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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2017. január 31-én (kedd) 10:00 órai kezdettel 

megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

Az elnökség tagjai közül jelen van: 
 Dr. Nagy Sándor elnök 
 Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 

Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag 
Pesti Zoltánné elnökségi tag 

 

Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:  

Angyal Gábor szakmai vezető  
Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető 
Kutor Sándorné gazdasági vezető  
Simon F. Nándor, PR és Marketing ügyintéző 
 

A Felügyelő Bizottságtól jelen van:  

Szűcs Zsuzsanna 
Pál András  

 
Továbbá jelen van Nagy Zsuzsanna, az elnökség póttagja és a nyilvánosságtól Tóth Sándor 

a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületétől. 
 

Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 7 elnökségi tag 
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:  

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

2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

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

4.  A 2018. évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe veendő 
szempontrendszer kidolgozásának megkezdése 
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

5. Salgótarjáni ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 

6.  A 2017. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Döntés a DM kampányra beérkezett cél szerinti adomány felhasználásáról, 
fehérbotok és segédeszközök beszerzésére 

 Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
8. Döntés a VKI épülete felújítási költségeiről  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 
9. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

Nemes- Nagy Tünde javaslata, hogy az alábbi témát emeljék a napirendek közé:  

- Megbeszélés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 
tevékenységeiről  

Angyal Gábor javaslata, hogy az alábbi témával kerüljön kiegészítésre a napirend: 
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- Döntés a Braille-kották előállításával kapcsolatos 29/2014. (VI. 19.) sz. Elnökségi 
Határozatról 

 
Az elnökség a 2017. január 31-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

1/2017. (I. 31.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség 2017. január 31-ei ülésének napirendje: 

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

2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

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

4.  A 2018. évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe veendő 
szempontrendszer kidolgozásának megkezdése 
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

5. Salgótarjáni ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 

6.  A 2017. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Döntés a DM kampányra beérkezett cél szerinti adomány felhasználásáról, 
fehérbotok és segédeszközök beszerzésére 

 Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
8. Döntés a VKI épülete felújítási költségeiről  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 
9.  Döntés a Braille-kották előállításával kapcsolatos 29/2014. (VI. 19.) sz. Elnökségi 

Határozatról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

10. Megbeszélés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 
tevékenységeiről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

11. Bejelentések, vegyes ügyek 

 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Az elnök az ülést megelőzően írásban megküldött beszámolóját a következők szerint foglalta 
össze a 2016. december 13. és a 2017. január 27. között végzett munkáról: 
 

