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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. szeptember 29-én (kedd) 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

 Az elnökség tagjai közül jelen vannak:  

       Dr. Nagy Sándor elnök 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 
Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag  
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag  
Pesti Zoltánné elnökségi tag 
Nagy Zsuzsanna elnökségi póttag 
Németh Andrea elnökségi póttag 

továbbá:  

Szűcs Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság elnöke, Páll András a Felügyelő Bizottság tagja, 
Fodor Ágnes a Felügyelő Bizottság póttagja; Kutor Sándorné gazdasági vezető, Angyal 
Gábor szakmai vezető; Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, Sztakó Krisztina a Vakok Világa 
szerkesztője  

Dr. Ozvári- Lukács Ádám elnökségi tag jelezte, hogy 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 elnök munkájáról 

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnököt megillető 3. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
3.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

5. Az MVGYOSZ Balatonboglár, Kodály u. 43. szám alatti üdülőjének üzemeltetésére és 
bérlésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok értékelése  
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök,  

Juhász Klára, Ambrózy- Kohout Barbara Ágnes 

6.  Döntés a Human Dialog Kft-vel kötött szerződés ügyében 
 Előadó: Miha Tamás ügyvezető, Angyal Gábor szakmai vezető 
7. Döntés a Szövetség tulajdonát képező 5462. Cibakháza Sóskahalom 1621 helyrajzi 

számú 598 m2 zártkerti ingatlan értékesítésében  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

8. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

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

- Tájékoztatás a 49/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozatban foglalt VISAL facilitátor 
képzés előkészületeivel, javaslataival kapcsolatosan  
Előadó: Kácsor- Macska Zsuzsanna 

- Beszámoló a Braille-bizottság 2015. szeptember 28-án megtartott üléséről  
 Előadó: Nemes- Nagy Tünde 
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- Döntés a DM kampányra beérkezett adomány cél szerinti felszabadításáról az 
okostelefon használatát elősegítő projekt beindításához 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

- Döntés a EBU EU-s Közvetítő Bizottsági tag személyéről a 2016-2019. közötti 
időszakra vonatkozóan 
Előadó: Ollé Attila nemzetközi referens  

 
Az elnökség a 2015. szeptember 29-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

53/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

1.  Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnököt megillető 3. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
3.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

5. Az MVGYOSZ Balatonboglár, Kodály u. 43. szám alatti üdülőjének üzemeltetésére és 
bérlésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok értékelése  
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök, Juhász Klára, Ambrózy-Kohout Barbara Ágnes 

6. Döntés a Szövetség tulajdonát képező 5462. Cibakháza Sóskahalom 1621 helyrajzi 
számú 598 m2 zártkerti ingatlan értékesítésében  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

7.  Döntés a Human Dialog Kft-vel kötött szerződés ügyében 
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető, Miha Tamás ügyvezető 

8.  Döntés a DM kampányra beérkezett adomány cél szerinti felszabadításáról az 
okostelefon használatát elősegítő projekt beindításához 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

9.  Tájékoztatás a 49/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozatban foglalt VISAL facilitátor 
képzés előkészületeivel, javaslataival kapcsolatosan  
Előadó: Kácsor-Macska Zsuzsanna 

10.  Beszámoló a Braille-bizottság 2015. szeptember 28-án megtartott üléséről  
 Előadó: Nemes-Nagy Tünde 

11. Döntés a EBU EU-s Közvetítő Bizottsági tag személyéről a 2016-2019. közötti 
időszakra vonatkozóan 
Előadó: Ollé Attila nemzetközi referens  

12. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

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

1. Beszámoló az elnöki munkáról 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám megérkezett az ülésre. 
 
dr. Nagy Sándor az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött 
beszámolójából (Az elnök augusztus 26. és szeptember 26-a közötti időszakra vonatkozó 
részletesebb beszámolója az 1. számú mellékletben olvasható.) 
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Tájékoztatás megküldése a tagegyesületeknek a civil kedvezményezettek részére átutalt 
szja 1 %-os összegek tartalékolási idejének változásáról. 
Továbbítottam az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány elnökének és Tarcsafalvy 
Attilának a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. levelét, amelyben az augusztus 5-i, 
dr. Seszták Miklós miniszter úrnak címzett megkeresésünkre adtak választ. 
Egyeztettünk az ERSTE Foundation NGO Academy képzésein való részvételről: 
1./ Vezetés és menedzsment - személyre szabottan  
2./ Társadalmi vállalkozások üzleti tervezése 
A képzésen dr. Nagy Sándor elnök és Angyal Gábor szakmai vezető vesz részt. 
Jegycsere megszervezése. A Zsidó Kulturális Fesztivál egyik szereplője visszalépett. 
Hangos tankönyvek elkészítésének szervezése a szolgáltatásvezetővel. 
Tájékoztatást kaptunk az FSZK-tól arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján 
elfogadta és támogatja a vakvezető kutyaképzésre beérkezett pályázatunkat 4 456 500 Ft 
összegben. 
Mácsár István és felesége javaslatainak megbeszélése telefonon az új segédeszköz akcióval 
kapcsolatosan. 
A tanítható, fix kódos távirányító beszerzésének és betanításának megszervezése a szakmai 
vezetővel. Ezzel szeretnénk olcsóbbá tenni a hangos lámpák bekapcsolására alkalmas 
távirányítókat. A távirányító sajnos nem volt alkalmas a hangos jelzőlámpák irányítására. 
Levélváltás a Magyar Telekom Nyrt. munkatársaival munkahelyelemzés témakörben. Az 
augusztus 4-ei személyes megbeszélés eredményeinek tovább vitele. 
A debreceni Méliusz Újkerti Könyvtár szakmai napot szervez a Fény éve és a Fehér Bot 
Napja alkalmából 2015. október 13-án. Kérésükre engedélyeztem a Csepeli Vakvezető 
kutya-kiképző iskola bemutatkozását. 
Valter Szandrának adandó, az MVGYOSZ hivatalos álláspontjának megbeszélése a 
kereskedelmi forgalomban megvásárolható, csomagolt termékek Braille-feliratozásával 
kapcsolatban a szakmai vezetővel. 
Megbeszélés Szűcs Barnabás projektvezetővel (GriffSoft Informatikai Zrt.) a közszolgáltatók 
akadálymentes számlájáról. 
Egyeztetés Rizmayer Beatrix-szel a Fanatic Jump Blind edzésmódszer kitalálójával az 
együttműködés lehetséges formáiról. Nagyon szeretné találmányát biztosítani a vak emberek 
részére, de nincs pénze a szükséges trambulinok beszerzésére, sem helyisége, ahol 
megvalósíthatná a Fanatic Jump Blind edzéseket. 
Ajánlattételi felhívás elkészítése a gazdasági vezetővel a boglári üdülő bérlésére és 
üzemeltetésére. 
Adatszolgáltatás a Fogyatékosságügyi Főosztálynak a szövetség taglétszámáról. 
Az izraeli Vakok Szövetsége delegációjának fogadása, beszélgetés a vendégekkel. 
A VGYHE Közművelődési és Kulturális Bizottsága közművelődési konferenciáján részvétel, 
közreműködés a megnyitón. 
A számítástechnikai fejlesztés megbeszélése a gazdasági, a szakmai, a Hibabontó Kft. és 
Jónás Beáta részvételével. 
A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete elnökének fogadása, az aktuális 
probléma megbeszélése. 
Bauer Barbara kortárs író kereste fel a Szövetséget a hangoskönyvek előállításával 
kapcsolatban. Célja hogy egy projekt keretében a kortárs irodalom hangoskönyv formájában 
való eljuttatásával támogassák a látássérültek olvasását.  
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványok és azok fejlesztéséhez 
kapcsolódó akadálymentesítési lehetőségek egyeztetésének előkészítése A NAV Bevallási 
főosztályának vezetőjével. 
Az Európai Mobilitási Kártya vak személyek által is érzékelhető formátumára tett javaslat 
megírása a nemzetközi referenssel az EBU részére. 
A tagegyesületek tájékoztatása az alkalmazandó új törzsszámokról. 
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Képviseletem megszervezése az FSZK Konzultációs Testületi ülésére, amelyen a szakmai 
vezető vesz részt. Témák voltak: 
Beszámoló a meghirdetett hazai forrásból megvalósuló pályázatokról 
Beszámoló az EMMI megbízásából készítendő webes tájékoztató felületről  
Tájékoztatás a kiváltást érintő nemzetközi projektekről  
- Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában 
- A kiváltás után – önálló életvitel a pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek számára 
A Társaság 2015. évi képzései, képzésfejlesztései 
A tagegyesületek tájékoztatása a 2016. január 1-jétől, a kiadványaink esetében 
alkalmazandó új előfizetési díjakról. 
A Braille-bizottság megválasztott tagjainak értesítése és felkérésük az alakuló ülés 
megtartására. 
Egyeztetés a nemzetközi referenssel az EP magyar képviselőinek írott levélről, amelynek 
témája a vakok és gyengénlátók, valamint az olvasási nehézségekkel küzdő személyek 
számára hozzáférhető formátumú könyvek és művek határokon túlnyúló cseréjét lehetővé 
tevő Marrakesh-i Szerződés EU-s ratifikálása. 
A Forgalmazók az Egészségért Szövetség XV. Kongresszusán, amelynek címe: 
Gyógyászati Segédeszköz Ellátás 2015-2020, a segédeszközbolt munkatársa vett részt. 
Kértem, hogy kiemelten figyelje Szilaj Zsolt (VÁI) előadását a Látássérültek által preferált 
gyógyászati segédeszközökről.  
Az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportja megtartotta soron következő 
ülését, amelynek témája: Magyarország ENSZ emberi jogi felülvizsgálata (UPR) volt. 
Előkészítő anyagot nem kaptunk. Amikor ez kiderült, akkor ezt pótolták egy angol nyelven 
készült dokumentum kiosztásával. Hozzászólásomban az alábbi problémákra hívtam fel a 
figyelmet: 
1./ A fogyatékossággal élő munkavállalók a nyugellátásukhoz kevesebb szolgálati időt 
szerezhetnek, mert amikor rokkantsági nyugdíj mellett dolgoztak, akkor nem vontak a 
fizetésükből nyugdíjjárulékot. Tehát hátrányosabb helyzetben mehetnek nyugdíjba. 
2./ A fogyatékossággal élő általános iskolai tanulók integrált oktatásának jogszabályi 
feltételei adottak, de a tanításukhoz szükséges humánerőforrás és a szemléltető eszközök 
nem állnak rendelkezésre. Emiatt tudásszintjük alacsonyabb látó társaikénál, így hátrányos 
helyzetbe kerülnek a munkavállalásban, a továbbtanulásban. 
3./ A vak személyek az elektronikus ügyintézésben akadályoztatva vannak. Az Általános 
Nyomtatványkitöltő programot, a hozzájuk tartozó elektronikus űrlapokat nem tudják 
használni. Ez azért különösen súlyos probléma, mert egyre több esetre írják elő normatív 
úton a kötelező elektronikus ügyintézést. A közhasználatú honlapok esetében is előfordulnak 
hasonló esetek. 
4./ Jeleztem, hogy a fogyatékossággal élő emberek önrendelkezése, önálló életvitele ismét 
veszélybe került. Úgy érzékeljük a döntéshozók részéről, hogy ismét előtérbe került a 
gondoskodó állam szerepe. 
A 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 
végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről megküldése a 
tagegyesületeknek. 
A MÁK ellenőreinek fogadása, a vizsgálati jegyzőkönyvek aláírása. Feladatuk az 
akkreditációs bértámogatás felhasználásának ellenőrzése volt. 
A 2015. június 17-én kelt OE 192/2015 iktatószámú, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Elnökének címzett megkeresés és telefonos egyeztetést követően, az adószakmai 
szakfőigazgató, az Informatikai Intézet, a Pillér Kft. és az „Informatika a Látássérültek” 
Alapítvány bevonásával egyeztető megbeszélést készítettünk elő és tartottunk meg a NAV 
Bevallási Főosztályvezetőjével, amelynek témája: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 
rendszeresített nyomtatványok és azok fejlesztéséhez kapcsolódó akadálymentesítési 
lehetőségeinek megbeszélése. Megállapodtunk abban, hogy a NAV először a szemé lyi 
jövedelemadó bevallásával kapcsolatos elektronikus ügyintézést html-es 
programfejlesztéssel teszi akadálymentessé. Ezzel egyidejűleg nevesítjük azon 



