a RNIB export részlegével a 
PenFriend 2 típusú címkéző toll beszerzése érdekében, amely szervezet megküldte az 
aktuális árakat. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérdésemre válaszolva tájékoztatott arról, hogy a 
közigazgatási egyeztetés céljából megküldött, az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai 
tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló előterjesztésben szereplő két új sor (1077/a. 
1077/b.), vagyis a két új csoport megnyitása a társadalombiztosítási támogatásba történő 
befogadásra kezdeményezett merev és összecsukható fehér pásztázó-botok érdekében 
szerepel a módosításban. 

Válasz Ádám Zsófiának, az Eötvös József Collegium Választmánya Elnökének, akik 
hangoskönyvet szeretnének készíteni. 

Köszönetnyilvánítás küldésének megbeszélése a nemzetközi referenssel az EBU-nak a 
VISAL facilitátor képzéssel kapcsolatban. 

Részvétel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és a 
Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztálya rendezvényén, 
amelynek témája: a Fogyatékosságtudományi OTKA kutatás első évének tapasztalatai. 

Kiemelt néhány folyamatban levő ügyet: A Telecommal most is folyik az egyeztetés, ők 
beszereznének JAWS for Windows programot. Megbeszéltük, hogy használható lenne 
náluk. Jelezték is, hogy megvennék, mert van egy adatkezelő program, amivel összhangban 
van a JAWS, de kértük, hogy még ne vásároljanak addig, amíg a pontos munkakört nem 
határoztuk meg, amelyet meghirdetnénk és betöltenek. Ha meglesz a pontos munkafolyamat 
és megtalálják az a látássérült embert, aki ezt ellátja akkor ruházzanak be. Szeptember 2. 
felében pontosítják a megbeszélteket, ismételten leülnek tárgyalni arról, hogy a lehetséges 
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feladatköröket be lehet-e indítani. Ha betölthető az állás, mi azt szeretnénk, ha akkor 
végeznék el a munkahelyi akadálymentesítést.  

Folyamatban van egy egyeztetés a NAV-al az ANYK kitöltő programmal kapcsolatban, 
levelezés van folyamatban a Nemzetgazdasági Minisztériummal a mosógép pályázattal 
kapcsolatban, (Seszták Miniszter úrral), ott már kaptunk egy választ, hogy miért nem a 
meghatalmazást használják a vakok, de ezt a választ nem tudjuk elfogadni, mi 
akadálymentes weboldalt szeretnénk.  

Folyamatban van a postás ügy, ez az Állampolgári Jogok Biztosánál van, most várjuk, hogy 
mire fog jutni álláspontjában. Elmondtuk, hogy súlyosan sérti a vak személyek önállóságát, 
esélyegyenlőségét, önérzetét.  

 

39/2015. (IX.2.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök beszámolóját elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 

Kutor Sándorné az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött 
beszámolójából (A gazdasági vezető június-augusztus hónapra vonatkozó részletesebb 
beszámolója a 2. számú mellékletben olvasható) 

 

Gazdasági vezető beszámolója június, július, augusztus hó 

Intézkedést kértem arra vonatkozóan, hogy a honlapon kijavításra kerüljenek a 
közhasznúsági melléklet hiányosan feltett adatai, pótolni kell az 1 % elszámolását és 
aktualizálni szükséges az elavult információkat.  

Tájékoztattam az Elnök urat és a szakmai vezetőt, hogy az 1 % terhére hány forintot tudunk 
elszámolni reklám és marketing költségre. 
Az Informatika a látássérültekért Alapítványtól kapott két diktafon átadásra került azoknak a 
dolgozóknak, akiknek munkájához ez szükséges.  

Árajánlatot kértem az Alkosoft Bt-től és az Informatika a Látássérültekért Alapítványtól a 
Konvertáló csoport részére 40 cellás Braille-sor vonatkozásában. 

Levelet írtam az Elnök úr kérésére a Diamons Solutions Zrt részére, hogy a 
regisztrácio.mvgyosz.hu szoftver használhatatlansága miatt nem fizetjük ki számlájukat, sőt 
az előző havi számla értékét is visszakérjük. A levél visszajött, majd postáztuk az új 
székhelyükre, melyet értesítés hiányában a cégkivonatából tudtunk meg. 

Számlavezető bankjainknál bejelentettük az új aláírókat. 
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Az OTP adományszámla megszüntetésével kapcsolatban értesítő levelet küldünk az 
adományozóknak, a Hírlevélben kértük, hogy jövőben adományaikat a Magnet Banknál 
vezetett számláinkra utalják. Kértem, hogy ez az információ a honlapunkon is jelenjen meg. 

Megrendeltem az Informatika a Látássérültekért alapítványtól a Focus 40 Blue Braille-kijelző, 
melynek ára bruttó 838.200,- forint. A számla kiegyenlítése az 13. havi bértámogatásból fog 
történni.   

Intézkedést kértem a 2015.04.25-i Segítőkutyák Világnapja alkalmából a MÉBIH által 
szervezett rendezvény teljesítési igazolásának kiállítása ügyében.  

Árajánlatot kértem a Licencia Kereskedelmi Kft-től az ABBY FineReader szoftverre, mely a 
Konvertáló csoportnak szükséges munkája könnyítéséhez. 

Vásároltunk 14 db beszélő személymérleget a Segédeszköz bolt részére 

Schiff Mónikával egyeztettünk a Magnet Banknak a KAP program keretében küldendő 
örömképről. Mónika több képet küldött, melyből egyet kiválasztva elküldtem a Banknak. 

Június 29-én Elnökségi ülésen vettem részt.        

 

Július 2-án az Emberi Erőforrások Minisztériumától két kolléga szúrópróbaszerűen vizsgálta 
a 2012-2013-2014 évi állami támogatás elszámolását. A vizsgálat kiterjedt a bérekre, a 
számlák, a pénztárak, a bankok és az egyesületek elszámolására. Az egyesületek közül 
2012. évben a LÁRKE, 2013. évben a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete, 
2014. évben a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elszámolását 
ellenőrizték. Különösképpen a záradékolások meglétét vizsgálták. Mindent rendben találtak.  

Az Elnök urat elkísértem Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő, mobiltelefonokkal kapcsolatos 
keretszerződés aláírására.  

Elnök úr kérésére megnéztem Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvényt. A fogyatékos szervezetek, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásának támogatására tervezett támogatási összegeket. 2016. 
évben a bértámogatás 34.313 milliárd forint. Szövetség állami támogatása 2015. évhez 
képest nem változott. 

Megbeszéltük az IÉJ Zrt. (Így Élj Jobban Zrt, Weisz Péter új cége) által küldött 
telefonszámlával kapcsolatos levelezést. Többszöri fizetési felszólítás után IÉJ Zrt rájött, 
hogy a telefonszámlát tévesen számlázták ki Nekünk, mivel mi a Diamond Solutions Zrt-vel 
állunk szerződéses viszonyban. A számlát sztornírozták.  

Tájékoztatást kaptam a Segédeszköz bolt új működési engedélyéhez kapcsolódó ÁNTSZ 
vizsgálatról, mely mindent rendben talált. 

Intézkedtem a horvátországi VISAL konferenciával kapcsolatban a gépkocsival történő 
utazás biztosításáról, valamit tájékoztatást küldtem, hogy milyen iratok szükségesen a 
vakvezető-kutya kiutazásához. 

Kiszámítottam a segédeszközök 90%-os akciója keretében mennyi támogatást adtunk a 
látássérült tagoknak az 1 % terhére.  

Levélben felmondtam a Diamond Solution Zrt-nél a Vodafone telefonflottát.  

E-mailben megírtam észrevételeimet a HM 4-15 DM kampány kapcsán kiküldött levélről. 
Megrendeltem az Elnök úr notebookját. 

Az ARC 2015. évi pályázatára elküldtem a VKI által elkészített képeket. 

Előzetes felmérés után megrendeltem az új telefonos flotta SIM kártyáit, valamint a 
telefonokat.  

Intézkedtem a már megrendelt Braille-kijelző átvétele ügyében. 
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Elkészítettem a pénzügyön dolgozók munkaköri leírását, mivel különböző feladatok 
átcsoportosítása révén többletfeladatokat kellett vállalni. 

E-mailben tájékoztatást kértem a Minisztériumtól, hogy miért nem érkezett meg a második 
félévi állami támogatás. 

Véleményeztem, a VKI mosógépvásárlását. 

Az FB-nek elküldtem az esedékes adatszolgáltatást. 

Megbeszéltük a VKI mosógép vásárlását, a kennelek tető felújítását, az ablakcserét. 

Elnök úrral megvitattuk a céges telefonokhoz kapcsolódó egyéni kvótákat.  

E-mailen megkeresett bennünket egy budapesti óvónő, aki mesekönyvet szeretne írni a 
gyerekeknek a másságról. Első könyvében a kerekesszéket és a vakságot mutatná be. A 
könyve kiadásához kérne segítséget. Elnök úrral átbeszéltük a lehetőségeket. 

Előkészítettem az új telefonok átvételi elismervényét.  

Átbeszéltük segédeszköz bolt részére megrendelésre kerülő fehér botok és beszélő 
eszközök darabszámát, valamint, hogy milyen forrásból vásároljunk és milyen akciók 
legyenek. Megérkezett az új mobiltelefon szolgáltatótól 12 darab SIM kártya, a szerződések 
és kártyák alapján beazonosítottuk a hívószámokat. 