Megérkezett a válasz a NAV-tól és az NGM-től a pénztárgépek használatával kapcsolatos 
megkeresésünkre. Mindkét szervezet alternatív megoldást ajánl a vak és gyengénlátó 
felhasználók részére. Nevezetesen: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (Áfa tv.) lehetőséget biztosít arra, hogy az adóalany nyugta helyett számla 
kibocsátásáról gondoskodjon. Ebben az esetben az adóalany mentesül a Rendeletben előírt 
gépi nyugta kibocsátási kötelezettség, vagyis a pénztárgép használat alól. Így abban az 
esetben, ha egy gyógymasszőr esetleg eddig is számla kibocsátásával teljesítette a 
bizonylatadási kötelezettségét, akár változatlan formában folytathatja a korábbi erre 
vonatkozó gyakorlatát. Erről levélben tájékoztattam az érdeklődőket, illetve az MVGYOSZ 
hírlevelében az olvasókat. 
Megkértem a szakmai vezetőt, hogy vegyen részt a BonumTV Délelőtt című 
magazinműsorában és nyilatkozzon a Braille-írás világnapja alkalmából. 
Megbeszéltem a szakmai vezetővel, hogy mit képviseljünk a Digitális Jólét Fórum 
tizenhatodik ülésén, amelynek napirendjén a Digitális Jólét Alapcsomag szerepelt. 
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Nyitrai Zsolt, a Stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott, a 
fogyatékossággal élők világnapján nagy tisztelettel köszöntötte a Szövetséget. Egyben 
kifejtette, hogy kötelességünk felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élő emberekre, 
speciális élethelyzetükre - nem csupán ma, a fogyatékossággal élő emberek világnapján, 
hanem az esztendő minden napján egyaránt. Megköszönte, hogy munkánkkal nap mint nap 
hozzájárulunk a fogyatékos emberek életéhez, elősegítjük boldogulásukat. Biztos abban, 
hogy Magyarország Kormánya a jövőben is partnerként tekint majd ránk, támogatja 
tevékenységünket, hivatásunkat. Végezetül felajánlotta, hogy szívesen felkeresi a 
Szövetséget egy személyes egyeztetés céljából, amelyre január 4-én került sor. A 
látogatáson történtekről az alábbi közlemény jelent meg a www.kormány.hu-n: 
"Fontos az akadálymentesítés!" - Nyitrai Zsolt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségével konzultált 
Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott január 4-
én, a Braille-írás világnapján dr. Nagy Sándorral, a hazai látássérült emberek legnagyobb 
érdekképviseleti szervezetének, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 
(MVGYOSZ) elnökével egyeztetett. 
A Szövetség Hermina úti székházában tartott találkozón szóba kerültek a Magyarországon 
élő több mint 85 ezer látássérült ember mindennapi életét érintő ügyek és kérdések, valamint 
az akadálymentesítés további lehetséges irányai is. Az egyeztetés résztvevői egyetértettek 
abban, hogy a látássérült és az ép emberek számára egyenlő esélyeket kell teremteni a 
mindennapokban. dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke jelezte, hogy kiemelt figyelmet kell 
fordítani a jövőben az online felületek, valamint elektronikus nyomtatványok látássérült 
emberek számára történő akadálymentesítésére. 
A megbeszélés eredményeként a felek közösen kérik a magyar kormányt, hogy tekintse át a 
minél teljesebb körű akadálymentesítés lehetőségeit, annak érdekében, hogy a látássérült 
emberek is könnyen és gyorsan intézhessék hivatalos ügyeiket. Nyitrai Zsolt és dr. Nagy 
Sándor kezdeményezik, hogy a jövőben a kormány tájékoztató leveleit, valamint a 
kormányzat közérdekű tájékoztató kiadványait akadálymentes formában is tegyék közzé a 
látássérült emberek számára. Az ehhez szükséges szakmai együttműködést a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda és az érdekvédelmi szervezet hamarosan megindítja.” 