 

5/23 

 

 

ügycsoportokat, amelyeket szintén html-es felületen lehetne intézni. Az Alapítvány vállalta a 
NAV honlapja gyorstesztjének elkészítését. 
Megbeszélés Babics Zsuzsával és Horváth Máriával a boglári üdülő állagáról és az 
üzemeltető viselkedéséről. 
Beleszámít a nyugdíjba a rehabilitációs ellátás? A cikk megküldése a tagegyesületeknek, 
munkatársaknak. 
Az NRSZH ellenőreinek fogadása, a vizsgálati jegyzőkönyvek aláírása. Feladatuk az 
akkreditációs bértámogatás felhasználásának ellenőrzése volt. 
A Vakok Szövetségének felajánlott Csurgai Ferenc adományba egy pianinot, melyet tovább 
ajánlottuk a vak gyermekek zenei oktatásának támogatására. Az adományozó és a Vakok 
Általános Iskolája elfogadta a felajánlást. A nemes gesztus oka az is, hogy a szövetség már 
rendelkezik négy zongorával. 
Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlapos megoldása helyett 2015. október 1-jétől az 
egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kizárólag a Webes Ügysegéden keresztül lesznek 
intézhetőek. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kértem az „Informatika a Látássérültekért” 
Alapítvány elnökétől, hivatkozva a NAV-nál történt megbeszélésre, hogy ez lenne a 
megoldás az akadálymentesítésre? 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztálya levelének megküldése 
az elnökség tagjainak, amelyben a Szövetség javaslatát kérték a gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással 
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) 
EüM rendelet soron következő módosítására. Lehetőség van arra, hogy a szakterület 
részéről eszközöket javasoljunk a méltányosságból nyújtott támogatással kölcsönözhető 
körbe. A kölcsönzés jellegéből adódóan olyan nem speciálisan személyre szabott eszközök 
jöhetnek szóba, amelyek időleges használatúak. 
Dézsi Tamás vezérigazgató (Duna Lízing Zrt.) levelében közvetítői támogatást kért az 
államilag támogatott személygépkocsikra felvehető kölcsönökről. 
A tagegyesületek figyelmének felhívása levélben a halmozottan fogyatékossággal élő tagok 
nyilvántartásba vételéről. 
Egyeztetés az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályával az Országos Fogyatékosságügyi 
Program Braille nyomtatásáról. 
Az MVGYOSZ új honlapjával kapcsolatos terveinek megvitatása az Alko-Soft Szolgáltató Bt. 
munkatársaival. 
Megbeszélés a VGYKE elnökével (együttműködés, a FESZT erősítése, a VGYKE 
közleményeinek megjelentetése a Vakok Világában). 
Ügyészség Vakok Irisz Sport és Tandemkerékpáros Egyesülettel kapcsolatos 
megkeresésére eljártunk az egyesület ügyében. 
Új címkéző toll tesztelése. 
Megnéztem Kalmár János Munkácsy-díjas szobrászművész „Lelki gravitáció” című kiállítását 
a Budapesti Építészeti Központ FUGA épületében, amelyre látássérülteket is hívtak a 
szervezők. 
Szuhaj Mihálytól kaptam azt az információt, hogy szeptember 28-án sajtótájékoztatón 
mutatják be azt a magyar fejlesztésű informatikai rendszert, amely a látássérültek, illetve 
bizonyos mozgáskorlátozottsággal élők számára teszi lehetővé az online tartalmakhoz való 
hozzáférést, az internetes szolgáltatások használatát. Erről nem volt semmilyen 
információm. Kértem Misit és a szakmai vezetőt, hogy vegyenek részt a rendezvényen. 
A szolnoki tagegyesület kérésére részt vettem a „MÁSKÉPP-MÁSOK” elnevezésű 
rendezvényen. 
Válaszlevél az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztály segédeszköz kölcsönzés tárgyú levelére 
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet soron következő módosításának előkészítése során 
Lehetőség van arra, hogy a szakterület részéről eszközöket javasoljunk a méltányosságból 
nyújtott támogatással kölcsönözhető körbe. A kölcsönzés jellegéből adódóan olyan nem 
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speciálisan személyre szabott eszközök kerülhetnek szóba, amelyek időleges használatúak. 
Minderre figyelemmel az iPhone telefonokat javasoltam bevonni a kölcsönözhető 
segédeszközök körébe. 
A Webes Ügysegéd akadálymentesítése érdekében levelet írtam a KEKKH igazgatójának és 
a Miniszterelnökséget felügyelő miniszternek. 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete meghívásának eleget 
téve részt vettem a megalakulásának 50. évfordulója, valamint a Nemzetközi Fehér Bot Nap 
alkalmából tartott ünnepségén. Ünnepi beszédet tartottam és átadtam a Louis Braille 
Emlékérmet Sirkó Lászlónak, valamint a Kecskeméti Katona József Színház Mini 
Társulatának. 
 
Szeptember 28-án a RÉV projekt keretében szervezett konferencián vettem részt. 
Elhangzott, hogy a költségvetési törvény ugyanazt a pénzösszeget biztosítja az akkreditált 
foglalkoztatás támogatására, mint az elmúlt évben. Elmondták az eddigi 
jogszabályváltozásokat és a várható jogszabályi változtatási szándékokat. Kiemelendő, hogy 
az egyszeri támogatást az eszközfejlesztésre, munkahely átalakításra, kialakításra  
intézményesíteni akarják és évente egyszer adni szeretnék. Ez persze csak akkor tud 
megvalósulni, ha a rendelet ilyen irányú módosítása meg fog történni. Kicsit aggályos, mert 
ha ezt a bértámogatás terhére fogják megtenni, akkor a munkáltatók kevesebbet tudnak a 
dolgozóknak fizetni. A vakok szempontjából elég nehéz új eszközökre beruházni és 
akadálymentesíteni. Kevés olyan eszköz van, amit be tudunk szerezni, hogy minél 
hatékonyabban dolgozzanak a vak emberek. Módosítani akarják a komplex minősítés 
felülvizsgálatára kért 1 nap fizetés nélküli szabadságra vonatkozó kötelezettséget. 
Egyértelműen jelezték, hogy a rendszer nem jó így.   
A bértámogatás nem fog emelkedni, hiába fogják emelni a kötelező legkisebb munkabér 
összegét. Ami minket kevésbé érint, hogy a rehabilitációs ellátásosok esetén szeretnék azt 
megoldani, hogy ne szűnjön meg a rehabilitációs ellátás, hanem azt kell figyelembe venni, 
hogy 6 hónapon át mennyit keres a munkavállaló és ha ezt a kereseti határt meghaladja, 
utána vonják meg tőle is az ellátást.  
Könnyítést akarnak bevezetni a súlyosan egészségkárosodottak esetében, a foglalkoztatási 
minősítést mellőznék. 
 
Barnóczki Gábor sajnálja, hogy a konferencián nem tudott részt venni. Megerősíti, hogy az 
egyszeri támogatást kívánják rendszeresíteni. Egyetért azzal, hogy minden évben nem 
szükséges pl. nagyítót venni. Sokkal fontosabb lenne ebből a pénzből értelmes 
munkakörben foglalkoztatni valakit.  
 
dr. Nagy Sándor elmondta: Az Esélyegyenlítő weboldal közel egymilliárd forint értékű 
fejlesztéséről a Szövetség és az InfoAlap nem tudott semmit. Szuhaj Mihály hívta fel a 
meghívóra a figyelmünket és kérte, hogy a Szövetség mint a legnagyobb érdekvédelmi 
szervezet is vegyen részt a rendezvényen. A RÉV konferenciára már be voltam jelentkezve, 
ezért megkértem Angyal Gábort, hogy menjen el. Mivel nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, 
kértem Gábort, hogy térképezze fel a helyzetet. A Szövetség az ISO 40500-as szabvány 
alkalmazása és bevezetése mellett foglal állást minden fórumon. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál, akikkel levélváltásban vagyunk a mosógépcsere pályázat kapcsán. A NAV-
al is folynak egyeztetetések ez ügyben a Bevallási főosztályvezetővel, hogyan lehet az 
akadálymentesítést megoldani. A KEKKH részére is írtunk, mert a webügyintézést is 
akadálymentesíteni akarják, amiben nagyon jó az irány, mert nem JAWA, hanem html 
programozású és ha ott betartanák az ISO 40500-at, akkor a vak ember is tudná a webes 
ügyintézést használni. Jó irányban tárgyalunk a kormánnyal, hallják, hogy mi az igény, 
benne van az Országos Fogyatékosságügyi Programban, a középtávú intézkedési tervben. 
Mindenhol sikerült elfogadtatni, és akkor derült égből a villámcsapás közel egymilliárdért 
fejlesztenek egy új valamit, hogy a vakoknak és a fogyatékosságélőkkel jó legyen. Nem 
tudjuk mi van a háttérben, és a kormány miért ad erre pénzt. A sajtótájékoztató után 
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szerencsétlen helyzet állt elő, ami a Kossuth rádióban is megjelent. Készítettek egy riportot a 
szakmai vezetővel, de olyan riportot vágtak össze a szerkesztők, mint ha a Szövetség 
támogatná és mi is egyetértünk vele. 
 