         

Nagy-Virág Krisztina e-mailben értesített bennünket, hogy augusztus 2-án megszületett 
Marcell nevű kisfia. A baba 55 cm és 3550 gramm. Gratulálunk! 

Elnök úrral átvettük a megrendelt 30 telefont és SIM kártyát. Kollégáimmal a szerződés, 
valamint a SIM kártya száma alapján megállapítottuk a telefonszámokat és a SIM kártyákat 
felcímkéztük. Majd a telefonkészülék IMEI számát felvezettük egy listára. 

Tárgyaltam az Erste Bankkal és a Magnet Bankkal betétlekötésekről. Az Erste Bank 3 
hónapos lekötésnél 1,165 %-os kamatot ajánlott. Ezt nem fogadtuk el, mivel a Magnet Bank 
egy új akció keretében 3 %-os kamatot ad, így Elnök úr egyetértésével 30 millió forintot 
lekötöttem 3 hónapra.  

Ismételten felhívtam az illetékes figyelmét arra a tényre, hogy a Magnet Bank már 
másodszor telefonált, hogy a honlapunkon nincsen rajta amit a KAP adományozási program 
kapcsán kértek. 

Véleményeztem a VKI kennel felújításának árajánlatát. 

Elkészült az aula kifestése. Jó ötlet volt az Elnök úrtól, hogy szorgalmazta a festést. Nagyon 
szép és világos lett. A stukkók annyira kiemelkednek, hogy némelyik úgy néz ki, mintha 
csipke lenne. Eddig ezt észre sem lehetett venni.  

Elkészítettem az elnökségi ülésre a segédeszközök új árképzéssel kapcsolatos határozati 
javaslatot. 

Kimutatást küldtem Elnök úrnak az eddig beérkezett telefon és SIM kártyákról.  

Véleményeztem az Antivirus licenc vásárlásának árajánlatait. Elnök úrral áttekintettük a 
Szövetség hét havi gazdálkodási adatait. 

A Balatonbogláron üdültek számlája alapján elkészítettem e-voucher kimutatást. 

Levelet írtam a Magnet Banknak, hogy az Elnök úr telefonszáma megváltozott. 

Elkészítettem a DM kampány által gyűjtött pénz felszabadítására az elnökségi határozatot, 
melyet elküldtem az Elnök úrnak jóváhagyásra.  

A fentieken kívül folyamatos kapcsolatot tartok a Labrador Kft-vel. Átveszem, az egyedi 
elbírálású nagyítók árából a látássérült személyek által fizetett térítési összeget, valamint a 



10/29 

 

Kft által küldött vényeket, kérelmeket és számlák másolatát továbbítom a Szolgáltatás 
vezetője részére.  

 

A gazdasági vezető beszámolóját az elnökség tudomásul vette. 

 

3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

Angyal Gábor az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött 
beszámolójából. (A szakmai vezető június 26-tól augusztus 30-ig terjedő részletesebb 
beszámolója az 3. számú mellékletben olvasható) 

 

A nyári hónapok munkája főleg a tankönyv konvertálás megoldásával és a segédeszköz 
készlet cseréjének bonyolításával telt. 

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok 

A Konvertáló csoport 

Az akadálymentes, digitális tankönyvek tanévkezdésre történő előállítása érdekében a 
Konvertáló csoportot idényjelleggel, Eseti konvertáló csoport elnevezéssel kibővítettük.  

A közüzemi számlák akadálymentes (Braille és elektronikus) változatának előállítása 
kapcsán közel 30 közszolgáltató keresett meg minket. Nekik árajánlatot küldtünk, illetve 
azoknak, akik azt elfogadták, szerződés tervezetet is.  

A Braille-nyomtatás korszerűsítése ügyében előrelépés történt, mivel elkészült a Duxbury 
program magyar változata. Ez azt jelenti, hogy a program ismeri az összes, jelenleg használt 
rövidítést és a kivételeket. Emiatt lényegesen felgyorsulhat a Braille- nyomtatás, a könyvek, 
újságok elkészítése.  

Probléma azonban, hogy egyetlen ember ismeri a programot, mivel a kézikönyv és a 
program menüje angol nyelvű. Drippey Béla a nyomdavezető Duxbury-t sajnos nem tudja 
használni csupán a Péter Zsigmond által elkészített nyomtatási fájlokat indítja, amit ha 
szabadságon van, Galambos József is elvégez. 

Segédeszközbolt 

Az elfekvő készletek kiárusítása megtörtént. Bár mindent még így, 90%-os kedvezménnyel 
sem vásároltak meg. A szervezést sok kritika érte, úgy a vásárlók, mint a nem vásárlók 
részéről, illetve a segédeszköz értékesítő részéről is. A kritikákat figyelembe véve egy 
esetleges, következő akció esetén módosított akciótervvel fogunk dolgozni. 

Vakok Világa 

Fekete Gy. Viktor határozott idejű munkaszerződése lejárt, melyet nem hosszabbítottunk 
meg. Így gondoskodni kellet a síkírású VV tördeléséről és az elektronikus VV előállításáról. 

A síkírású változat tördelése megoldódott. Egy, a Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk munkáját 
segítő önkéntes vállalta el a munkát, vállalkozási szerződés keretében, lapszámonként 
tizenötezer forint plusz ÁFA -ért, ami a piaci ár fele. Az elektronikus változatot házon belül 
készítjük, továbbra is. 

Az elektronikus VV txt változatát Kovács Judit készítette, míg a HTML-t jómagam. 

Vakvezetőkutya- kiképző Iskola 

Csepelen lassan, de biztosan folyik az infrastruktúra felújítása. A nyári hőségben a kiképzési 
munka lelassult, mert a kutyák a forró aszfalton nem járhatnak, csak a kora reggeli órákban. 
A melegben medencében fürdették őket a dolgozók.  Két hete Katie nevű kutyusunk kilenc 
kiskölyöknek adott életet. Egy denveri fiúiskolából 45 önkéntes látogatott el Csepelre.  
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A kennelek tetejének cseréje részben lezajlott. Szeptemberben 9 kennel belseje is megújul, 
ki lesznek csempézve és festve. A főépület utcafronti bejárati ajtaját és a mellett levő ablakot 
kicserélték. Az elavult, korrodált vasajtó és a szétszáradt ablak cseréje már évek óta 
esedékes volt. Az ajtó zárszerkezete oly módon elromlott, hogy kinyithatatlanná vált, így a 
csere megtörtént. Szabvány méretű ajtó és ablak került a régiek helyére, ami némi bontási 
és javítási munkát is megkövetelt. 

A kutya képzést befolyásolja az időjárás. A hőség riadó ideje alatt a kutyák csak reggel 7 és 
11, majd reggel 7 és 9 óra között voltak kivihetők, mivel később az úttest oly mértékben 
felmelegszik, hogy azt az állatok talpa égési sérülés nélkül nem viseli el. 

A hűtés érdekében egy lágy falú, 3 méter átmérőjű körmedence áll a kutyák rendelkezésére. 
A Labrador retriever amúgy is szeret pancsolni, de a kánikulában egészségügyi okokból is 
szükséges a fürdetés. 

Kilenc kiskutya született két héttel ezelőtt. A kölykök egészségesek. Katie mama második 
almát neveli. Az alomra és a mamára Bajnóczy Enikő a Tenyésztési program felelőse 
kiemelt figyelmet fordít. 

Könyvtárak 

A Hangoskönyvtárban beindult a felolvasás. 

A Braille-könyvtárban megállt az idő. 

Felkértem Taba Zsófia könyvtárvezetőt, hogy írja le, milyen javaslatai vannak a 
szolgáltatások fejlesztésére. 

Elnöki munka segítése 

Előkészítettem egy együttműködési megállapodást a Mozdulj! közhasznú egyesülettel 

Adományszervezés 

Tematikus tájékoztatóanyag készítését és olvasószerkesztést végeztem a HM 5-15 jelű 
akció szövegtervével kapcsolatosan és Elnök Úr jóváhagyását követően a grafikai terv 
elkészítési fázist elindítottam. 

A HM 4-15 ( a székház felújítására gyűjtő) levél kapcsán meghívtuk az olvasókat a felújított 
előcsarnok megtekintésére augusztus 27 és 31 között. A meghívóban nem esett szó arról, 
hogy hétvégén nincs nyitva a ház. Ezért Kutor Sándorné kezdeményezte, hogy legyen 
nyitva. 8 és 18 óra között fogadtam a látogatókat. Szombaton közel negyvenen, vasárnap 
közel harmincan jöttek el.  A célra elkülönítetten kihelyezett gyűjtődobozba a két nap alatt 
hozzávetőleg 35000 Ft gyűlt össze. 

Zárszó 

Jelen beszámoló az általam nagyobb volumenűnek ítélt és az előzményeit illetően is 
kommunikált témákra korlátozódik. Ezeken felül rengeteg apró-cseprő dologgal foglalkozom, 
Elnök úrral sokszor egyeztetünk, ahogy a Szolgáltatásvezetővel, a Nemzetközi 
kapcsolattartóval is személyesen, telefonon és e-mail-ben. 