Felkértem a szakmai vezetőt, hogy nyilatkozzon az M1 TV reggeli műsorában Nyitrai Zsolt 
miniszterelnöki megbízott úrral történt megbeszélésről, a vak és gyengénlátó emberek 
számára fontos közérdekű információkhoz jutás lehetséges megoldásairól és annak 
támogatásáról. 
Megbeszéltük a szakmai vezetővel és a nemzetközi referenssel, hogy milyen kérdéseket 
fogalmazzon meg a szövetség a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény 
(CRPD) periodikus jelentésének elkészítésére irányuló indító megbeszélésen a bizottság 
részére a magyar kormány számára, az ENSZ egyezmény magyarországi végrehajtásával 
kapcsolatban. 
Magyarország a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt az elsők 
között ratifikálta 2007-ben. Az Egyezmény 35. cikkének értelmében a részes államok 
időszakonkénti jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak, így Magyarország kormányának 
2017. augusztus 20. napjáig kell elkészítenie a jelentését. 
Magyarország kormánya 2014-ben az egyszerűsített jelentéstételi eljárást választotta, ennek 
megfelelően 2017-es jelentésében a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága 
által megküldött kérdéseket kell megválaszolnia.  
Az egyszerűsített jelentési eljárás keretében a Bizottság által előzetesen megküldött 
kérdések, témák, problémákra reflektáló kérdéssor alapján kell majd Magyarország 
kormányának elkészítenie a jelentését.  
Folytattuk a szakmai munkát az Emberi Erőforrások Minisztériumában a látássérült emberek 
elemi rehabilitációjáról szóló rendelet előkészítése érdekében. 
Felkereste a Szövetséget a Közlekedéstudományi Intézet tudományos munkatársa, akivel a 
közösségi közlekedésben, a vak és gyengénlátó embereket érintő problémákat beszéltük 
meg. Célja, hogy az ott dolgozókat tájékoztassuk a helyes segítés formáiról. 
A Mozaik Lions Klub évek óta figyelemmel kíséri, hogy a Holland Lions klub egy 
mérnökökből álló alapítványa nagy empátiával és alázattal dolgozik olyan megoldáson, mely 
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támogatja gyengénlátó társainkat közlekedésükben. Mindezt úgy, hogy napjaink legfrissebb 
technológiáját építik bele a fehér botba. A Lions Magyarországi Szövetsége igyekszik 
erőforrásokat találni, szponzorokat szerezni, és maga is azon van, hogy ezen segédeszközt 
elterjessze. Az elkövetkező félévben lesznek Magyarországon demonstrációs rendezvények, 
amelynek első eseményén részt vettem a szakmai vezetővel és az akadálymentesítés 
feladatával megbízott munkatársammal. A fehérbotot, instrukciókkal ellátva a holland 
fejlesztés vezetője, Rob Edelhausen mutatta be és adta át a Lions hazai szövetsége 
számára. Abban reménykednek, hogy hamarosan képesek lesznek több példányban 
megvásárolni és átadni a rászorulóknak. Meggyőződésük, hogy a GPS alapú fehér bot 
képes a vakoknak segíteni a közlekedésben. 
Riportot adtam a Kossuth Rádió Napközben című műsorának a banki ügyintézés 
akadálymentesítésével kapcsolatban. 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda megrendelésére vállaltuk a MAGYARORSZÁG ERŐSÖDIK 
tájékoztató kiadvány témakörben készítendő hangos tájékoztatófüzet elkészítését. 
Több látássérült szervezettel és a FESZT-tel közösen testületi tagot delegáltunk az NMHH 
Közszolgálati Testületébe. 
Levelet írtam a NAV Bevallási Főosztálya vezetőjének, amelyben érdeklődtem a WebNYK 
program felől. Kérdéseim voltak: Vak és gyengénlátó ügyfelek képesek lesznek a 
használatára? A programot tesztelték vak és gyengénlátó informatikusok? 
Véleményeztem az adó- és jövedéki ügyek állami adó- és vámhatóság előtt történő 
elektronikus intézésének szabályairól és ezzel összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló NGM rendelet tervezetét.  
Az IKOP monitoring bizottság tagjaként, írásbeli eljárásban megküldtem észrevételeimet az 
IKOP éves fejlesztési keretének módosításáról. 
Az NMHH meghívójából megtudtuk, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakmai 
megbeszélést szervez a távközlési szolgáltatások akadálymentességéről. Ez a téma 
nemcsak az NMHH társadalmi felelősségvállalása miatt fontos számukra, hanem mert 
európai uniós célkitűzés is a fogyatékos emberek társadalmi-gazdasági integrációja.  
A hatóság a közelmúltban két felmérést készített fogyatékos emberek körében, hogy 
megismerjék e fogyasztók távközléssel kapcsolatos szokásait, problémáit és igényeit.  
A kutatási eredményekből is kitűnik, hogy számos teendő van a távközlés 
akadálymentességének megvalósításában, ezért párbeszédet kezdeményeznek az érintett 
érdekvédelmi szervezetek képviselőivel.  
Részt vettem a szakmai megbeszélésen, meghallgattam a kutatási eredmények bemutatását 
és javaslatokat állítottunk össze a távközlés akadálymentesítésével kapcsolatban. 
 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: megérkezett a válasz az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól (EBH). 

Nyilatkozott a BKK és a BKV a metróajtókkal kapcsolatban. A BKK vállalja, a metróajtók 
nyithatóvá tételét. A BKV –nak nincs köze ehhez, mert a BKK-val úgy szerződtek, hogy ez az 
ő feladata. Múlt hét szerdán kiadták az illetékes részlegüknek, hogy a metróajtók 
automatikusan mindenhol nyíljanak ki újra. Ez folyamatban van. Az utasítás kiment.  
Az EBH-tól kaptunk ezen kívül egy felhívást. Az eljárás alá vont, elismerte, hogy 
szabálytalanságot követett el és vállalta a hiányosság rendbetételét. Ennek alapján a 
Hatóság szerint lehetőség van a BKK-val történő egyezségkötésre, melynek eredményéről 
február 20-ig kell tájékoztatni az EBH-t.  
Az EBH-s egyezségekről fontos tudni, hogy nem lehet benne, hogy az eljárás alá vont jogot 
sértett és kártérítést nem lehet megállapítani. Olyat lehet, hogy milyen intézkedést kell 
megtenni az eljárás alá vontnak, továbbá minden hasonló esetben a jövőben is köteles 
egyeztetni a Szövetséggel. Rendelkezni lehet a felmerült költségekről az egyezségben. 
Amennyiben elkészül az egyezség tervezete, körbeküldjük az elnökségnek. 
 