Holott messze nem értünk vele egyet. Borzasztó nehéz helyzetben vagyunk és 
kényszerpályára vagyunk állítva, mert a kormány egyik keze betol 1 milliárdot egy ilyen 
projektbe, miközben a másik felével meg arról tárgyalunk, hogy kell a közszolgálati 
weboldalakat akadálymentesíteni.  
 
Angyal Gábor: a riport úgy készült, hogy a sajtótájékoztatón megkérdezett a riporter nő, hogy 
elmondanám e azt, milyen a munkavállalók aránya a látássérültek között ma 
Magyarországon, mit jelent számukra az internethasználat, milyen fajta munkakörökben 
dolgoznak? Ez mind olyan általános kérdés, amit Sándorral egyeztetve nyugodt szívvel meg 
tudtam válaszolni. Más kérdés, hogy olyan szűk volt a rendelkezésre álló idő, hogy nem 
küldték át a megjeleníteni kívánt anyagot. A vágásnál valóban úgy áll össze, mint ha 
örülnénk, hogy ez van, holott erről szó sincs.  Pozitív oldala, hogy az MVGYOSZ neve 
elhangzott egy olyan rádióadón, amit nagyon sokan hallgatnak, egy nem negatív 
kicsengéssel. Kivéve, ha vakok. A riportert nővel meg is beszélte, hogy mi ezzel a helyzet, 
hogy pénzkidobás, a kérdéssoron kívül. Elmondta, hogy megpróbálja úgy felállítani ezt a 
riportot, hogy ne arról szóljon milyen jó ez a weboldal. Nem mondtam egy szóval sem, hogy 
a weboldal jó, a riport többi részében hangzott el mástól. A weboldalról nem is meséltem, 
hiszen általános kérdéseket tett fel a riporter.  
 
dr. Nagy Sándor: A sajtótájékoztatón nagyon szakszerűen bombázták a fejlesztőket  
kérdésekkel, de mindig próbáltak védekezni, nem jutott el ahhoz a ponthoz a 
sajtótájékoztató, hogy miért megy szembe az ISO 40500-as ajánlással a fejlesztés és miért 
nem azt szorgalmazzák, hogy ezt kellett volna tökéletesíteni.  Egyértelműen mondták, hogy 
egy fókuszcsoportot hoztak létre és a fókuszcsoport véleménye alapján dolgoztak. 
Megígérték, hogy el fogják küldeni a fókuszcsoportban résztvevő személyek névsorát, illetve 
azon szervezetek elérhetőségét, akivel ők felvették a kapcsolatot.  
 
Fodor Ágnes megérkezett az ülésre. 
 
Nemes-Nagy Tünde kérdésére Ollé Attila elmondja, hogy az Izraeli vakok szövetségétől 
azért jöttek el Magyarországra, mert van erre valamilyen keret. Magyarországon és Izraelben 
élő csoportvezető szervezete az látogatást. Szerették volna megnézni a segédeszközboltot, 
épületet. Megállapították, hogy Izraelben lényegesen jobban élnek a vakok, jobb az 
ellátásuk. Magasabb szinten nem voltak itt, vak tagok jöttek el látogatóba. Megadták az 
elérhetőségüket, hogy megpróbáljuk magasabb szinten összehozni a találkozót. Felmerült, 
hogy magyar vakok kimehetnének Izraelben, de ezek nagyon távoli ötletek a szervezők 
részéről.  
 
54/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2015. augusztus 26. és szeptember 26-a közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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2. Döntés az elnököt megillető 3. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám, aki az elnök érintettsége miatt átvette az ülés vezetését, elmondja, 
hogy dr. Nagy Sándor 3. negyedéves munkáját kell értékelni annak érdekében, hogy 
kifizethető-e az elnök részére prémium. 
 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök az alábbi határozati javaslatot tette az elnökség felé. 
 
55/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség Dr. Nagy Sándor elnök 3. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 
 
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 

Kutor Sándorné az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött 
beszámolójából: (A gazdasági vezető augusztus 31. és szeptember 23. közötti időszakra 
vonatkozó részletesebb beszámolója a 2. számú mellékletben olvasható) 

Átolvastam az e-maileket és az Elnök úr beszámolóját.  
Átvettem anno Szigeti György Braille-emlékérmét és a páncélszekrénybe zártam.  
Átadtam a szakmai vezetőnek a Baranya Megyei Egyesület telefonját, melyet Ő viszi el az 
Egyesületnek.  
Megnéztem a festők által elvégzett munkát, annak érdekében, hogy holnapi nap folyamán 
Boda Gábor figyelmét felhívjam a hiányosságokra.  
Elkészült céladományból az aula világítása, mely több évtized óta nem működött. A 
mennyezeten a bejárati ajtótól kiindulva és a kiselőadó előtt L alakban világítanak az égők.   
Intézkedtem az elnökségi ülésre a szendvicsekről.  
Elkészítettem Ollé Attilának az Erste tréninghez kért 2014. évi gazdálkodási adatokat 
euróban. 
Elnök úrral és Boda Gáborral megbeszéltük a XI. Kőérberki úti telek eladásával kapcsolatos 
kérdéseket. 
Részt vettem a szeptember 2-ai elnökségi ülésen. 
Véleményeztem a nagy szemetes kuka vásárlását. 
Lipóczki Zoltán szólt, hogy az FSZK kutyás pályázat új költségtervét már be kell adni, mivel 
lejár a határidő. Zoli iránymutatásom alapján elkészítette és beadta az új tervet. 
Kiegészítettem az Elnök úr által elkészített balatonboglári üzemeltetési felhívást. E-mailben 
kértem a szakmai vezetőt, hogy a felhívást hírlevélben küldje ki és intézkedjen, hogy a 
honlapunkra is kikerüljön. Elküldtem az Elnökségi tagoknak a boglári szerződéseket és az 
üdülő értékét a 2010. évi értékbecslés alapján. 
Elküldtem Elnök úrnak a dolgozók és az egyesületek új flottás telefonszámait. Felhívtam a 
Csongrád Megyei Egyesületet, hogy mikor veszik át a SIM kártyákat.  
Barnóczki Gábor kérésére átkonvertáltam a balatonboglári szerződéseket és kiküldtem az 
Elnökségnek.  
Litschauer Péterrel megbeszéltem, hogy a Magnet Bank kérésére a honlapunkra kikerüljön 
az új logójuk. Áttekintettem honlapunkat és összeírtam a javítani szükséges információkat.  



 

9/23 

 

 

Szeptember 8-án reggel dolgozói értekezleten vettünk részt. Utána Elnök úrral, Jónás 
Beával, szakmai vezetővel és a számítás-technikussal megbeszélést tartottunk az 
elkövetkezendő időszak informatikai feladatairól.  
Véleményeztem a VKI további beruházási terveit és a kis busz fóliával való ellátását.  
Elkészítettem a tagsági igazolványokkal kapcsolatos törzsszámokat.  
 
Elnök Úrral, Taba Zsófival, Bauer Barbarával megbeszélést tartottunk. Bauer Barbara 
Vakrepülés címmel megjelent regényének hangoskönyv formájában történő kiadásával 
kapcsolatban felmerült kérdéseket beszéltük meg. Szeretnék népszerűsíteni a kortárs 
irodalmat. Regényeiket e cél érdekében felajánlotta D. Tóth Kriszta, Grecsó Krisztián, Mörk 
Leonóra, Péterfy-Novák Éva és nem utolsó sorban Bauer Barbara. A regények felolvasását a 
Nemzeti Színház művészei vállalták.   
Elküldtem a szakmai vezetőnek intézkedés céljából a honlappal kapcsolatban az általam 
hibásnak ítélt információkat javítás céljából. 
Megbeszéltem Sziládi Zsuzsával a jövőben alkalmazandó ármeghatározást, valamint az 
eddig kétévenként 50 %-os kedvezménnyel vásárolható fehér botok árát.  
Szakmai vezetővel megbeszéltem, hogy a tankönyvkonvertálás árát milyen forrásból fizetjük 
ki.  
Véleményeztem az egyesületeknek az 1 %-kal kapcsolatos kiküldendő számlaösszesítőt, 
valamint a létszámbekérő nyomtatványt.   
Előkészítettem a MÁK által a megváltozott munkaképességű dolgozók ellenőrzéséhez 
szükséges dokumentumokat. 
A Szakmai vezetővel két témáról beszéltünk a segédeszközboltban meghirdetendő 
kedvezményes vásárlás mikéntjéről, valamint a tankönyvkészítés lehetőségeiről.  
Az új mobilszolgáltató számláját átnéztem a telefonszámok alapján.  
Sziládi Zsuzsának leellenőriztem a termékek beárazásának Excel tábláját.  
Boda Gábornak elküldtem e-mailen a székház jelenlegi állapotáról általam készített fotókat a 
homlokzat felújítási pályázathoz. 
Szolgáltatás vezetőjével megbeszéltük a tatabányai segédeszköz megrendelést. 
26.901.081,- forintot, ami a székház felújítására elkülönített pénz 1,5 %-os kamatról 
átkötöttem 3 %-os kamatra.  
Elnök úrral, Baráth Barbarával jelen voltunk Zalavári Ferencné hagyatékának leltározásánál. 
Virág Krisztina mielőtt elment szülni, egy halom anyagot hagyott a szobája ablaka alatt 
valamint egy dobozban. Elnök úr észrevételezése után az ablak alatti anyagokat Jónás Bea 
és Lipóczki Zoltán bedobozolta a dobozban lévő dokumentumokat átnéztem és a felesleges 
másolatokat iratmegsemmisítővel ledaráltam.  
Ellenőriztem az augusztusi könyvelést és a szokásos adatszolgáltatást elküldtem a 
Felügyelő Bizottságnak.   
Véletlenül kitöröltem az összes beérkezett üzenetet, melyet nem kis munkával a számítás-
technikusnak sikerült visszaállítania.  
A beérkezett igények alapján elküldtem a megrendelést - Elnök úrral megbeszélve – a 
mobilszolgáltatónak.  
A szolgáltatás vezetője felé továbbítottam az Emberi Erőforrások Minisztériuma által küldött 
OFP Braille kiadásának megrendelését. 
Észrevételeztem, hogy a Szövetség homlokzat felújítási munkáira vonatkozó örökségvédelmi 
hozzájárulásban egy helyen egy másik ingatlan címe és helyrajzi száma szerepel. Boda 
Gábor figyelmét felhívtam erre a tényre és kértem intézkedését.  
Elolvastam az elnökségi ülés anyagait.  
Megbeszéltem Sziládi Zsuzsával a holland botvégek árkalkulációját.  
Elkészítettem és beküldtem a Magnet Bank 2016. évi Közösségi Adományozási 
Programjához a pályázatot. 
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A gazdasági vezető szóban kiegészíti, hogy a telefonos flottával kapcsolatban vannak új 
információk, nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének számot hordozni, belépni. Ezzel 
kapcsolatban két lehetőség van: 
Az egyik, mikor a 30-as számot akarja behozni a flottába, de csak akkor jöhet a flottába, ha 
már lejárt a hűsége. A 30-al semmi gond, ki kell tölteni egy nyilatkozatot. Kiengedni a számot 
csak a 2 éves hűségnyilatkozat leteltével tudjuk és ennek egyszeri intézési módja 4500 Ft.  
A másik, hogy ha 20 vagy 70 számot szeretne behozni, akkor el kell menni az eddigi 
szolgáltatóhoz és át kell váltani az előfizetést egy feltöltős kártyás előfizetésre és ezzel tud 
belépni a flottába. Akkor is egy nyilatkozatot kell kitölteni (lemondó, elfogadó).  
 