 

A konvertáló csoporttal kapcsolatban több kérdés is felmerült. Nemes- Nagy Tünde 
kérdéseire a szakmai vezető az alábbiak szerint válaszol:  

A csoportot közel egy éve hozta létre Kroll Zsuzsanna az elnökség tudomásával. Az volt a 
célja, hogy az a folyamatok, amik a sík írásos szövegek látássérültek számára használható 
formátumba alakítja át egy csokorba legyenek kezelve. A fő feladatai a Braille-
kiadványoknak az előkészítése. A korábbi nyomdai előkészítő csoportot és a tankönyv ellátó 
csoportot vonták össze, aminek a vezetője Péter Zsigmond. A tagjai: Geigerné Sinkó 
Zsuzsanna, Kercza Tamás, Menyhárt Andrea, Hornyák Gáborné. Mindenkinek saját feladata 
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van, Péter Zsigmond csoportvezetőként rengeteg nem csoportvezetői munkát is ellát, mivel 
csak ő egyszemélyben tudja az előkészítési fázisokat elvégezni.  

Úgy működik a Braille- kiadványok elkészítése, hogy készül az adott szöveges fájlból egy txt. 
fájl, amibe már bele kerülnek különleges jelölések, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
Varró Attila féle DOS operációs rendszer alatt futó program ezeket értelmezi, majd ez 
valamilyen kimeneti fájlt képez. Nehéz megérteni, miért van így, hiszen még is csak a 
Duxbury nevezetű Softver az, ami a nagy nyomtatóra küldi a nyomtatni való anyagot. Itt van 
az a probléma, amire Nemes- Nagy Tünde utalt, hogy a korrektúrázáshoz a DOS alapú 
programból küldi a nyomtatóra a fájlokat és a fájl, ami a Duxburybe kerül – nem tudni miért, 
de – nem ugyanazokat a karaktereket adja vissza a nyomtatás kapcsán, mint ami a DOS 
programba átmentek. A Duxbury program honosítása másfél éve húzódik, de úgy néz ki, 
hogy finisbe ért. Ismeri már a magyar Braille-rövidírásnak az összes szabályszerűségét és 
kivételét. Egy béta verziót tesztel Péter Zsigmond és ha kész lesz, akkor felfogásom szerint 
lényegesen meg fog változni az összes Braille-kiadvány készítése. Jelentősen le fog 
rövidülni az elkészítések határideje, hiszen most nagyon sok emberi erőforrást emészt fel. 
Péter Zsigmond naponta, kb. 11 oldalnyi anyagot tud Braille-nyomtatáshoz előkészíteni. 
Ezen kívül a digitális tankönyvek előállításánál is besegít. Ha a korrektúrát végző Menyhárt 
Andrea gyerekápolási szabadságon van, akkor ő helyettesíti, ez által is nagy teher van rajta. 
Viszont ha nem kellene a Braille-sítésnek nevezett hosszabb folyamatot elvégeznie, akkor 
sok ideje felszabadulna. Hornyák Gáborné a digitális tankönyvek elkészítésénél működik 
közre, Geigerné Sinkó Zsuzsanna szintén ebben dolgozik, illetve a Braille-sítés előkészítő 
szakaszában is, ahol a txt fájlban a speciális jeleket elhelyezik. Menyhárt Andrea 
korrektúrázza a kis Braille-nyomtatón kinyomtatott anyagokat, amit számára Kercza Tamás 
bocsát rendelkezésre. Nagyon bonyolult a folyamat. Korábbi beszámolóimban is jeleztem, 
hogy probléma van a csoport működésével, mivel az elvárásoknak és ígéreteknek nem tud 
megfelelni, sokszor nem tudják határidőre elkészíteni az anyagokat.  

 

dr. Nagy Sándor: azért nehéz a folyamat, mert megörököltem egy olyan helyzetet, ahol egy 
ura van a nyomtatásnak. Van egy munkafolyamat, ami egy embertől és a családjától függ. A 
nagy teljesítményű nyomtatón szinte mindent lehet nyomtatni. A Duxbury programmal állítja 
elő Péter Zsigmond egyszemélyben azokat a fájlokat, amit a nyomdai gép kezelője ki tud 
nyomtatni. Ha ő vagy a családja nem készíti el ezeket a fájlokat, akkor nem tudunk 
nyomtatni. Van egy nagy kapacitású nyomtatónk, de nem tudjuk megfelelően terhelni, mert 
nincs mit nyomtatni. Ez egy komoly probléma, melynek a megoldására törekszem, mert ez 
egy lehetetlen állapot, melyen mindenképpen változtatni kell.  

Angyal Gábor: Kidolgoztunk egy tankönyv konvertálási segédletet. Péter Zsigmond egy 
nemzetközi gyakorlatban használt az e dokumentumok akadálymentesítésére előírt anyagot 
fordított le, mely alapján próbáljuk elkészíteni a digitális tankönyveket. 

Ezen kívül, másik módszerként, kiküldtünk egy kérdőívet azoknak a diákoknak és 
tanároknak, akik ezeket a feldolgozott tankönyveket már használták és különböző oldalról 
rákérdeztünk, hogy megfelelő-e, illetve javaslatokat kértünk be, hogy milyenek legyenek a 
tankönyvek. Ezen kérdőívek összesítése segített abban, hogy esetleg valamit változtassunk 
a nemzetközi szabályzatban. Az egyenlő esélyű hozzáférést minden tekintetben biztosítani 
kell a látássérült diákok számára, tehát minden olyan információt meg kell kapniuk, amit egy 
látó diák is megkap. Illetve ugyanolyan módon tudniuk kell használni, mint egy látó 
gyereknek. Nem jó, ha vakbarát verziója van a tankönyveknek és más könyvből tanul a látó 
diák. A tanárnak ne kelljen külön figyelni arra, hogy más oldalszámon szerepel ugyanaz az 
információ a látássérült gyereknél. Beilleszkedhessen az osztályba úgy, hogy ugyanazon 
tanári instrukciók alapján tudja használni a tankönyveit. Erre törekszem. A közös nevezőket 
próbáltuk összehozni Péter Zsigmonddal egy segédlet formájában és ezt a segédletet adtuk 
át azoknak a személyeknek, akik az un. eseti konvertáló csoportban a tankönyvek 
akadálymentesítésében közreműködtek. A gyengénlátókra a segédlet nem tér ki. Számukra 
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nem kell különleges átalakításokat végezni, a saját beállítása szerint tudják olvasni a 
könyveket. Fontosnak tartunk, egy kerekasztal megbeszélés összehívását, ahol az 
alapelveket meghatározzuk és fix alapelvek mentén lehet dolgozni.  

 

Nemes- Nagy Tünde ismeri a folyamatokat. Az a kérdés merült fel benne, hogy ki és hogyan 
fogja narrálni a tankönyvben lévő képeket. Múlt héten kaptak könyvet, hogy olvassák fel a 
hangstúdióba és készítsenek róla MP3 anyagot.  

 

Szakmai vezető jogosnak tartja a problémát. Péter Zsigmond szerint szaktanárokat kell 
felkeresni, akik ezekről a képekről leírást adnak, de nekik is kéne egy segédletet adni, hogy 
mik azok az információk, amik relevánsak egy vak diák számára. Véleménye szerint ez 
mindenképpen támadható, mert az egyik szaktanár ezt mondja el a másik meg azt. A célja 
az, hogy a könyvek szerzőivel fel kell venni a kapcsolatot és tőlük kell információt kérni, hogy 
mit akar közölni. Most az a szabály, hogy rövid és szűkszavú leírást kell adni a képről. 
További instrukció, hogy kérj látó segítséget a többi információért. 

 

Nemes- Nagy Tünde könyvtári állomány gyarapodásával kapcsolatban kérdezett.  

dr. Nagy Sándor: mindenképpen meg kell oldani, hogy a nyomtató nagyobb kapacitással 
dolgozzon, ez úgy oldható meg, hogy ha több ember tud előállítani olyan fájl formátumot, 
amely tartalmazza az adott könyv tartalmát, ami kinyomtatható. Plusz emberrel valószínűleg 
megoldható, mert Péter Zsigmond távmunkában dolgozik. 

 

Nemes- Nagy Tünde javaslata a Braille-könyvtárlátogatók számának növelésére, hogy a 
Braille-könyvtár beiratkozott olvasóit Braille-levélben meg lehetne keresni. Továbbá azokat 
is, akik nem könyvtári tagok, de előfizetői a Szövetség pontírású kiadványainak. Felhívni a 
figyelmét az új olvasmányokra, elküldeni a katalógust. Biztos örömmel veszik az olvasók.  

 

Ez a javaslat összecseng szakmai vezető koncepciójával is, de erőteljes ellenállás 
mutatkozott, mikor felvetette ezt a témát. Az aktív olvasóknak mindig ajánlott beletenni egy 
figyelemfelkeltő levelet. A nem aktív olvasóknak is ki kellene küldeni levelet és megkérdezni, 
hogy mi az, amitől passzívvá váltak, hátha azon tudnak segíteni. Nyilvánvaló, hogy a direkt 
marketing eszköze működne. Jó megoldás lenne egy CD-re másolt könyvajánlót is kiküldeni.  