Barnóczki Gábor kérdésére elnök úr elmondta, hogy a Szövetség 2 fővel kevesebb 
támogatást kapott az akkreditációs bértámogatás pályázaton a tavalyi évhez képest. 
Reménykedik abban, hogy az EFOP és a VEKOP beindul és a kormány azon keresztül fogja 
támogatni a kiesett létszámot.  
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Dr. Ozvári- Lukács Ádám az elnöki beszámolóval kapcsolatos javaslatát az elnökség az 
alábbiak szerint elfogadta: 
 
2/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2016. december 13. és a 2017. január 27. közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 
 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes- 
Nagy Tünde, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  
 
2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
 
A gazdasági vezető előzetesen megküldte 2017. január 2-tól szóló beszámolóját az 
elnökségi tagok részére: 
 
„Elsősorban az állami támogatás elszámolásához a béreket és a járulékokat rögzítem a 

számlaösszesítőbe. 

Jónás Beával részt vettünk a PKI Könyvvizsgáló Iroda által szervezet konzultáción, mely 

témája a 2017. évi adóváltozások voltak. 

A segédeszköz bolt leltározásához átadtam a szükséges nyomtatványokat valamint a 

megbízást Fehérné Drávucz Máriának. Engedélyeztem a leselejtezett termékek kivezetését 

a bolt raktárkészletéből. 

Véleményeztem az Infoalap támogatási szerződését a Braille-nyomtatást támogató szoftver 

készítése témában.  

Bekértem a szolgáltató egységektől a 2016. évi adatokat az állami támogatás 

elszámolásához. A beérkezett adatokat továbbítottam az Elnök úr és a Szakmai vezető felé.  

Az állami támogatás felosztásához kértem az egyesületeket, hogy - az elnökségi döntés 

alapján - az NRSZH keretszerződéseket küldjék meg. Több egyesület jelezte, hogy még nem 

érkezett meg a szerződés. E-mailben értesítettem Őket, hogy az NRSZH-tól kapott értesítés 

is megfelelő. 

Megbeszéltem a Szakmai vezetővel, az eljárás rendjét a csere nagyítóval kapcsolatban. 

Elküldtem a Könyvvizsgáló Irodának a kért nyilatkozatokat. 

Áttekintettük Elnök úrral a 2017. évi béreket. 

Felhívtam azokat az egyesületeket, melyek még nem küldték el az NRSZH értesítését. 

E-mailben kértem az Elnök úr intézkedését az informatikai rendszerben a felhasználói 

jogosultságok felülvizsgálatához.  

Fehérné Drávucz Máriával egyeztettük az éves ÁFA bevallást az analitikával. A 12. havi 

ÁFÁ-t elkészítettem és bevallottam a NAV felé. 

Felosztottam az egyesületeknek járó állami támogatást. Értesítettem minden egyesületi 

vezetőt, hogy hány forinttal gazdálkodhatnak 2017. évben. Egyben kértem, hogy a költség és 

a szakmai tervet 2017. január 26-ig küldjék meg. 

Elkészítettem a Minisztériummal való szerződéskötéshez a szükséges dokumentumokat és 

Elnök úrral aláírattam. 

Az elnökségi üléshez elkészítettem a salgótarjáni ingatlannal kapcsolatos tájékoztatást.   

Összesítettem az egyesületek pontozási szempontjait az állami támogatás jövőbeni 

felosztásához. 

Erhart Péterrel tájékozatott, hogy a sportszer raktár festése mennyibe kerül. 
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Elküldtem a Minisztériumnak a 2017. évi költségtervet.  

Kifogásoltam Fehérné Drávucz Mária könyvelő – 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba ment, 

de tovább dolgozik – munkaszerződésében a kikötött 3 havi próbaidőt (3 éve itt dolgozik) és 

azt, hogy a munkaszerződése határozott idejű, 2017. december 31-ig tart.” 

 

Nemes- Nagy Tünde: Többen érdeklődtek, hogy a balatonboglári üdülőben idén is lesz-e 

lehetőség Erzsébet utalvánnyal fizetni? 