A székház homlokzatának felújítására be kellett adni az örökségvédelemhez a kérelmet, ők 
úgy vették, hogy csak bejelentési kötelezettség kell. Megkaptuk a visszaigazolást, hogy 
tudomásul vették a bejelentést. Ez feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy beadjunk egy 
pályázatot. Kiírtak egy pályázatot műemlék felújításra, aminek összértéke 300 millió Ft, 
ehhez kellett megvárnunk az örökségvédelmi bejelentést. A Szövetség 35 milliót kért 
felújításra.  
Az MVGYOSZ felszabadította az üdülőre félretett pénzt. Ez le volt kötve 1,5 %-os kamatra. A 
Magnet Banknál volt egy olyan lehetőség, hogy 3 %-os kamatot ajánlottak meg, ezért 
felbontottuk és lekötöttük 3 %-os kamatra Elnök úr beleegyezésével.  

 
A gazdasági vezető beszámolóját az elnökség tudomásul vette. 
 

4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

Angyal Gábor az alábbiakat emelte ki az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött 
beszámolójából. (A szakmai vezető szeptember 2-tól szeptember 29-ig terjedő részletesebb 
beszámolója a 3. számú mellékletben olvasható) 

A kora őszi időszakban folytatódott a tankönyv akadálymentesítéshez kapcsolódó munka, 
illetve a segédeszközbolt működésének racionalizálása.  

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok 

A Konvertáló csoport 

Az akadálymentes, digitális tankönyvek tanévkezdésre történő előállítása érdekében a 
Konvertáló csoport idényjelleggel, Eseti konvertáló csoport elnevezéssel kibővített része 
munkáját koordináltam, illetve magam is dolgoztam benne. Felkutattam annak a lehetőségét, 
hogy milyen forrásból lehet az Eseti konvertáló csoportban dolgozók díját az elvégzett 
munkával arányossá tenni. 

Segédeszközbolt 

Az első akció vásárlói visszajelzései és a segédeszköz értékesítő javaslatai, valamint saját 
ötleteim alapján új akciótervet dolgoztam ki a soron következő árengedményes vásárlási 
lehetőség minél igazságosabb igénybevehetőségéhez. Az akcióterv mai (friss) véglegesítése 
folyamatban van, egyeztetésre vár Elnök Úrral és Sziládi Zsuzsával. A boltárukészletét 
feltöltöttük.  Magyarul beszélő, a jelenleg kapható angolul beszélőnél jóval olcsóbb címkéző 
toll beszerzésén dolgozunk Ollé Attilával. A beszélő lámpákat beindító olcsó távirányító 
beszerzése egyelőre várat magára. 

Vakvezetőkutya-kiképző Iskola 

Csepelen tovább folyik az infrastruktúra felújítása. A kennel sor északi és keleti oldalán 
minden kennel teteje ki lett cserélve. 11 kennel belső vakolata le lett verve, hamarosan 
csempézve lesz. Az állatorvosi rendelő belső festése elkészült. A kölykök első 
védőoltásukon túl vannak. A kutyakozmetika önálló utcafronti bejáratot kap. Készül a 
második karácsonyi videó. 
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Könyvtárak 

A Hangoskönyvtárban hamarosan használható lesz az online katalógus, melyre néhány 
évvel ez előtt négymillió forintot költött az MVGYOSZ. 

Akadálymentesítés 

Az FSZK tagszervezetei, Németh Orsolya javaslatára bevonva a Vakok Szövetségét is, a 3-
as metró állomáshelyeinek felújítása és akadálymentesítése ügyében együtt működnek a 
BKK-val, amelyen részt vettem és képviseltem a nyitó megbeszélésen az MVGYOSZ-T.  

Elnöki munka segítése 

Részt vettem a BKK mobilitási hétvége rendezvényét beharangozó sajtótájékoztatón. 

Részt vettem egy, a www.eselyegyenlito.hu szolgáltatást bemutató sajtótájékoztatón. 

A BKK és az MVGYOSZ között több szálon, egymástól függetlenül kezdtük a jó kapcsolat 
kiépítését. A szóban forgó sajtótájékoztatón mutatták be először a nyilvánosság előtt azt a 
kisfilmet, amit Kovács Judit közreműködésével forgattak nyár elején, a vakokat segítő 
hangalapú tájékoztató rendszerekről. 

Elnök Úr megbízásából mentem el az Esélyegyenlítő néven futó, internet akadálymentesítést 
célzó online eszközről hírt adó sajtótájékoztatóra. A rendszer sajnos felesleges, így a 
kutatás-fejlesztésre kiadott közel egymilliárd forint is kidobott pénznek tűnik, ám az 
feltehetően felcímkézett pénz, másra talán nem lett volna fordítható, értelmes célra nem 
tudom, fel lehetett-e volna használni, ha csak nem az Infoalap általi kutatásra, fejlesztésre. 

Adományszervezés 

Az év utolsó, a hangostérképek fontosságát bemutató, azok készítéséhez támogatást gyűjtő 
DM levél előkészítését és kontrollját végeztem, koordináltam. 

Szerveztem a Human Dialog együttműködésről történő döntéshozatal előkészítését. 

PR és kommunikáció 

Új munkatársat kaptunk Szabó Hajnalka személyében. A múzeum gondozása, kialakítása, 
működtetése lesz a fő feladata. Mellette Facebook admin jogokat is kapott, a hírlevél lektori 
és tördelői feladatait is végzi. A weblapfrissítésben is lesz feladata. Egyelőre a hírlevél 
készítéshez kapcsolódó ismereteket adtam át neki. 

Folytattam a weblap tartalmi módosítási kérések készítését.  Sajtókapcsolatot építettem. 
Fehér bot napi rendezvényt terveztem és kiosztottam a feladatokat. 

Sport és szabadidő 

Részese vagyok a Fanatic Jump Blind program tervezésének és előkészítésének. 

Angyal Gábor a beszámolót követően újra megerősíti, hogy az MVGYOSZ semmiképpen 
nem támogatja az Esélyegyenlítő fejlesztést. 

Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját. 

Angyal Gábor egy kis időre távozott az ülésről.   

 

http://www.eselyegyenlito.hu/
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5. Az MVGYOSZ Balatonboglár, Kodály u. 43. szám alatti üdülőjének 
üzemeltetésére és bérlésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok 
értékelése  
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök, Juhász Klára, Ambrózy- Kohout Barbara Ágnes 

 

Az MVGYOSZ ajánlattételi felhívást adott közre a Szövetség a szeptember 2-ai elnökségi 
ülésén hozott döntése alapján. A határidő rövid volt, csak két pályázat érkezett be. Juhász 
Klára vállalkozó és az Extra Full Focus Kft. pályázatát előzetesen megismerték az elnökségi 
tagok. 

Dr. Ozvári Lukács Ádám elmondta, hogy a Gazdasági vezető írt egy összeszedett leírást a 
Kft. pályázatáról a cég státuszáról. Ennek alapján maximálisan az jött le, hogy nincs kellő 
referencia ezzel a céggel kapcsolatban, a tevékenységi kör nem passzol. Emiatt a pályázatot 
érdemileg figyelmen kívül hagyná. 

Dr. Nagy Sándor: Az Extra Full Focus Kft.-ről szeretnénk információt kapni. Ez egy friss, 
ropogós cég. Olyan információink is vannak, hogy a NAV felé tartozása van. 

Az Ambrózy- Kohout Barbara Ágnes (Extra Full Focus Kft. képviselője): 13 millió Ft 
kintlévősége van a cégnek. Az ügyfelek nem teljesítettek időben és ezért tartozásban 
vagyunk. Foglalkozunk szervezéssel, különböző rendezvényszervező cégek csúsznak 
fizetéssel és közös képviseletek, társasházaktól. Emiatt hátrányos helyzetben van a cég, de 
ha megkapjuk a kintlévőségeket, akkor megoldódnak a tartozások. 

Kutor Sándorné: Milyen képesítéssel rendelkeznek az üdülő üzemeltetésével kapcsolatban. 

Ambrózy- Kohout Barbara: Milyen képesítéssel kell rendelkezni? A csapatunkban van 
vendéglátó ipari tevékenységet végzett ember, van segítő, aki szociális munkás végzettségű, 
sokan vagyunk, akik részt vennének az üdülő üzemeltetésben.  

Kutor Sándorné: a cégben hány fő dolgozó van? 