A Braille-könyvtárak álláspontja egyelőre az, hogy a művek számának növelésével gondolják 
elérni, hogy fejlődjön a könyvtár. A szakmai vezető szerint nem szabad hagyni, hogy 
csökkenjen az olvasók száma. Eszköz az, hogy gyarapítjuk a kikölcsönözhető könyvek 
számát, a másik eszköz pedig a direkt marketing, amit Tünde is felvázolt, hogy meg kell őket 
keresni és foglalkozni kell velük.  

A hírlevél rendszeresen reklámozza a két könyvtárat könyvajánlókkal és megadjuk a 
katalógus elérhetőségeket is. A hírlevélnek jó lenne egy Braille-változat is, de akkor úgy 
kéne működni a Duxburynek, hogy az adott szöveg már mehet is a nyomtatóra és ne kelljen 
megelőznie egy hosszadalmas procedúrának, mint ahogy jelenleg működik.  

 

Nemes- Nagy Tünde: a Braille-nek hatékonyabban kell működnie, mert a Braille- a mi 
látássérült kultúránk. Be kell venni az MVGYOSZ stratégiai tervei közé. Sajnos nagyon 
kevesen olvasnak Braille-t. Fel kell éleszteni ezt a dolgot.  
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Angyal Gábor tudomásul vette az elnökség jelzését és nem fogják figyelmen kívül hagyni. 
Ennek megfelelően fog eljárni. Rendbe kell rakni a nyilvántartást és a Braille-olvasók részére 
ki fog menni a tájékoztató. 

 

Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját. 

dr. Ozvári-Lukács Ádám megérkezett az ülésre. 

 

4. Az MVGYOSZ tagsági igazolványában szereplő törzsszám használatának 
megbeszélése 

 

Az elnök elmondja, hogy vannak olyan tagegyesületek, akiknek új törzsszámot kellene 
osztani, de az igazolványokon sorszám is szerepel. Van olyan tagegyesület, aki használja a 
törzsszámot. Kérdés, hogy a továbbiakban elég-e csak a tagsági igazolvány számát 
használni, ami a sorszámozott tagsági szám. Az MVGYOSZ tudja, hogy melyik megye 
milyen sorszámú igazolványt kapott. Kartonon az egyesületek is nyilvántartják. 

 

Majoros Kálmánné elmondja, hogy a Heves megyei egyesületnél, mikor kivezetésre kerül a 
tag a nyilvántartásból (pl. elhalálozás, kilépés) a törzsszáma megszűnik. Egy listát vezetnek 
róla és ha jön egy újabb belépő, akkor megkapja a korábban kilépett tag törzsszámát. 

 

Az elnökség egyetértett abban, hogy gyakorlati haszna nincs a törzsszámnak.  

Pesti Zoltánné szerint a tagkönyvet is át kéne szerkeszteni, mert ha fel van tüntetve a 
törzsszám és nincs beírva semmi, akkor az ellenőr lesz az első, aki azt mondja, hogy nincs 
kitöltve. 

 

Nemes- Nagy Tünde javaslata, hogy az évad/sorszám/Egyesület rövidítése legyen a 
tagkönyvek törzsszáma. 

Fodor Ágnes javaslata, hogy a tagsági igazolvány sorszáma egyezzen meg a törzsszámmal. 

 

40/2015. (IX.2.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség a tagsági igazolványokban használatos új törzsszámokat a következők szerint 
állapítja meg és vezeti be. 

1. A törzsszám első fele a tagsági igazolvány száma. Ezt követi egy kötőjel és utána az 
egyesület kódja. A kódot úgy kell képezni, hogy az egyesületeket ABC sorrendbe állítva 
sorszámmal kell ellátni. Az első szám a 01. 

2. A bevezetés az alábbiak szerint történik:  

Az új törzsszámot 2015. október 1-től kell alkalmazni az új tagsági igazolványok kiadásánál, 
illetve cseréjénél. A használatban levő törzsszámokat akkor kell átírni az új szerint, amikor 
tagsági igazolvány cseréjére kerül sor.  

 

Indokolás: jelzés érkezett arról, hogy a korábban kiosztott sorszámok elfogytak. 

Felhatalmazás:  

Felelős: elnök, gazdasági vezető 
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Határidő: folyamatos 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Fodor Ágnes tudomása szerint a régi tagnyilvántartóval kapcsolatban több jelzés is érkezett 
az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány felé, a megújítással kapcsolatban. A VGYKE 
felajánlja a segítségét abban, hogy tárgyalásokat, megbeszéléseket kezdeményez a 
tagegyesületekkel és az Alapítvánnyal a VGYKE-nél bevált, új tagnyilvántartó programmal 
kapcsolatban. 

 

5. Döntés a Braille-bizottság tagjainak kinevezéséről 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy elkészült az új Braille bizottság személyi összetételével. 

Mindenkit megkérdezett, felkért és elvállalták, sőt volt, aki megtiszteltetésnek tartotta, hogy 
rágondoltunk. 

 

A nevek: 

Bieber Mária.  

Borbély Lajosné. 

Kuminka Györgyné. 

Németh Tamásné. 

Rózemberczki Zoltán. 

Péter Zsigmond.  

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett az elnökség részéről. 

 

41/2015. (IX.2.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség Braille-bizottságot hoz létre, amelynek tagjai az alább felsorolt személyek: 

Bieber Mária.  

Borbély Lajosné. 

Kuminka Györgyné. 

Németh Tamásné. 

Rózemberczki Zoltán. 

Péter Zsigmond.  

 

Egyben felkéri a Braille-bizottság tagjait, hogy 2015. október 15-ig tartsa meg alakuló ülését 
és az ülésen válassza meg elnökét. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 
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Felelős: elnök 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

6. Bartha Sándorné Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos elektronikus 
szavazás megerősítése 

 

dr. Nagy Sándor röviden összefoglalta a Komárom Esztergom Megyei Főügyészséggel és az 
elnökségi tagokkal folytatott levelezést és az alábbi határozat tervezetet terjesztette elő: 

 

42/2015. (IX.2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Komárom Esztergom Megyei Főügyészség felhívásának eleget téve 
hozzájárul ahhoz, hogy a Bartha Sándorné Alapítvány megszüntetésre kerüljön. Ez a 
határozat 2015. július hónap 6. napján meghozott elektronikus szavazás megerősítése. 

 

Indokolás: a Komárom Esztergom Megyei Főügyészség kezdeményezte, hogy a Bartha 
Sándorné Alapítvány megszüntetésre kerüljön. 

Felhatalmazás: az ügy elintézve. 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: 

 

7. Braille-emlékérem szabályzat módosítása 

 

Dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ Louis Braille-Emlékérem Adományozási Szabályzatának 
módosítását az alábbiak szerint terjesztette elő: 

 

1./ A Szabályzat 1 §-ban az Alapszabály 2 §-ára utalás 3 §-ra módosul. 

Indok: Az alapszabály módosulásának követése 

2./ 2 § (1) utolsó mondatából a „2008-ban augusztus 31-e” szövegrész törlendő:  

Indok: a 2008. évi eljárás szempontjából indokolt volt, ezt követően szükségtelen. 

3./ A Szabályzat 2 §-ának (2) bekezdéséből két helyen törlendő az „Országos” kifejezés, 
továbbá a „valamint az MVGYOSZ Országos Hivatalának vezetője” mondatrész is törlendő. 

Indok: A Vakok Szövetsége új alapszabálya, a szervezeti átalakulást követően nem 
tartalmazza intézményei előtt az „Országos” kifejezést. A régi struktúrában ez indokolt volt, 
mára már okafogyottá vált, továbbá a Szövetségnek nincs Hivatalvezetője. 
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4./ A Szabályzat 4 § (2) bekezdésből törlendő a „pontos” kifejezés. 

Indok: milyen nyilvántartás az, ami nem pontos, tehát fölösleges ezt hangsúlyozni. 

5./ Záradék: Jelen szabályzat módosítását az elnökség … számú határozatával fogadta el. 

 

Az előzetesen kiküldött módosító indítványhoz Sztakó Krisztina, a VV szerkesztője a 
következő észrevételeket tette, amelyet az előterjesztő elfogadott: 

Következetesen törlendő az országos elnökség elől az országos szó. De az első paragrafust 
nem láttam felsorolva, pedig ott is „Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének országos elnöksége” van. Ugyanez igaz a 3 § 1. pontjára. 

Stilisztikai vagy nyelvhelyességi gondom van a 3. § 2. pontjával kapcsolatban. A „fehérbot”-
napi kifejezéssel kapcsolatban. Szerintem a Fehérbot napi az nagy f és felesleges „ közé 
tenni, vagy, ha igen, akkor „Fehérbot napi” szókapcsolatot kellene. De mivel úgyis mindenki 
(látássérült) tisztában van vele, hogy mit jelent a Fehérbot napi így nem kellene. 

A Fehérbot pedig azért nagy F, mert ugyan a napi miatt lehetne kisbetű, de az ünnepre 
vonatkozik és így, mint ünnepnap, tulajdonnév már nagybetűsödik. 

Legalábbis az én véleményem és logikám szerint. 

És megkérdőjelezem az ünnepségek többes számának használatát is. Hogy több napig tart 
az ünnepség, mellékes, akkor is minden évben Fehérbot napi ünnepségről beszélhetünk. 

Ráadásul, ha nem tévedek, akkor ez hivatalosan Fehérbot nemzetközi napja, tehát javaslom 
kicserélni: Fehérbot nemzetközi napi ünnepségre. 