 

Kutor Sándorné: Elnök úr írt az MNÜA kuratóriumi elnökének levelet, miután nem szerepel 

az üdülő a választható üdülőhelyek listáján. Eddig még nem jött válasz. Reméljük, elfogadják 

kérelmünket. Tavaly 400-an üdültek Erzsébet utalvánnyal. A mi üdülőnkben látássérültek 

mehettek és kísérőik.  

 

Kácsor- Macska Zsuzsanna: történt fejlesztés az üdülőben? 

 

Kutor Sándorné: leburkolták a folyósokat, a szobákat, kifestettek, vásároltak új ágyakat, 

ágyneműt, paplant és párnát. 

 

Barnóczki Gábor kérdésére Kutor Sándorné elmondja, hogy a beszámolók e-mailben 

beérkeztek időben az egyesületektől.  

 

Az elnök megállapította, hogy egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját. 
 
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 

A szakmai vezető beszámolója a 2016. december 15.-étől 2017. január 30-ig végzett 
munkájáról:  
 

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok 

Konvertáló csoport és Braille-nyomda 

 Üzembe helyeztük az új Braille-nyomtatót 

 Bővítettük és érthetőbbé tettük a digitális tankönyvek előállításáról szóló segédletet 

 Ismét ponthibákkal dolgozik az SW 40 (nagy Braille-nyomtató) 

 Szezonon kívül is teljesítünk új, akadálymentes tankönyv megrendeléseket 

*** 
A rendszergazdai feladatokat ellátó vállalkozóval kicsomagoltuk, elhelyeztük és üzembe 
helyeztük a BrailleBox V5 nyomtatót. Részletesen végig mentünk a használatbavételi 
útmutatón és minden funkciót teszteltünk. A nyomtató hibátlanul működik. A helyi hálózatba 
történő bekötését az informatikus néhány napon belül elvégezte. 

A digitális tankönyvek készítésének módszertanát egy segédletben foglaltuk össze, 2015-
ben. Ez azért volt szükséges, hogy függetlenül attól, hogy valaki állományban levő 
munkavállalóként, megbízási, vagy vállalkozói szerződéses jogviszonyban, önkéntesként, 
vagy közösségi szolgálatosként végzi-e a szövegszerkesztést, mindenki azonos minőségű 
munkát tudjon végezni. A tapasztalatok alapján azonban nem mindenki számára egyértelmű, 
hogy mikor, hogyan és milyen formázást kell alkalmazni, hogyan kell leírni ábrákat és egyéb 
vizuális információkat. Az utómunka mennyiségének csökkentése érdekében bővítettük és 
érthetőbbé tettük a dokumentumot. Az anyag elkészítésében Geigerné Sinkó Zsuzsanna 
vállalt nagy feladatot. 
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Egy RTV újság előfizetőnk panasszal élt, mi szerint a januári első lapszám tele van 
ponthibákkal. Az ügy kapcsán tartott vizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy más nem 
panaszkodott, illetve a laza tekercs okozta a problémát. A hibát nyomtatás közben észlelték 
és a hibás lapokat eltávolították, valószínűleg véletlen maradt egy hibás lap az egyik 
példányban. A panaszos előfizető kifogásolta, hogy miért nincs minden oldal ellenőrizve 
(átolvasva), mielőtt kiküldjük. Ez fizikailag lehetetlen. A papírtekercses nyomtatásból adódó 
hibákat az előre leszabott lapokra nyomtató BrailleBox V5 használatával tudjuk majd 
kiküszöbölni. 

*** 
Segédeszköz ellátást 

 December elején véget ért az „akciós” árusítás. 