Kohout: bejelentve 4, és külsősként dolgozik még 25 fő alkalmi vagy megbízásos 
szerződéssel. 

dr. Nagy Sándor: Juhász Klára pályázó abból a szempontból helyzeti előnyben van, hogy 
jelenlegi üzemeltető is. Az ajánlattételben szerepel, hogy a vizesedés elkerülése érdekében 
gipszkartonozásra kerül sor. Nem érzem jó megoldásnak. A gipszkarton csak időlegesen 
oldaná meg a vizesedési problémát. Ez szakmailag mennyire megalapozott? 

Otlakán Gyula: mikor átvettük, kb. 10 éve az előző tulajdonostól már akkor is ilyen 
salétromos volt. Az A épület alatt egy pince volt, ami téglával van felrakva. Utána betemették 
a pincét és arra lett ráépítve az A épület. A téglától szívja fel a nedvességet a salétrom. Az 
első évben lekezeltük kívül belül a felette lévő szobát, de egy évet nem bírt ki. Elvileg 
szakembert hívtunk ki, de azt mondta, hogy nem tudja megoldani. Lehet, hogy kellett volna 
nézni egy másikat is. 

Majoros Kálmánné: szerintem szakmailag nem jó megoldás a gipszkarton, aki építőiparral 
foglalkozik nagyon jól tudja. Megfelelő technika van, amivel meg lehet szüntetni a 
vizesedést. Rendben van, hogy téglára építették föl, de a tégla alá szoktak tenni szigetelő 
réteget és az után csinálják a téglaépítést. Megfelelően kell kezelni és hozzáértőnek kell 
lenni. 

dr. Nagy Sándor: más megoldást kell keresni a gipszkartonozás helyett.  

Otlakán Gyula: az előszerződésben benne volt, hogy nagy beruházásokat nem lehet 
végezni. Az egész A épület felújítása pedig 8-10 millió forint lett volna. Erre eleve nem volt 
felhatalmazásunk a szerződésünk miatt.  
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dr. Nagy Sándor: a bérleti díjra térjünk rá, mert az volt még egy gyenge pont a másik 
pályázathoz képest. 1,3 millió Ft éves bérleti díjra gondoltam. 

Otlakán Gyula: Rengeteg beruházást kell végezni. Legyen 1,2 millió Ft.  

Kutor Sándorné: A bérleti díjon felül az üzemeltető fizeti a rezsit, amit kiszámláznak a 
bérbevevőnek.  

dr. Nagy Sándor: a vállalt felújítások, ingóeszközök kicserélése és a megajánlott 800.000 Ft 
éves díj helyett tehát 1,2 millió Ft a bérleti díj.  

Kutor Sándorné az Extra Full Focus Kft. képviselőjétől kérdezi, hogy a beruházásokat 10 
vagy 20 éves szerződés megkötése esetén tennék meg? Általában 5 éves szerződéseket 
kötött a Szövetség. A szerződéskötéskor 1 összegben kérjük az 5 éves bérleti díjat.  

Ambrózy-Kohout Barbara: A beruházások nem az után történnének, hanem csak a mértéke 
lett meghatározva.  

dr. Nagy Sándor: Ha 20 évre adnánk, akkor végeznék el a 20 millió forintos felújítást? 

Ambrózy-Kohout Barbara: több, mint 20 milliós beruházás szükséges hozzá és akkor 
magunkra vállalnánk az egészet, de minimum egy 20 éves szerződéssel. 5 évente 
felülbírálná a szerződést és évente ellenőrizné a Szövetség. Egy éven belül nem lehet az 
összes felújítást megvalósítani. 

dr. Nagy Sándor: Juhász Klára vállalta pályázatában, hogy 2 év alatt elvégzi a fontos 
beruházásokat. El lehet fogadni, hogy 5 évre kötjük a szerződést? Az előző azért volt 4 évre 
megkötve, hogy az új elnökség döntsön és azért is, mert a terhelési tilalom most járt le. 

Ambrózy- Kohout Barbara: bárhogy lehet szerződést kötni, de a szerződésben meg kell 
állapodni abban, hogy ha pl. egy 20 millió Ft-os beruházásról van szó, az nem térül meg 5 
éven belül. Akkor részekre kell bontani, hogy az első 5 évben mi az aminek feltétlen meg 
kell, hogy történjen.  

dr. Nagy Sándor: a másik pályázatban látjuk, hogy ütemezve vannak a javítások és tervek is 
voltak készítve. 5 évre kötni egy szerződést az sem kis idő.  

dr. Ozvári- Lukács Ádám: Juhász Klára pályázati anyagában szerepeltek bizonyos 
beruházások. Azt gondolom, hogy az előző szerződéstől egy kicsit szabályozottabban lenne 
érdemes rendelkezni az ellenőrzésről. Ha negyedévi vagy félévi szúrópróba szerű 
ellenőrzést szerepeltetünk a szerződésben, jelentene e problémát? 

Otlakán Gyula: nem jelent problémát. 

Pesti Zoltánné: szolgáltatások minőségének javítása kapcsán szeretnék kérdezni. 
Mindkettőben voltak jól hangzó dolgok, kérdés, hogy mennyire tudják megvalósítani? A 
visszajelzésekből azt halljuk, hogy a jelenlegi minőségben lenne mit javítani. A lengőtekével 
kapcsolatban szeretnék bővebb információkat. 

Otlakán Gyula: a lengőtekét a vendégek tették hátra a tető alá, mert így esőben is tudnak 
játszani és világítás is van.  

dr. Ozvári-Lukács Ádám: a ping-pong asztal állapotán lehet javítani? 

Otlakán Gyula: a vak ping-pong asztal fedett helyen van végig. Javaslom, hogy nézze meg 
egy látó ember, mert véleményem szerint nincs szétszáradva. Téltől tavaszig le van takarva 
az asztal. dr. Nagy Sándor kérésére válaszolva az 5 éves szerződéskötésbe belemegy. 

dr. Ozvári- Lukács Ádám: mindkét pályázónál ragaszkodom hozzá, hogy kérjünk kauciót, kb. 
fél vagy egy évi bérleti díjra gondoltam.  

Otlakán Gyula: nekem már be van fizetve a kaució kb. 600 ezer Ft, 2000 Euro.  

Ambrózy- Kohout Barbara is elfogadhatónak találja. 
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A pályázatokkal kapcsolatban nincs több kérdése az elnökségnek. 

56/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

0 igen és 7 nem szavazat mellett az elnökség az Extra Full Focus Kft. ajánlatát nem 
támogatja 

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: - 
A határozatot ellenezte: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
Tartózkodott: - 
 

57/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

6 igen és 1 nem szavazat mellett az elnökség támogatja Juhász Klára vállalkozó ajánlatát az 
ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt. 

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor, dr. Ozváry-Lukács Ádám, 
Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna) 
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Nemes- Nagy Tünde) 
Tartózkodott: - 
 

Fodor Ágnes: Az üdülőben nyaraló vendégeknek egy elégedettségi vagy igényfelmérést 
lehetne kiküldeni a jövőben. Jó lenne kideríteni, mi az igényük a tagoknak. 

Otlakán Gyula: meg lehet csinálni, hogy a vendégek részére kiosztanak egy kérdőívet és ha 
meg akarja válaszolni akkor leírhatja. Kb. 70 % visszajáró vendég 10 éven keresztül. Ettől 
nagyobb dicséret nem kell, hiszen ha valaki nem érezné jól magát, akkor nem jönne el. Több, 
mint 400 vendég fordul meg évente az üdülőben. 

Nemes- Nagy Tünde: a kérdőív kitöltésénél törekedjünk a szükségletekre, pl. Braille-írógépre 
is szükség lenne és jó lenne ha e-mailben is el lehetne mondani a véleményeket.  

dr. Nagy Sándor: El fog készülni egy html alapú weboldal a szövetség honlapján ahol egy 
könnyen használható űrlapon mindenki beírhatja a véleményét. Így is tudjuk biztosítani az 
egyenlő esélyű hozzáférést.  

Gyula kérésére megoldható az éves bérleti díj két részletben történő befizetése.  

 
6. Döntés a Szövetség tulajdonát képező 5462. Cibakháza Sóskahalom 1621 

helyrajzi számú 598 m2 zártkerti ingatlan értékesítésében  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
 

2002. április 30-án Gróf Etelke ránk hagyta Cibakházai ingatlanját, ez egy zárt kert. Nagyon 
nehezen találtuk meg, 2012-ben néztük meg. Parlagfű nincs, csak sok gaz és lótrágya. A 
szomszédok oda hordják át a lótrágyát. A falú végén a határban, két földút között 
helyezkedik el. 2012-ben írtunk levelet a szomszédoknak, hogy felajánljuk a telket 
megvételre vagy bérlésre. Nem jelentkezett egyik tulaj sem. A cibakházi nagyközségi 
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önkormányzat részére is felajánlottuk bérlésre vagy megvételre. E-mailben válaszolt a 
jegyző:  
 
Tájékoztatom, hogy önkormányzatunk a szűkös anyagi források miatt a felajánlott 
ingatlanokat csak és kizárólag teljes egészében, a résztulajdont kizárva, tehermentesen és 
térítésmentesen fogadja el. Ha az ajánlatát így is fenntartja, kérem jelezze. Az átírással 
kapcsolatos költségeket az önkormányzat fizeti.  
 
Ez volt 2012-ben. Akkor az a döntés született, hogy ingyen nem adjuk oda az 
önkormányzatnak és azóta is a tulajdonunkban van. Amikor ezt megörököltük 2012-ben, 
20.000 Ft-ra értékelte fel a hagyatéki ügyintéző. 
dr. Ozvári-Lukács Ádám: véleményem szerint meg kéne szabadulni a telektől. A 
növényvédelmi hatóság, ami szintén a kormányhivatalhoz tartozik, parlagfű és egyéb 
gyomnövények esetén több száz ezer Ft-os bírságot szabhat ki, ami ráadásul adók módjára 
behajtható, ha a szervezet nem fizet. Körbe kell járni a földforgalmi törvénnyel kapcsolatban, 
ami kimondja, hogy a zártkerteket is földnek minősíti, ami azt jelenti, hogy nagyon szigorú 
szabályok vonatkoznak az elidegenítési és ajándékozási tilalomra.  
 