Szöveges módosító indítványom: 

(2) A Braille- Emlékérmek átadására minden évben a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából 
tartott ünnepség keretében kerül sor. 

 

43/2015. (IX.2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Braille-emlékérem adományozási szabályzatát a napirendi pontban tárgyalt 
módosításokkal elfogadta. 

 

Indokolás: A Szövetség új alapszabályához igazítás. 

Felhatalmazás:  

Felelős: elnök, elnöki asszisztens 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: 

 

8. Segédeszköz ármeghatározás 

dr. Nagy Sándor az alábbi határozat tervezetet terjesztette elő: 
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44/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a segédeszközök árát a 2015. augusztus 15-ét követően megrendelt 
segédeszközök esetében a következőképpen állapítja meg: 

1./ Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a nettó beszerzési ár 150 
%-a + ÁFA. 

2./ Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára nettó beszerzési ár 
+ ÁFA.  

3./ 2015. augusztus 15-e előtt beszerzett segédeszközökre a jelenlegi árképzés nem 
vonatkozik. 

4./ Ez a határozat 2015. szeptember 2-án lép hatályba. 

 

Indokolás: az elnökség kiemelten fontosnak tartja a súlyosan látássérült személyek életvitelét 
megkönnyítő segédeszközökkel történő ellátását. Ennek fedezetét az adományokból befolyt 
bevételből biztosítja. 

Felhatalmazás:  

Felelős: gazdasági vezető, segédeszköz bolt munkatársa 

Határidő: folyamatos 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: 

Tartózkodott:  

 

Dr. Nagy Sándor: ha az adományokból meg lehet oldani, hogy minél jobban támogassuk a 
látássérült embereket azon eszközök beszerzésével, melyek a mindennapi életvitelüket 
könnyítik meg, fontosnak tartom, hogy a kedvezőbb árképzéssel ösztönözzük a 
segédeszközök beszerzésére a rászorultakat.  

 

Pesti Zoltánné kérdésére a gazdasági vezető megerősítette, hogy a látássérültek és a 
tagegyesületek ezek szerint ugyanazon az áron vásárolhatnak a segédeszközboltban. 

 

Ezt követően a gazdasági vezető az alábbi határozattervezeti javaslatot terjesztette elő: 

 

45/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a segédeszközbolt árukészletének bővítése érdekében a DM 
kampányból az e célra befolyt összegből, fehér botok vásárlására 6 millió forintot, a beszélő 
segédeszközökre 2 millió forintot felszabadít. 

 

Indokolás: az elnökség kiemelten fontosnak tartja a súlyosan látássérült személyek életvitelét 
megkönnyítő segédeszközökkel történő ellátását. Ennek fedezetét az adományokból befolyt 
bevételből biztosítja. 

Felhatalmazás:  

Felelős: gazdasági vezető 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
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A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: 

Tartózkodott:  

 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám kérdésére válaszolva a gazdasági vezető elmondja, hogy a fehér 
botokra a 6 millió Ft a megrendelések alapján jött ki. Sziládi Zsuzsanna összeírta, hogy a 
különböző méretű és fajtájú botokból milyen mennyiség kell. 

 

Az elnök elmondja, hogy a cseh botokat EU-ban kell fizetni és az árfolyam néha akkor van a 
tetején, mikor megjön a számla. Borzasztóan drágák a botok. Gyűjtöttek fehér botokra és 
külön beszélő eszközökre. Azért, hogy el tudjanak számolni címzetten kell felszabadítani az 
összegeket. 

 

Pesti Zoltánné kérdezi, hogy az új magyarországi fehér bot gyártásról van-e valamilyen hír? 

Az elnöki beszámolóban szerepel, hogy most tartunk ott, hogy a börtönökbe gyártott botokat 
vonják be a segédeszközök támogatási körébe. Érdekes, hogy a soron összecsukható fehér 
bot már volt, az új soron pedig összecsukható pásztázó bot szerepel. Valószínűleg már foglalt 
volt ez az eszköznév, ezért kellett új sorba tenni, de sajnos ezzel a vakember életét nehezítik 
meg, mert nem könnyű beazonosítani. A rendeletmódosítás elfogadása után, a Sopronkőhida 
által gyártott botokat már csak gyártani kell és kiírni. Ha megjelenik a rendelet, akkor a 
kódszámot ki fogom küldeni az egyesületeknek, hogy tájékoztatni tudják a tagokat, melyik az 
új bot, amit fel lehet íratni.  

 

Németh Orsolya kérdése, hogy a fehér botokra vonatkozó határozat marad, melyben a 
beszerzési áron kapják meg a fehér botot a tagok? Ott a közületei ár volt a számítási alap. 

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy az elnökség 13/2013-as határozatában szereplő közületi 
kifejezés tagi ár kifejezésre módosuljon. Az eredeti határozat szövege az alábbi: 

 

13/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

A HD kampány Fehér Bot Alap kamatjának segédeszközökre fordított alaprésze kamatából 
az MVGYOSZ az összes OEP által nem támogatott fehér bot megvásárlását támogatja az 
MVGYOSZ tagjainak és tagegyesületei tagjainak 2013. március 1-étől. A támogatott botokat 
a közületi ár feléért lehet megvásárolni, a vásárlástól számított két naptári évente egy 
alkalommal. Az MVGYOSZ erről nyilvántartást vezet. A vásárló köteles a helyszínen 
érvényes tagsági igazolványának bemutatásával igazolni, hogy a tagsági igazolványa saját 
névre szól és tagsági díja az adott évre rendezett. A Fehér Bot Alap keretének kimerülését 
követően az MVGYOSZ saját SZJA 1 %-ából támogatja a kedvezmény további fenntartását 
a 2013-as évben. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: 2013. március 1. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  
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A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

46/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a 13/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi határozatban a közületi 
kifejezést tagi kifejezésre módosítja.  

 

Indokolás: a módosítás összefüggésben áll a 44/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozattal. 

Felhatalmazás:  

Felelős: elnök, elnöki asszisztens 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: 

 

10. Telefonos flotta bővítési lehetősége egyesületi kötelezettség vállalással 

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy több irányból felvetődött, hogy lehet-e a flottát bővíteni. A 
flottaszerződés nem korlátozta, hogy hány tagja legyen az MVGYOSZ csoportnak, ebből 
kifolyólag bővíthető. A szerződés alapján a szövetség köteles kifizetni a számlát, viszont 
jogába áll továbbszámlázni. A flottabővítésnek vannak veszélyei. Problémát jelenthet az, 
hogy ha megromlik a kapcsolat az új flottataggal, vagy az ő szociális helyzete rendül meg 
annyira, hogy nem tudja kifizetni a telefonszámláját, akkor a Szövetségnek kéne helytállni. A 
Szövetség pénzével úgy kell gazdálkodni, hogy ne okozzon kárt a flottabővítés, ne 
keletkezzen veszteség. Ebből kifolyólag a gazdasági vezetővel tett javaslatuk szerint a flotta 
bővíthető és tegyék lehetővé az embereknek, akiknek megéri a flottába belépni, de ezért 
kapjon valamilyen garanciát az MVGYOSZ. Amelyik egyesület befogadja a flottába az új 
tagot, az az egyesület vállaljon kézfizető kezességet arra, hogy amennyiben nem fizet a tag, 
akkor helyette kifizeti a számlát. Garancia nélkül nem támogatható a flottabővítés. 

  

Az elnök elmondja, hogy az egyesület köt a flottába belépő taggal valamilyen megállapodást. 
Az MVGYOSZ egyrészről le tudja tiltatni a számot, hogy ne tudjon tovább kárt okozni, de a 
probléma ott van, hogy 2 éves hűségnyilatkozat mellett még továbbra is megmaradna a 
szám. Tehát annak a számnak új gazdát kell keresni, hogy veszteséget ne termeljen. Ha 
nem tudunk másik felhasználót adni, akkor onnantól kezdve a havi 2700 Ft hiányt mindig 
termelni fogja a ki nem adott SIM kártya. Ezért kell körültekintően eljárni. Mivel a Telekom 
Zrt-vel egyéni megállapodás van megkötve belsőleg beszélhetünk róla, de nem hirdethetjük. 
Üzleti díjcsomagról van szó, ahol partneri kapcsolatban állunk és muszáj, hogy a Szövetség 
rendelje meg a SIM kártyákat. Jelenleg nem tud magánszemély belépni a flottába csak a 
Szövetségen keresztül.  

 

Kutor Sándorné módosító javaslata, a számlázás úgy történjen, hogy a szövetség számlázza 
ki az egyesületnek, az egyesület pedig annak a személynek, aki a flottához tartozik.  
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47/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség hozzájárul a Szövetség Telekomos flottájának bővítéséhez, az alábbi 
feltételekkel: 

A bővítésre a tagegyesületek tehetnek javaslatot. 

A tagegyesületek javaslatára bevont személy(ek) telefonhasználatát a Szövetség a 
tagegyesületnek számlázza ki, a kapcsolási száma szerinti részletezett lista megküldésével.  

A tagegyesületek vállalják, hogy az általuk használt és az általuk bevont telefonok után 
elkészült számlát egy összegben kiegyenlítik a Szövetség részére. 