58/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

A 5462. Cibakháza Sóskahalom 1621 helyrajzi számú 598 m2 zártkerti ingatlant a Vakok 
Szövetsége ajándékba felajánlja Cibakháza Önkormányzatának. Amennyiben az 
Önkormányzat elfogadja az ajándékot, megkérjük arra, hogy amíg az átírási folyamat zajlik, 
gondozza az ingatlant.  
Amennyiben az önkormányzat nem fogadja el, akkor a Nemzeti Földalapnak ajánljuk fel, 
amelynek feltételeit dr. Ozvári Lukács Ádám megvizsgálja. 

 
Indokolás: Az ingatlant a Szövetség nem tudja hasznosítani. Gondozását sem tudja ellátni, 
amely miatt bírsággal sújthatják. 
Felhatalmazás: - 
Felelős: elnök és gazdasági vezető 
Határidő: 2015. december31. 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 
 
7.  Döntés a Human Dialog Kft-vel kötött szerződés ügyében 
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető; meghívott vendég: Miha Tamás ügyvezető 
 

A szerződés megújításával kapcsolatos döntés érdekében a munkaanyagot írásban 
megkapta az elnökség. 
Angyal Gábor: 6 éve tart az együttműködés a Human Dialog Kft-vel, kezdetben SAZ Dialog 
Kft-vel. Arról szólt, hogy a Direkt Marketing tevékenység kapcsán, postai levelek útján, névre 
szólóan küldünk ki tájékoztató leveleket a Szövetség különböző tevékenységeit bemutatva 
úgy, hogy ezeket a tevékenységeket mindig egy-egy látássérült a saját szemszögéből 
értékeli, mutatja be a fontosságát. Ezekben a levekben adományt gyűjtünk a tevékenységek 
támogatására. Ez úgy zajlik, hogy minden évben készül egy terv, ahol leülünk közösen a Kft 
szakembereivel és meghatározzuk azt, hogy a jövő évre vonatkozóan milyen ütemezésben 
és várhatóan hány levelet fogunk kiküldeni és milyen témában. Ehhez a tervhez mindig 
készül egy költségkalkuláció, hogy tervezetten várhatóan mennyi lesz az ezekhez 
kapcsolódó bevétel, különböző bontásban. Az összbevétel és várható nettó nyereség, 
melyet a szövetség felhasználhat. Az első négy éves ciklus után egy két éves ciklusra szól 
egy elnökségi határozat, hogy addig folytassuk ezt az együttműködést, mely egy 
keretszerződés szabályoz. Ezt a keretszerződést kapta meg minden elnökségi tag. A másik 
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amit küldött a jövő évi tervre vonatkozóan egy Excel táblázat, amit kérésemre a HD 
kapcsolattartója szöveges formátummá alakított át, hogy az folyószövegként olvasható 
legyen. Döntésre kell jutni, hogy folytassuk-e a keretszerződés értelmében ezt a fajta 
tevékenységet vagy sem.  
Véleményem szerint folytassuk, hiszen a jelen körülmények között ezeknek a hírleveleknek a 
nyereségessége 50 %-os, ami azt jelenti, hogy az összes befolyó bevételnek a fele az, amit 
felhasználhatunk arra a célra, amire kértük. Nagyon méltányolom a gazdasági vezetőnek azt 
a hozzáállását, hogy ezeket a befolyó összegeket most már tematikusan elnökségi 
határozatok segítségével arra is fordítjuk, amire kérjük. Ha így folytatódik, akkor nem 
céltalan, hanem valós értéket képvisel, mindamellett, hogy a szövetség hírnevét építi, 
elismertségét és ismertségét növeli. Ráadásul még közvetlenül is tud juttatni a 
célcsoportnak. Támogatom, hogy minden további nélkül folytassuk. 
 
Miha Tamás (Humán Dialog Kft ügyvezetője): átadtunk minden, döntéshozatalhoz 
szükséges információt. Mind a múltbeli tevékenységre vonatkozó objektív számadatokat, 
mind a jövőre nézve. Elláttuk olyan kísérő gondolatokkal, amelyekkel próbáljuk ezeket a 
számokat kiegészíteni hasznos információkkal. Jó pár évre visszamenő együttműködésről 
van szó. Azt gondolom, hogy a kitűzött cél megvalósult, a Vakok Szövetsége számára 
hosszútávon biztosítható, nagyságrendjét tekintve jelentős, szabadon felhasználható forrást 
biztosít. Amióta folyik ez a tevékenység – nyilván nem csak ennek köszönhetően – jelentős 
szerepe volt ezeknek a kampányoknak is, hogy az 1 % bevételek elég szépen növekedtek. A 
toborzás időszakában nagyon sok embert szólítottak meg a kampányok, és drasztikusan 
növekedtek az 1 %-os bevételek. Beálltak kb. 15 millió Ft körüli 1% bevételre, ami 
lényegesebb kevesebb volt a kampányolás előtti időszakban.  
 
dr. Nagy Sándor: Milyen idősávra gondolja a Kft megkötni a szerződést? A megküldött 
program úgy van felépítve, hogy nincs benne toborzás, tehát a meglévő adatbázisunkból 
építkezve küldjük a leveleket. Azt a szelekciót figyelembe véve, ami szerint adományoznak a 
megkeresett kliensek.  
 
Miha Tamás: A Kft részéről javasoljuk, hogy legalább 1 évre kössük meg a szerződést, ez a 
minimális idő, amire érdemes megkötni. A szerződéseink 90 %-ban korlátlan időre köttetnek, 
pontosan azért, mert egy éves intervallumonként ezek felbonthatók. Ha szabad technikailag 
javasolni, az a kényelmes, ha a keretszerződés határozatlan időre szól, de a tartalma mindig 
felülvizsgálatra kerül évente az eredmények ismeretében. Teljességgel működik az is, ha 
kötött, határozott időre kötünk szerződést. 
 
Szűcs Zsuzsanna: Volt egyszer egy 4 éves, utána egy két éves szerződés. Szeretném 
megkérdezni, hogy miben más a mostani keretszerződés, mint a korábbi két éves? 
 
Miha Tamás: Az első szerződés nem 4 évre szólt. Az adományszervezési üzleti terv szólt 4 
évre. Az eredeti állapotot javasolom visszaállítani, ami az együttműködési kereteket 
határozza meg. Ez legyen határozatlan idejű, azzal hogy évente felbontható, de egyébként 
bármikor felbontható a felmondási határidő figyelembevételével. A szakmai terv évente 
készül el és évente kell, hogy jóváhagyásra kerüljön. Érdemi különbség, változás nincs a 
szerződésben.  
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: Nem kaptuk meg az új szerződés tervezetet, de kaptunk egy 
keretszerződést, ami 2013. november 11-vel került megkötésre. Azt leszámítva, hogy 
esetleg határozatlan időre kötjük a keretszerződést, ezzel a tartalommal kötnénk meg a 
szerződést? 
 
Miha Tamás: válasz igen. 
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dr. Ozvári- Lukács Ádám: véleményem szerint akkor járunk el tisztességesen a tagsággal 
szemben, ha a bejövő adományok valóban arra a célra kerülnek felhasználásra, amire 
gyűjtjük ezeket. Javaslom, egy olyan határozat meghozatalát, hogy ezeket a bejövő 
pénzeket elköltjük. Tudom, hogy ebben történt pozitív elmozdulás, mostanában ezek tényleg 
erre mentek. 
 
Szűcs Zsuzsanna: Eddig is így volt. Éppen azzal volt a gond, hogy le volt kötve és jöttek a 
problémák, hogy nem volt miből fizetni. A kutyaiskolának is az egyéb pénzből ment a 
kifizetés és nem lett elhasználva. Most kezdődött el igazán a felhasználás. Az idén 
felszabadítottunk több, mint 10 millió Ft-ot.  
 
Kutor Sándorné: régebben arról volt döntés, hogy csak a kamatokat lehet felhasználni, de a 
tőkét nem. A korábbi vezetés úgy döntött, hogy a kamatból tudjuk finanszírozni a kiadásokat. 
Legyen egy olyan határozat, hogy az egészet felszabadítjuk? 
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: nem erre gondoltam, hanem, hogy a jövőre nézve használjuk föl a 
pénzt. Két javaslatom lenne ehhez a szerződéshez. Egyik, hogy a keretszerződés 8. pontja 
szabályozza a szerzői jogokat és a HD szellemi tulajdonát képezi a grafikus és szöveges 
termékek, amik keletkeznek a kampány során. Ez rendben is van, de szeretném, ha lenne 
lehetőség előzetes egyeztetésre. A 8.1-hez szeretném, ha beszúrnánk egy mondatban, 
kikötésként, hogy előzetesen láthassák és véleményezzék az elnökségi tagok a leveleket. A 
HD munkatársaiban megbízom (fogalmazás, grafika stb.), viszont nagyon fontosnak tartom 
azt, hogy véletlenül se menjünk el valamilyen sajnálat vagy szánalomkeltés irányába. Sok 
szervezet tudna ebből profitálni, de a Szövetség szemlélete, hogy nem szabad ebből 
profitálni és ebbe az irányba menni.  
 
Angyal Gábor: a kezdetek óta így van, hogy egyeztetés van a Szövetséggel, de nem az 
elnökséggel közvetlenül. Alapelv, hogy ha minden elnökségi tag, vagy sok ember szól hozzá, 
nagyon hosszú lenne összefésülni a dolgokat, ki mit szeretne, ezért mindig egy ember van 
megbízva ezzel és ez momentán én vagyok. Nagyon fontos szempont, amit kért Ádám és 
mindig is elértem, hogy semmiképp sem legyen szánalomkeltés a levelekben. 
Visszamenőleg az összes levelet el tudom küldeni, hogy megbizonyosodjanak a tagok, hogy 
csak pozitív oldalról közelítjük meg a témát és semmiképpen nem a szánalomkeltés a cél és 
nem is történik ilyen. Tájékoztatás célból szoktuk kiküldeni az elnökségnek már a 
jóváhagyott szövegtervet, nem konzultációs céllal. Mindig a szervezet jogszerű képviselője 
az, aki rendelkezik az utolsó szó jogával. Mióta megváltozott a HD csapat, illetve a 
levélszövegíró, lényegesen zökkenő mentesebb az együttműködés és nincs is nagyon 
szükség arra, hogy a szánalomkeltő próbálkozásokat, retorikákat ki kell belőle szedni. 
Elégedett vagyok a mostani szövegírókkal és a grafikai tervezőkkel.  
 
Miha Tamás: Korábban szerepelt a szerződésben, hogy az ügyfél jóváhagyására szükség 
van a kiküldendő anyagokhoz, de alapvetően soha nem küldenek ki olyan anyagot, amivel 
az ügyfél nem értene egyet. Teljesen nyitott vagyok, hogy olyan formában szerepeljen a 
szerződésben, ahogy Ádám javasolta. 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: akár nagyon rövid határidővel (1vagy 2 nap), de futassuk meg a 
leveleket az elnökségi tagok között, ha nem válaszolnak, nem válaszolnak.  
 
dr. Nagy Sándor: Rendben van, a kérésnek eleget teszünk. 
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: tagság egy része felől érkezett olyan kritika még a kampány 
elején, hogy ezt a pénzt gyakorlatilag nem kifejezetten arra fordítjuk, hogy megvalósítsuk 
azokat a célokat, amire az adományt kérjük, mert ebben benne van a HD-nek a „munkadíja” 
is. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e annak akadálya, hogy kérdés esetén mi azt 
kommunikáljuk, hogy természetesen ezeket az adományokat arra fordítjuk, amire bejön az 
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pénzt, az adománygyűjtő cég költségeinek levonása után? Maga az információ nem képezi 
üzleti titok tárgyát?  
 
Miha Tamás: ez elvi kérdés. Teljesen nyílt dolog, mindennek van ára, ez tény, természetes 
dolog. 
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: alaposan megnézve a táblázatokat, kb. 20 % az, ami a cégnek 
megmarad, természetesen ebből is levonásra kerül a bérköltség, járulékok stb. A nagyjából 
vett szűk egyharmada, anyagköltségként megy el.  
 
Miha Tamás: ez korábban más helyzetekben nagyon komoly vita tárgyát képezte, mikor 
tárgyaltunk ugyanezekről a kérdésekről. Nagyon józan és tárgyilagos ez a hozzáállás, amit 
Ádám elmondott és ez az igazság. Ami megtévesztő lehet a céggel kapcsolatban az, hogy a 
számlák két irányból jönnek vagy tőlünk, vagy pedig a postától. Fajlagosan a posta a 
legmagasabb költség.  
 
Szűcs Zsuzsanna: a 2015. évi főkönyvi kivonatban 11 millió Ft a posta költség, a bank 
költség 4 millió Ft. 
 
Miha Tamás: így van. A szövetség felé tőlünk jön egy számla, de ebben a számlában a 
tevékenységeket számlázzuk, amiket viszont mi az alvállalkozóinkkal csinálunk meg. Pl. a 
nyomda, ami nem mi vagyunk, de mi szervezzük meg velük a közös munkát, ez egy 
rendkívül komplex tevékenység. Úgy tűnik, hogy hozzánk jön be, pedig csak átfolyik rajtunk. 
Ami ebből ténylegesen a mi nyereségünk az a 10 %- ez az amiért az egészet csináljuk.  
 
Angyal Gábor: szeretném kérni mindenkitől, hogy ne nevezzük adománygyűjtő cégnek, 
hiszen jogszabály írja elő, hogy adományt csak nonprofit szervezet gyűjthet. A 
kommunikációból ez mindenképpen maradjon ki. Az adományt az MVGYOSZ gyűjti, de a 
bizonyos fajta tevékenységeket, ami ehhez szükséges (pl.: kreatív tervezés, postázás, 
nyomtatás stb.) a Human Dialog végzi. 
 
Miha Tamás: mi magunkat is kommunikációs ügynökség vagyunk, hiszen kommunikációs 
tevékenységet folytatunk. Az más kérdés, hogy az adománygyűjtést alapvetően 
kommunikáció útján lehet megvalósítani és itt van a titok kulcsa. Ha jól kommunikál a 
szervezet, az párosul egy adománygyűjtéssel is, ha jól csinálja a szervet. Önmagában a 
kommunikáció nem jelent semmit. Az elsődleges tevékenység az, hogy a Szövetség 
tájékoztassa a környezetét arról, hogy mit csinál és ez által váltson ki pozitív reakciókat a 
pozitív történetekkel. 
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: a pénzügyi része rendben van és az elmondottakat is korrektnek 
találom.  
 
Szűcs Zsuzsanna: ha a szerződésben szerepel, hogy a megbízó tulajdonát képezi ezek a 
címek, akkor nem értem hogyan fordulhat elő egy embernél, hogy több helyről is kapnak 
kommunikációs leveleket. 
 
Miha Tamás: úgy lehetséges, hogy mikor el kezdett épülni a Szövetség kommunikációs 
adatbázisa, akkor ez egy nagy hideg, több millió embert tartalmazó adatbázisból, kezdett el 
épülni, akik hideg megkeresést kaptak. Mikor elkezdtek adományozni a Szövetségnek, 
onnantól a Szövetség adományozóivá váltak. Ezáltal az ő címük nem került ki a nagy hideg 
adatbázisból sem, ezért kaphatnak mástól is megkereséseket, de nem azon a jogcímen, 
mint a Szövetség „saját tulajdonú” adományozói. Nem egy kötelező érvényű kizáró oka 
ennek, hogy emiatt kizárjuk a többi megkeresés alól. 
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Tapasztalataink szerint, nem nagyarányú az átfedés az állományok között, kb. 10 %. 
Stratégiai javaslatom, hogy alapvetően a Vakok Szövetsége saját magával foglalkozzon és a 
saját tevékenységét és kommunikációját irányítsa olyan határozottan és erősen, hogy ő 
jöjjön ki győztesen akár egy hasonló területen működő szervezettel összefüggésben. 
 
Fodor Ágnes: az egész direkt kampánynak nem vagyok támogatója, de ez csak 
szemléletbeli különbség. Foglalkoztat, hogy a Szövetségnek az adományozói elérésében 
kell-e versenyt folytasson, miért nem a politikusokat és közszereplőket vesszük célba?  
dr. Nagy Sándor: amellett, hogy a HD-vel szerződést kötött a Szövetség az nem veszi el a 
szövetség érdekérvényesítő munkáját, emellett az érdekvédelmet és érdekképviseletet is 
ellátjuk. Azért, mert működik egy kommunikációs projektje is a Szövetségnek, még nem köti 
le az összes munkatársát és kapacitását. De amíg az állam nem ad lehetőséget és nem ír ki 
pályázatot arra, hogy pl. a házat fel tudjuk újítani, amiben lakunk akkor erre muszáj adomány 
gyűjteni. Amíg nem támogatja az életvitelt könnyítő segédeszközökhöz jutását a látássérült 
embereknek, addig nekünk kell kedvezményesen és támogatottan hozzájuttatni a látássérült 
embereket, amihez szintén pénzt kell szerezni.  
 
Miha Tamás: bármikor nyitott vagyok a szakmai kérdések megbeszélésére.   
 
59/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Human Dialog Kft.-val kötött együttműködési megállapodását a jövőre nézve 
fenntartja. 2016. január 1-től határozatlan idejű szerződést köt a 2013. november 11-ei 
szerződés figyelembevételével. A szerződésben szerepeltetjük, hogy a leveleket előzetesen 
véleményezésre megküldjük az elnökség tagjainak, a végleges változatot a Szövetség 
képviselője hagyja jóvá. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 
 

Miha Tamás: szeretném megköszönni a bizalmat, igyekezni fogunk továbbra is megszolgálni. 
Az elnökségnek további jó munkát kívánok.  
 
8.  Döntés a DM kampányra beérkezett adomány cél szerinti felszabadításáról az 

okos telefon használatát elősegítő projekt beindításához  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 

Ebben az évben, a második hírlevelünk azzal a tartalommal ment ki, miszerint egy új 
szolgáltatást szeretnénk beindítani, aminek a célja, hogy a látássérültek számára lehetővé 
tegye az okos telefonok operációs rendszerének az elsajátítását, illetve olyan szoftverek 
használatának a megtanulását, amelyek speciálisan a látássérültségből adódó hiánypótlását 
segítik, illetve közösségi teret szeretnénk biztosítani arra, hogy a látássérültek egymás között 
átadhassák ezt a tudást. A projekt elindításához eszközbeszerzés szükséges, ami azt jelenti, 
hogy a kiselőadó terem berendezését cserélnénk ki olyan asztalokra, székekre, amiket erre 
a célra lehet felhasználni. Ezen kívül olyan bútorok beszerzését, ami kisebb konferenciákat 
is kiszolgálhatnának. Szintén nagyméretű vászon és korszerű, nagyfényerejű projektor 
beszerzése, illetve olyan készülékek vásárlása, amik szóba jöhetnek ezen a területen, mint 
bemutató készülékek. Megismerkedhessen vele a látássérült, hogy melyik neki a jobb. A 
rendezvényeknek mindig lenne valamilyen témája, együttműködés keretében az InfoAlappal, 
akik segítenének az oktatásban, illetve az Óbudai Egyetemmel, és mindenkivel, aki ezen a 
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területen felmutatott valamit a szakmában szeretnénk együttműködni és lehetőséget 
biztosítani arra, hogy megismerkedjen vele bármelyik látássérült. Az egyesületek akár online 
is bekapcsolódhatnak az előadásokba. Tartalmazna még a szolgáltatás olyan narrációval 
ellátott videós készülékismertető anyagokat, amiket az interneten elérhetővé tennénk. Erre a 
célra közel 4 millió Ft felhasználható adomány érkezett és arra lenne szükség, hogy 2 millió 
Ft-ot felszabadítson az elnökség arra a célra, hogy az eszközbeszerzéseket 
megvalósíthassuk, hogy elindíthassuk a szolgáltatást. 
 