 

Indokolás: Az elnökség lehetővé kívánja tenni azon egyesületi dolgozók és egyesületi tagok 
bevonását a telefonflottába, akik után a tagegyesület felelősséget vállal és helyettük 
kiegyenlíti a számlát, majd azt az általuk bevont előfizetővel külön megállapodás szerint 
rendezi. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: gazdasági vezető 

Határidő: folyamatos 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

11. Balatonboglári üdülő további sorsának rendezése 

 

Dr. Nagy Sándor: december 31-én lejár a bérleti szerződés a balatonboglári üdülő 
üzemeltetőjével, Juhász Klárával. Évente 550.000 Ft jön be a bérleti díjból. Juhász Klára és 
Ottlakán Gyula lobbizni kezdtek annak érdekében, hogy az üdülőt tovább üzemeltethessék. 
Az üdülővel kapcsolatos bármilyen beruházást vagy felújítást csak akkor kezdik el és 
vállalják, ha biztosítva vannak abban, hogy meghosszabbítjuk a szerződést. Szükségesnek 
tartom megvitatni az elnökséggel ezt a nagy horderejű dolgot, egyszemélyben nem akarok 
dönteni. Előnye az, ha a régi üzemeltető marad továbbra is, hogy valaki figyel az üdülőre, 
vállalja, hogy vakok üdüljenek. Korábban a Szövetség volt az üzemeltető, ami rengeteg 
kiadással járt és semmivel sem volt jobb a szolgáltatás, csak veszteséget termelt. 

 

Nemes- Nagy Tünde: Az ANTSZ is jár oda? Megnézi valaki az üdülőt a szövetségtől. Az 
üdülővel kapcsolatban az egyik tagjuk jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot az elnök úrral, a 
körülmények miatt. Semmi változás, fejlődés nem tapasztalható. Én megpályáztatnám az 
üdülőt. Milyen kötelezettségek szerepelnek a szerződésben?  

 

Kutor Sándorné: Az ANTSZ megnézte és a Szövetség részéről is kimennek megnézni. 
Minden évben kifestik az üdülőt. Le kell írni a vállalkozással szembeni panaszokat a 
panaszkönyvbe és ezt mi továbbítjuk az illetékeseknek.  

Régebben 5 évre szólt a szerződés, a legutóbbi pedig 4 évre az elidegenítési tilalom miatt. 
Nem pénzbeli előnyhöz jutott az üzemeltető/szövetség az Erzsébet programmal, inkább a 
folyamatosságot biztosítja, mint a gazdagságot. Erzsébet program májustól októberig tart. 
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Dr. Nagy Sándor: Kereskedelemben, szolgáltatásban olyan nincs, hogy mindenki elégedett 
legyen. Ha kulturált üdülőt akarnánk, akkor nem a bérlet lenne a megoldás, hanem a 
lebontás. 

Eddig még nem volt pályáztatva az üdülő. A mostani üzemeltetők 2005/2006-ban csinálták a 
Szövetség büféjét és ők kerültek képbe. Időközben a nevünkre került az üdülő, mert lejárt az 
elidegenítési és terhelési tilalom időszaka. 1997-ben, mikor megkaptuk, nem volt érték 
meghatározva.  

 

Nemes- Nagy Tünde javaslata, hogy keressék fel a Balatonboglári polgármestert, az 
önkormányzatot, hogy lehet –e együttműködést kötni a vakok üdülése érdekében. Lehet-e 
pályázni az önkormányzatnál pl. turisztikai célra vagy pedig az önkormányzat fel tud-e 
ajánlani egy új ingatlant vagy a régi felújításában segíteni.  

 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám elvből mindenképpen amellett van, hogy legyen legalább egy 
nyilvános felhívás. Záros határidőn belül rendezni kell a helyzetet. Már most el kellene 
indítani, és legkésőbb szeptember 30-al lezárni. Honlapon, hírlevélbe tegyék közzé a 
nyilvános felhívást. Véleménye szerint azért nem lehetséges szabadon machinálni az 
ingatlannal, mert olyan a fekvése, ami nehezen pótolható. Nem biztos, hogy a város másik 
végén lévő ingatlan be tudná tölteni azt a funkciót, amit az üdülő jelenleg betölt.  

 

Az elnökség egyetért abban, hogy meg kell hirdetni és pályáztatni kell. Jelezni fogják az 
üzemeltetőnek, hogy a Szövetség közzétette a fórumokon (weblap, hírlevél). A pályázat 
benyújtásának határideje: szeptember 21. 12 óra 

 

A következő elnökségi ülés szeptember 29-én lesz, ahol értékelésre kerülnek a beérkezett 
pályázatok.  

 

48/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

A Szövetség nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé a balatonboglári üdülő bérlésére és 
üzemeltetésére. 

Közzététel folyamatos 

Ajánlattételi határidő lejárta 2015. szeptember 21. 12:00 óra. 

Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2015. szeptember 29. 

 

Indokolás: A jelenlegi bérlővel és üzemeltetővel kötött szerződés 2015. december 31-én 
lejár. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: elnök, gazdasági vezető, elnökség 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
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12. Beszámoló a VISAL facilitátor képzésen történt részvételről, a további feladatok 
megbeszélése. Előadó: Kácsor-Macska Zsuzsanna, Meghívott szakértő: Németh 
Orsolya 

 

Írásban megkapták az elnökség tagjai Kácsor- Macska Zsuzsanna beszámolóját. 
(részletesebb beszámoló a 4. mellékletben olvasható)  

Érdekes tapasztalat volt számomra. A VISAL projekt legfontosabb célkitűzése, hogy a 
látásukat részben vagy teljesen elvesztett személyek társadalmi integrációját segítse elő. 
Ebből 7 foglalkozássorozatot állítottak össze. Ez alatt a másfél nap alatt Németh Orsolyával 
tapasztalatot gyűjthettünk abból, hogy milyen nehézségekkel küzdenek országos szinten, 
vagy régiószinten is a látássérültekkel foglalkozó szervezetek. Két horvát és egy osztrák 
tréner tartotta a tréninget, akik megosztották a tapasztalataikat és hogyan kell lebonyolítani a 
tréningsorozatot. A tréningek két és fél órásak. Nagyon fontos a pozitív visszacsatolás és 
pozitívumok megerősítése. Mindig azzal kezdik, hogy egy pozitív élményt kérnek 
mindenkitől. Fontos, hogy bizalmas kapcsolat alakuljon ki a tréner és a csoport között. 
Minden egyes tréningen van egy téma, amit feldolgoznak, amiről beszélnek, illetve ehhez 
játékos feladatok is tartoznak. Nyilván lehet plusz témát behozni pl. eszközbemutató is lehet 
egy ilyen. Fontos lenne meghatározni, hogy Magyarországon milyen témák legyenek. 
December 31-ig egy tréninget kötelező tartani és a szövetségnek felvállalni a szervezést. 
Létszámelőírás nincs.  

Kácsor- Macska Zsuzsanna beszámolójában ajánlatot tett arra, hogy három és fél nap alatt 
meg lehet csinálni a tréninget. Célszerű lenne összevonni és nem külön megtartani a 7 
tréninget. 

 

Németh Orsolya beszámolóját is megismerték előzetesen az elnökségi tagoknak (a részletes 
beszámoló az 5. mellékletben olvasható). Az ülésen az alábbiak hangoztak el: 

A hét alkalmas tréning sorozat olyan látássérülteknek szól, akiket nehezen lehet kimozdítani. 
Milyen kapcsolatrendszerem van? Hogyan tudok befolyással lenni arra, hogy mi történik 
velem a saját mindennapi életemben? stb. Érthetőbben: az elemi rehabilitáció előszobája. A 
7 alkalmat megelőzi egy első interjú, ahol már kialakul egyfajta bizalom.  

Előfordulhat, hogy a generációs különbségek miatt nehezebb dolgozni a csoportban, ezért jó 
ötletnek tartom, ha összejön annyi ember, hogy életkor szerinti csoportbeosztásban tartsuk 
meg a tréninget. A másik fele, hogy Magyarországon kiképezhetnénk facilitátorokat, jelenleg 
csak ketten vagyunk, akik ilyet vezethetnek. Hosszú távon a megyékben vagy rehabilitációs 
központokban. Nem lehetetlen. Ebből a szempontból a nemzetközi projekt nem igazán tett le 
küldetést, elvárást, hogy minek kell egy facilitátornak megfelelni, pl. nem kötötték 
diplomához. Máshogy gondolom az összevonást. Mert az időseknél felmerül, hogy 2,5 órán 
keresztül tud-e olyan odafigyeléssel, türelemmel végig hallgatni és van-e valaki, aki be tudja 
kísérni stb.  

Budapesten a VGYKE nagyrészt be tud vállalni pl. a toborzásban, már csak azért is, mert 
elég jól működnek a kerületi klubok, kistérségi klubok. Főleg azért, mert a személyes 
bevonás az, ami a legjobban működik a Horvát tapasztalat szerint is.  

 

Kácsor- Macska Zsuzsanna: megerősítették az olaszok és a portugálok is, hogy legtöbbször 
a család az, aki hátráltatja a látássérülteket az előrehaladásban.  

 

Pesti Zoltánné szívesen részt venne, egyesületi dolgozóként egy tréningen, hogy 
tapasztalatokat szerezzen. 



24/29 

 

Németh Orsolya: felmerült tavaly, hogy egy olyan nyelvi rektort kéne bevonni ebbe a 
folyamatba, aki kifejezetten a pszichológiai részét tudja átültetni angolról magyarra és biztos, 
hogy minden esetben a megfelelő szakkifejezést használja. A Kovács Krisztina neve merült 
fel a Bárczi Gusztáv Főiskoláról. Nem tudni, hogy a többi ország, hogy oldotta meg, de a 
levelező listán meg lehet kérdezni.  

 

Dr. Nagy Sándor: Ollé Attila szaktudásában maximálisan megbízom, kompetens 
szakemberek állnak a rendelkezésre és látva az anyagot olyan mintha Magyarországon 
készült anyag lenne. Nem biztos, hogy szükséges lektorálni.  

Németh Orsolya: ebből az anyagból meg lehet tartani a 7 alkalmas sorozatot. Jelenleg fel 
tudnak készülni, mint trénerek. Az anyagból egy trénerképzést is meg tudnának tartani. 

 

Az elnökség egyetértett abban, hogy a kötelező egy tréninget bevállalja a Szövetség 
december 31-ig. A képzést meg kell hirdetni a tagegyesületek felé, felhasználva a Szövetség 
lehetséges kommunikációs csatornáit. Az lenne jó, ha a tagegyesületek a pályázati 
lehetőséget kihasználnák ezen feladatok ellátására, hogy érdemben ezt a munkát lehessen 
végezni. A szövetségnek is pályázati forrást kell keresni erre.  

 

Az elnökség megköszöni a szakmai beszámolót és a tájékoztatást Kácsor-Macska 
Zsuzsannának és Németh Orsolyának. 

 

49/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

1./ Az elnökség úgy határoz, hogy a VISAL facilitátor képzésen elvárt egy tréninget meg kell 
tartani.  

2./ Az elnökség megbízza Kácsor- Macska Zsuzsannát, mint az elnökségi tagok közül 
kompetens személyt, hogy szervezze meg a képzést.  

3. Kácsor- Macska Zsuzsanna tegye meg az előkészületeket és a javaslatokat azzal 
kapcsolatosan, hogy  

a.) a képzésnek milyen költségvonzata van, 

b.) milyen humánerőforrást kell a képzésbe bevonni, 

c.) miként lehetne minél könnyebben és egyszerűbben a résztvevő személyeket kiválasztani. 

Indokolás: a VISAL facilitátor képzésen való részvétel feltétele, hogy ebben az évben egy 
tréninget meg kell tartanunk. A továbbiak megtartására 2016. január 1-jét követően kerül sor. 

Felhatalmazás: Kácsor- Macska Zsuzsanna 

Felelős: elnök 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

  

13. A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2016. évre 

Az elnökségi tagok száma 6 főre módosult, mert Nemes- Nagy Tündének fontos, 
halaszthatatlan ügy miatt távoznia kellett az elnökségi ülésről. 
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A sajtótermékekkel kapcsolatos előterjesztést megkapták az elnökségi tagok.  

Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy ne emeljék a pontírású és a síkírású 
sajtótermékek árát. Ennek oka, hogy minimális bevétel lenne belőle és inkább az olvasók 
megtartására és számuk gyarapítására törekedjenek, mint 1-2 forintos haszon 
megszerzésére. Problémát jelent az elektronikus változat nem fizetős változata. Etikátlannak 
tartják, hogy a meghirdetett játékokban – amelyen nyereményt kapnak az olvasók a helyes 
megfejtés után - azok is ugyanúgy részt vehetnek, akik hírlevélben csak úgy megkapják a 
felhívást. Nem fair azokkal szemben, akik fizetik pl. a VV éves díját. Az újság által 
meghirdetett játékban azok vegyenek részt, akik előfizetői a sajtóterméknek.  

Barnóczki Gábor megjegyezte, hogy az elektronikus változatnak is van előállítási költsége, 
máskülönben pedig egyre több elektronikus sajtóterméknek van már előfizetői díja.  

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy először próbálják 1800 Ft áron előfizetőssé tenni az 
elektronikus sajtótermékeket. Bízzunk abban, hogy az emberek, akik olvassák azt a 
változatot, nem tartják soknak ezt a díjat kifizetni.  

 

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 

 

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: - 

 

14. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Fehérbot Nap 

Angyal Gábor: A Fehérbot Napi rendezvényt október 15-e körül kell megszervezni, aminek 
vannak visszatérő, állandó menüpontjai. Egyik a Braille-emlékérem átadás, a másik pedig a 
sajtótájékoztató. Praktikus lenne, ha kitalálnánk egy üzenetet, hogy milyen témát szeretnénk 
a sajtó előtt bemutatni, ami a látássérülteket érinti és lehetőleg el is jönnek a 
sajtótájékoztatóra. 

 

Németh Orsolya javaslata, hogy a Kossuth tér legyen a téma.  

Angyal Gábor szerint több ember érdekét szolgálná a kerékpárosok és gyalogosok 
konfliktusa. 
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Dr. Nagy Sándor: a döntéshozók autóban ülve kényelmesen meghozzák azt a döntést, hogy 
a kerékpáros és a gyalogos a járdán közlekedjen, és ezt úgy oldja meg, hogy felfest egy 
választócsíkot vagy besatírozza az egyiket a másik rovására. A látóknak is rossz, de a 
vakoknak kifejezetten kellemetlen, mert a bicikli olyan halkan suhan, hogy nem lehet hallani. 
Egy vak embernek esélye sincs, hogy félreugorjon. Az üzenet által kialakul egy kettős 
párbeszéd a kerékpárosokkal, hogy figyeljenek jobban a vakemberre és kialakul egy 
párbeszéd a döntéshozókkal, hogy ne az legyen a megoldás, hogy a kerékpárosokat a 
gyalogos útra terelik.  

Az új kerékpárutakat Pesten már nem rakják a járdára, de országos szinten kell nézni. 
Vidéken sokkal rosszabb a helyzet.  

 

Az elnökség egyetértett abban, hogy a Szövetségben október 14-én kerüljön megrendezésre 
a Nemzetközi Fehérbot Napja. 

 

51/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a Szövetség 2015. október 14-én tartja a Fehérbot 
Nemzetközi Napi rendezvényét. Központi témája a kerékpárosok és a vakok viszonya és 
problémáinak rendezése.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: elnök, szakmai vezető 

Határidő: 2015. október 14-ig folyamatos. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

DM kampány 

Angyal Gábor koncepciója, hogy mindenképpen folytatni kell a DM kampányt. Az a 
megkeresés, amit a másik cég felé intézett nem járt sikerrel. Egyrészt azt mondták, hogy ők 
a nyomtatást és postai feladást kiadták volna egy másik cégnek. Ugyanannak a cégnek, 
akivel a Humán Dialog dolgozik. Ezen a területen egyelőre marad egyen uralkodó.  

A HD-től bekért legfrissebb adatok szerint kb. 6 millió Ft hiányzik ahhoz, hogy az összes 
általuk felvázolt terv teljesüljön és ehhez még egy 2,5 levél kiküldése van hátra. „Ami pozitív, 
hogy elkezdődött az a szemléletmód változás, hogy a célokra befolyt adományokat elkezdte 
felhasználni a Szövetség azokra a célokra, amikre ezeket kértük és a visszajelzéseket 
ezekben a levelekben közzé is tesszük az adományozók felé. A legutolsó levél a 
házfelújításra gyűjtött második levél volt és ennek keretében augusztus 27. és 31–e között 
meghívtuk az adományozókat, hogy milyen lett az a belső felújítás, amit ennek az összegnek 
a terhére valósítottunk meg. Akik eljöttek, mindenki nagyon elégedett volt és kifejezte azt a 
szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja a Szövetséget. Szombaton és vasárnap 40 
illetve 30 fő jelent meg. Közülük 6 volt olyan, aki utcáról bejött turista. Megelőző két napon 
40-40 fő. A hétfői napon 4 fő jelent meg. A lényeg, hogy megmutatjuk az adományozóknak, 
hogy felhasználásra került az általuk adott adomány arra a célra, amire ők szánják. 
Mindenképpen támogatom, hogy ezt folytassuk, hiszen egy olyan bevételi forrás, amit más 
módon nem tudunk megszerezni még akkor is ha a ráfordítás és nyereség hányada a 
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toborzó kampányokat leszámítva fele-fele arány. Gyűjtöttünk adományt is, szombaton és 
vasárnap 37.500 Ft gyűlt össze. A hétvégéket ingyen vállaltuk Szombat Tibor és jómagam, 
de ennek is lenne költsége. Mindenféle adománynak van költsége, hiszen munka 
kapcsolódik hozzá.  

Legalább egy évben ki kéne hagyni a toborzót, mikor új címekre próbálnak szert tenni. Az 
mindig nagyon költséges és az éves eredményben mindig megmutatkozik elosztva a többi 
akcióra. Inkább bevállalnánk azt, hogy ne legyen toborzó egy évig, mint kifizetjük a toborzót 
és nem olyan eredményes, mint a kezdetekben.  

A szerződéstervezetet még nem ismerjük, de az előzőektől maximum annyira térne el, hogy 
a Szövetség szellemi termékeinek védelme (pl. fotók) bekerülne a szerződésbe.  

A szerződés meghosszabbításáról a szeptember 29-ei ülésen dönt az elnökség.   