60/2015. (IX.29.) Elnökségi Határozat 

Az elnökség hozzájárul az okos telefon használatot elősegítő projekt beindításához 
szükséges 2 millió Ft felszabadításához. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 

 
 

9.  Tájékoztatás a 49/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozatban foglalt VISAL 
facilitátor képzés előkészületeivel, javaslataival kapcsolatosan  
Előadó: Kácsor-Macska Zsuzsanna 
 

Kácsor Macska Zsuzsanna számolt be a VISAL facilitátor képzés megvalósíthatóságáról, 
amelyet december 31-ig kell lebonyolítani.  
Októberben lenne a tagtoborzás és novemberben lebonyolítanánk a 7 alkalomból álló 
képzést. A tréning elindításához készül egy felhívás, melyet a Vakok Világában, Hírlevélben 
teszünk közzé. Az első foglalkozás a Szövetségben lenne, a célcsoport ezért főleg a Pest 
megyei időskorú látássérültek lesznek, de várunk vidékről érkező jelentkezőket is. Az 
egyesületek segítségét is szeretném kérni, hogy az érintett és érdeklődő embereket el tudják 
érni. Minimum 10 fő szükséges ahhoz, hogy a csoport elinduljon. Mielőtt elkezdődne a 
sorozat, szükség lesz egy napra, az első interjúhoz, melyet mindenkivel el kell készíteni. 
Majd elindulna a 7 alkalomból álló sorozat. Amennyiben 2,5 órából kell állnia egy tréningnek, 
megpróbálom 3 és fél napba tömöríteni. Így előnyösebb. Mi Ausztriához képest nem tudjuk 
megoldani az ingyenes szállítást, nem mindegy egy látássérültnek, hogy hányszor kell 
megoldani az utazást. Költségek tekintetében is kedvezőbb lenne egy rövidebb, intenzív 
tréning. A foglalkozások végén kell egy interjú és egy értékelés.  
 
A Szövetség költsége gyakorlatilag a helység biztosítása, 1 látó személy humánerőforrás 
biztosítása és a reprezentációs költség pl. ásványvíz, szendvics, kávé. 
 
dr. Nagy Sándor: ha komolyan beindulna a képzés, bízunk benne, hogy pályázni lehetne rá 
forrást, akár bentlakásra is. 
Fodor Ágnes: Szkeptikus vagyok, hogy pest megyéből, vagy Budapestről mozgósíthatóak 
lennének az idősek. Az a tapasztalatunk, hogy az idős korosztály nem olvas hírlevelet, csak 
a személyes kapcsolat útján működik. Fontos tényező és nem jókor jön, hogy novemberben 
korán sötétedik, mert ilyenkor nem mozdulnak ki az emberek.  
 
A képzésre történő felhívás elkészítésére az elnökség felkéri Kácsor- Macska Zsuzsannát. 
dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az EBU-t tájékoztatni fogják, hogy a Magyarországi képzés 
projektje elkészült és folyamatban van a lebonyolítása. 
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10.  Beszámoló a Braille-bizottság 2015. szeptember 28-án megtartott üléséről  
 Előadó: Nemes-Nagy Tünde 
 
Megtartotta első munkaértekezletét a Braille-bizottság. A korábbi elnökségi ülésen 

meghatároztuk a Braille-bizottság 6 fős létszámát. A Braille-bizottság alelnöke Kuminka 
Györgyné hívta össze a munkaértekezletet. Ragaszkodnak hozzá, hogy a szabályzat szerint 
a Braille- bizottság 7 tagú legyen. Tegnap megválasztottak a 7. tagnak. Így 7-en folytatjuk 
tovább a Braille-bizottság munkáját. Soros elnöki rendszert alkalmazunk, megválasztottuk az 
új Braille-bizottsági elnököt. 2017. januárjáig Bieber Mária lesz a Braille-bizottság elnöke. 
Beszéltünk arról, hogy Szövetségnek vissza kellene szervezni a Braille-kottákat és egy 
úgynevezett kotta tárat működtetni. Azt, hogy ezt milyen feltételekkel azt majd az MVGYOSZ 
vezetősége dönti el. Azért van erre szükség, mert a Braille-könyvtárban dolgozó kolléga nő 
nem ismeri a Braille-kottát, ezért gondoskodott arról, hogy ilyen kölcsönözhető elemek ne is 
legyenek megtalálhatók a Braille-könyvtárban. A Braille-kották egyik része a Szabó Ervin 
Könyvtárban lelhető fel különböző épületrészekben, a másik része pedig valamelyik 
teremben, zsákokban van egy szekrényben. 
Bővebben Németh Tamásék tudnak információt adni. 
 
dr. Ozvári-Lukács Ádám a selejtezett könyvekkel kapcsolatban kérdezett.  
Angyal Gábor: A selejtezett könyvek két nagy kategóriára oszthatók. Az egyik, azok a 
selejtezett könyvek, amik muzeális értéket közvetítenek, a másik pedig olyan régebbi 
kiadású könyvek, melyek az idők során valamilyen oknál fogva hiányossá váltak feltehetően 
úgy, hogy adott kikölcsönzött a könyveket nem küldték vissza az olvasók, illetve nagy 
rövidírással vannak nyomtatva vagy írva és ezért mivel nem ismerik (vagy szeretik) a nagy 
rövidírást a tagok, ezért a Braille-könyvtáros kiselejtezte őket.  
Folyamatban van egy projekt, miszerint a selejtezett könyvek felajánlásra kerülnek az 
iskoláknak Braille- abc-vel, hogy fizikálisan megismerkedjenek a Braille-írással a tanulók. A 
kották sorsáról nem tudok pontos információt. Páll Erika információi szerint, igény nincs rá. 
Németh Edina korábban azért is volt a Szövetség alkalmazottja, hogy a Braille-kotta 
állományt rendbe tegye. Annak idején elkezdett munkakörén belül egy Braille-tankönyvet 
készíteni. Mivel ez a tudás nagyon kevés ember birtokában van, ennek fent kéne maradnia. 
Nemes- Nagy Tünde: nem szabadna egy szolgáltatást kiszervezni. A Szabó Ervin 
könyvtárban sincs Braille-szolgáltatás, hanem valaki elkezdte megtanulni, hogy a könyvtárba 
karban tudják tartani a Braille-kottákat. Állítólag ott csak azért van, mert a Szövetségben 
nem kellett.  
Felvetődött, hogy kulturális létesítményekben, múzeumokban, akadálymentesítéseknél elég 
sok rossz minőségű Braille-írással találkozunk, ennek is lehetne gazdája a Szövetségben, 
mint a FUTÁR-nak. Valaki elolvassa és történik benne érdemi dolog. De úgy gondoljuk, hogy 
ha az elnök úrnak jelezzük, akkor ő hitelesen tudja képviselni a dolgot, illetve magát a 
Szövetséget.  
Angyal Gábor: nem akarom lerázni a Szövetségről ezt a feladatot, de minden egyesület a 
maga részéről valahogy a saját működési területén kellene, hogy végezze az 
akadálymentesítési érdekvédelmi munkát.  
A nyomtatási hibák kapcsán Drippey Béla a gépkönyvben leírt hibajelenséget hozta fel. Nem 
fog javítani a Braille-kiadványok hibátlanságán az, hogy a nagy nyomtatón történő nyomtatott 
anyagon történik a korrektúra, mert nem karakter hiba (nem a fájlban szereplő hiba) hanem a 
nyomtató mechanikai hibájából fakadó jelenség. Egyik lapon van a másikon nincs, nem lehet 
orvosolni ezt a dolgot.  
 
61/2015 (IX.29.) Elnökségi Határozat: 
Az elnökség a 41/2015-ös határozatával megállapítja, hogy a Braille-bizottság tagjainak 
számát hét főre bővíti és a Braille bizottság 7. tagjává Nemes-Nagy Tündét kijelöli.  
 
Indokolás: - 
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Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 

 
62/2015 (IX.29.) Elnökségi Határozat: 
Az elnökség felkéri a szakmai vezetőt, hogy vizsgálja meg a Braille- kottatár kialakításának 
lehetőségeit és feltételeit, valamint a Braille-idegen nyelvű kiadványok tárolásának és 
kölcsönzésének lehetőségeit és feltételeit. Erről készítsen jelentést az elnökség novemberi 
ülésére. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: Angyal Gábor 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 
 
11. Döntés a EBU EU-s Közvetítő Bizottsági tag személyéről a 2016-2019. közötti 

időszakra vonatkozóan 
 

Előadó: Ollé Attila nemzetközi referens  
 

Ollé Attila számolt be az EBU-Eu közvetítő bizottságának felkéréséről, amely új 
tisztségviselőket választ 2016-2019 időszakra. A bizottság magyar delegáltja Dr. Ozvári-
Lukács Ádám volt az elmúlt 4 évben, lehetőség van helyettes delegálására is. Dr. Ozvári-
Lukács Ádám a következő ciklust is elvállalta, helyettesnek pedig Kácsor-Macska Zsuzsannát 
delegálja az elnökség.    
 
63/2015 (IX.29.) Elnökségi Határozat 
 

Az EBU EU-s közvetítő bizottságának képviselőjének Dr. Ozvári-Lukács Ádámot, 
helyettesének Kácsor Macska Zsuzsannát jelöli az elnökség 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte:  
Tartózkodott: - 
 
12. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

Ollé Attila elmondta, hogy az EBU közgyűlése október 25. és 28. között lesz. Új elnököt 
választ az EBU, és új elnökséget állít fel. Az EBU elnöksége 13 tagból áll. Elnököt, első 
helyettest, második helyettest és főtitkárt választanak és ezen kívül még 8 elnökségi tagot.  
Minden beérkezett jelölés megfelel az EBU Alapszabály IV. Fejezet, 3.6 Bekezdésében 
rögzített feltételeknek. Az alábbi jelölések érkeztek: 
 
Tisztségviselők: 
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Elnök: 
Wolfgang Angermann, Németország 
Ms Fazilet Hadi, Egyesült Királyság 
 
Első alelnök: Mr Alexander Neumyvakin, Oroszország 
 
Második Alelnök: 
Ms. Bárbara Martín Muñoz, Spanyolország 
Mr. Vaclav Polasek, Csehország 
 
Főtitkár: Ms. Maria Kyriacou, Ciprus 
Pénztárnok: Mr. Philippe Chazal, Franciaország 
 
Rendes elnökségi tagok: 
Mr. Mario Barbuto, Olaszország 
Mr Emin Demirci, Törökország 
Mr. Bozidar Denda, Montenegró 
Ms Ann Jönsson, Svédország 
Ms. Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes, Portugália 
Mr Sinan Tafaj, Albánia 
 
Az elnökség tudomásul vette a beszámolót, a jelöltek személye ellen nincs kifogásuk.  
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám beszámol arról, hogy a LÁSS Egyesület másodszor szervez vak 
focitornát Budapesten Cseh és Lengyel csapatok közreműködésével szombat vasárnap a 
déli pályaudvar környékén. Az alelnök maga is részt vesz a válogatott tornán. 
 
Az elnökség következő ülését várhatóan november 3-án fogja tartani. 
Több téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 

 

 dr. Nagy Sándor  Baráth Barbara 

 elnök jegyzőkönyvvezető 

 

  

 Barnóczki Gábor 

           jegyzőkönyv hitelesítő 

 