 

Az elnökségi tagok jelezték, hogy szeretnék megismerni a szerződés tervezetét a 
szeptember 29-ei döntés előtt.  

 

dr. Nagy Sándor elmondta: A Szövetség az aula, télikert, szélfogó helységét kifestette, amely 
2 millió Ft-ba került. A DM kampányból célzottan erre van bevétel. Szükséges ezt az 
összeget az adományszámláról átvezetni a működési számlára, amelyről teljesítettük a 
kifizetést.  

 

52/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a székház aulájának, télikertjének és szélfogójának felújítása 
fedezetére a DM kampányból, az e célra befolyt összegből 2 millió forintot felszabadít. 

 

Indokolás: A Szövetség az aula, télikert, szélfogó helységét kifestette, amely 2 millió Ft-ba 
került és, amelyet az adományszámláról kell teljesíteni.  

Felhatalmazás: - 

Felelős: elnök, gazdasági vezető 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Szerbia és a VKI. 

 

Dr. Nagy Sándor ismerteti Ollé Attila fordításában a levelet: 

 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az iskolájukban tett látogatásunk során alkalmunk volt megismerni az Önök által elért 
eredményeket, melyeket több mint lenyűgözőnek tartunk. 

Az általunk alapítandó központtal kapcsolatos elemzések végső fázisukba értek, és 2015. 
október 15-re, a Nemzetközi Fehérbot Napjára remélhetőleg el is készülnek. Most azonban 
azzal a tiszteletteljes kéréssel és kérdéssel fordulunk Önökhöz, hogy tájékoztassanak minket 
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arról, hogy lehetséges lenne-e, illetve milyen anyagi és időkeret megléte esetén, egy 
harmincéves, vakvezető-kutyás közép-szerbiai hölgynek az iskolájukat elvégeznie. 
Barátainkon és kapcsolatainkon keresztül sikerült két adományozót/szponzort találnunk, akik 
hajlandóak lennének ezt finanszírozni. Azonban a megállapodás megkötéséhez, valamint 
egyszerű kíváncsiságból is részletesebb információkat szeretnének kapni tőlünk a várható 
„költségekről”. Mivel két olyan vak hölgy is van, akik elviekben kifejezték az iránti vágyukat, 
hogy vakvezetőkutya-tulajdonssá válhassanak (és akik egyébként  minden egyéb formai 
követelménynek is megfelelnek), úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt, a számunkra és 
számukra egyaránt  igen fontos projektet végigvinni (remélhetőleg sikeresen), Önöknek 
pedig felajánljuk ezt a kihívást jelentő feladatot. Abból kiindulva, hogy Önök is érdekeltek a 
projektben, kérjük, küldjék meg a kéréseiket, elvárásaikat tartalmazó listájukat, körülbelüli 
becslésüket arra vonatkozóan, hogy milyen költségekkel és időkerettel kellene számolni 
ahhoz, hogy a vakvezető kutyák (mindkét hölgy szukát szeretne) „munkába állhassanak 
Szerbiában” 

Köszönjük a kívánságainkra fordított munkájukat és fáradozásaikat, és előre is köszönjük 
válaszukat. 

Válaszukat várva, üdvözlettel a tűzforró Belgrádból, maradunk 

Belgrád, 2015. augusztus 17. 

Üdvözlettel: A Dogssistant munkatársai” 

 

A Vakvezető-kutyaiskola vezetőjének álláspontja, hogy a szerbiai illetőségű hölgy 2-3 
hónapon keresztül részt vehet abban, hogy követi a kiképzőket és eltanulja tőlük a szakma 
fortélyait, ha úgy dönt az elnökség. Mérlegelni kell azt is, hogy ez idő alatt lassabban zajlik a 
munka, lassul a kiképzés, kutyaátadás. stb.  

 

Dr. Nagy Sándor: figyelembe kell azt venni, hogy az országban segítőkutya alapképzés van, 
de konkrét vakvezetőkutya képzés tematikája és tananyaga nincs kidolgozva. Ezek még 
jelenleg hagyomány útján működnek az országban. Ebből kifolyólag, mivel nem akkreditált 
képzés és nem hivatalos, bejegyzett szakma nem tudunk tanúsítványt adni. 

Megpróbáljuk elérni, hogy szeptember 29-ig válaszoljanak levelünkre, melyben kiküldjük 
ezeket az információkat és tisztázzuk, pontosítjuk az igényeket. Ha ezen feltételekkel is 
megfelelőnek tartják, akkor döntést kell hozni abban, hogy ezt vállaljuk.  

Fodor Ágnes tájékoztatása szerint a FESZT és a BKK között szeptember 16-án sor kerülhet 
egy együttműködési megállapodás aláírására. A FESZT ragaszkodott hozzá, hogy csak a 
többi fogyatékosügyi szervezet jelenlétében tárgyal a BKK-val. A FESZT arra törekszik, hogy 
minden ilyen témában megfelelően képviselje az összes fogyatékosügyi szervezetet. Az 
együttműködési megállapodás arról szól, hogy a BKK ellenőrök tréningje, érzékenyítése, 
képzése, a közlekedő személyek elégedettsége meg fog jelenni a fogyatékos emberek 
igényfelmérése során. Sokrétű, sok szálon futó közös munka indul el. Az első akció lesz az 
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap, ami szeptember 16-19-én kerül megrendezésre, 
ahol részt vesznek a FESZT szervezeti tagok. A FESZT kérése volt, hogy a budapesti 
rendezvényen a látássérülteket a VGYKE képviselje. Nagyon hangsúlyos téma, mert a 
FESZT a BKK-val köti meg az együttműködést, de adott esetben nagyon fontos lehet, hogy a 
FESZT a többi közlekedési vállalattal is megállapodást kössön.  

Németh Orsolya: ennek kapcsán a legaktuálisabb történet, hogy a VGYKE-hoz érkezett egy 
megkeresés a BKK Stratégia és Innovációs főosztályától, az urbanisztika és 
városépítészettel foglalkozó csoporttól. A hármas Metro rekonstrukciójáról már nagyon rég 
óta beszélnek, de most érkezett el a felújítása, tervezése abba a szakaszba, hogy tender 
kiírás közeli állapotban van és valamilyen rejtélyes okból csak a VGYKE-t keresték meg. 
Nem tudni, hogy a mozgássérülteket, vagy az autistákat is megkeresték volna ezzel. A 
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négyes Metro kialakítása kapcsán az a tapasztalatunk, hogy egyrészt abból a beruházásból 
sikerült kihozni a maximumot. Eljutottak odáig, hogy sikerült kiemelkedő, nagyjából a 
szabványoknak megfelelő vezetősávot beépíteni a négyes Metróba és sikerült megoldani az 
ATS rendszert. Nem érzékelünk a szervezetek között egymásra mutogatást, ez azért van 
így, mert egy munkacsoport végezte az egyeztetéseket, melynek tagja volt az MVGYOSZ, 
VGYKE, Hermina Egyesület, VÁI, Vakok Iskolája, Gyengénlátók Iskolája, Szempont 
Alapítvány és egy Rehabilitációs mentor a REKORE részéről. Most is azt a választ adtuk a 
BKK-nak, hogy egy ilyen munkacsoportot szeretnénk felállítani és ezt szeretnék valamilyen 
módon a FESZT-el kiegészíteni. Erre természetesen az MVGYOSZ-t is felkérjük. Ez egy 
több éves folyamat lesz, rövidtávon Németh Orsolya lesz a koordinátor.  

Dr. Nagy Sándor szerint az 1-es villamosnál jól jeleznek a veszélyt jelző kövek, tehát ez egy 
jó példa. Figyelni kell arra, hogy a nagyon szélsőséges követelmények egy ember érdekében 
nem kivitelezhetőek.  

Barnóczki Gábor az NRSZH-val kötött szerződés, és támogatás összegéről érdeklődött.  

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy nem változott semmi tavaly óta, ugyanannyi támogatást 
kapott az MVGYOSZ. A második félévi költségvetési támogatás is megérkezett, ahogy 
feldolgozásra kerül az egyesületek elszámolása, kiküldésre kerül. Egyelőre még nem 
érkezett a szövetséghez 1 %-ról szóló értesítés. Jövőre a költségvetési támogatás 
ugyanannyi, mint ebben az évben.  

Fodor Ágnes: azt hallottuk, hogy 2016-tól új rendszer bevezetését tervezik a 
bértámogatással kapcsolatban.  

 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám elmondta, hogy 2015-ben is már újat akartak bevezetni. 2014 év 
végén hangzott el, hogy újra akarják ezt gondolni. A felvetés úgy szólt Hegedűs Lajostól, 
hogy a fogyatékosság súlyossága és végzettség szerint legyen meghatározva. Czibere 
államtitkár úr támogatta a javaslatot, hogy legyen egy ilyen jogszabály módosítás. Tavasszal 
hangzott el, hogy kicsit húzódik ez a dolog, és csak 2017-től várható. Nagyon határozottan 
kommunikálták, hogy 2016-ban még marad a régi rendszer.  

 

Kmf. 

 

 

 dr. Nagy Sándor  Baráth Barbara 

 elnök jegyzőkönyvvezető 

 

  

 

 

 Barnóczki Gábor 

           jegyzőkönyv hitelesítő 

 