 Eladtuk az LG Winesmart-okat 

 Január elején megtörtént a bolti készlet leltározása 

 Elkezdődött a raktárkészlet feltöltése 

 Betegség miatt egy héttel csúszott a bolt nyitás 

 Lezárult a SÉSEJT 2016/1 (iPhone) pályázat 

 Az eddigiektől eltérő árulistát készíttettünk 

*** 
Bár erről már az előző ülésen tartott beszámolómba is szót ejtettem, a számszerű adatok 
ismertetésével azonban adós maradtam. Az SZJA 1%-ról az MVGYOSZ javára rendelkezők 
segítségével összegyűl pénz segédeszköz vásárlás támogatás célú felhasználásával történt 
árengedményes segédeszköz értékesítés keretében 2959378 Ft támogatást juttatunk a 
látássérülteknek. Az „akció” november 21.-étől december 2.-áig tartott, mely keretében 39 
óra nyitvatartási időben, negyedórás intervallumokban 156 vásárló kiszolgálására volt 
lehetőség. Postai küldemények összeállítására a nyitvatartási időn kívüli munkaidőben pedig 
36 óra jutott. A tény adatok szerint 136 számla lett kiállítva, ami 136 vásárlást jelent, melyek 
közül 40 volt postai csomag, melyek elkészítése kapcsán a szolgáltatásvezető, Lipóczki 
Zoltán és jómagam is közreműködtünk, körülbelül összesen 20 csomag erejéig. Az első 5 
legjobban fogyó termék: A4-s Braille lap 160 g/nm, 130 cm-es Cseh 5 részre összecsukható 
fém bot, magyarul beszélő konyhamérleg, Beurer magyarul beszélő vérnyomásmérő, 
tesztcsík vércukorszint mérőhöz. 

30 darab LG Wine Smart érkezett Németországon keresztül. A telefonra ennél többen 
várnak. Az első 24 jelentkezőt értesítettük az átvétel lehetséges időpontjáról. További 30 
darabot tervezünk importálni. A típus kifutott, de találtam alternatív készüléket. A gond az, 
hogy egyszerre 1000 darabot kellene megvásárolni belőle, mivel nincs európai disztribútora 
a cégnek. Az 1000 darab telefon értékesítése 1 éven belül kétséges, márpedig ennyi idő 
elteltével a rajta lévő 6.0-ás Android elavul, ami miatt a készülék piaci értéke és 
eladhatósága csökken. 

Az év végi „akció” kapcsán lefogyott termékek beszerzését megkezdtük. Tekintettel arra, 
hogy a lehető legtöbb eszköz esetében igyekszünk közvetlenül a gyártótól, vagy elsődleges 
külföldi disztribútortól beszerezni a segédeszközöket, a külkereskedelmi gyakorlattal 
rendelkező, tapasztalt nemzetközi referensünk közreműködését vesszük igénybe. Segít az 
ár alkuban, a megrendelésben, a fizetésben, a szállítás szervezésben, a vám-és adóügy 
intézésben, a magyar nyelvű használati utasítások elkészítésében. Az ő közreműködésével 
sikerült megoldani egy, a ZOOMAX cég által összekevert címzésű küldemény eredeti terv 
rendeltetési helyére, vagyis hozzánk történő eljuttatását. Az ügylet kapcsán a ZOOMAX 1 db 
7HD és 1 db SNOW nagyítót ingyenesen ad át a soron következő rendelésünkhöz csatolva, 
kompenzációként. 

Január első etében megtörtént a segédeszközbolt árukészletének leltározása. A leltározás 
folyamán Fehérné Drávucz Mária leltározó mindent rendben talált. 

SÉSEJT 2016/1 munkanéven pályázatot tettünk közzé, adományba kapott, használt iPhone 
4S telefonok elnyerésére. Összesen 40 pályázat érkezett, amelyből 6 olyan volt, amely a 
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kiírásban szereplő összes feltételnek eleget tett. Az ehhez kapcsolódó tapasztalatokat egy 
soron következő pályázati kiírásba beépítem. 

Felújítottuk az árulistánkat. Egyszerűbben használhatóvá és könnyebben érthetővé tettük, 
illetve az eddigiekben nulla %-os haszonkulccsal értékesített termékek árképzését is 
megváltoztattuk, vagyis egy minimális haszonkulcsot alkalmazunk. A lista pontosítása 
jelenleg is tart, reményeim szerint mostanra már fel van töltve a honlapunkra. 

*** 
Vakvezető kutya biztosítása 

 Leállt a fűtés 

 A kutyák nem fáztak 

 Elkészült az elektromos hálózat felújítása 

 Zajlik a főépület belső felújítása 

 A Vakvezető kutya képzője OKJ-s tanfolyam nem szünetel 

 Gyógyul a törött lábú kölyökkutya 

*** 

A két gázkazánnal és kétkörös vezetékrendszerrel működő központi fűtés egyik kazánja 
karácsonykor leállt. A hibát a légszűrő rendszer eltömődése okozta. A külső -12 -15 fokos 
éjszakai hőmérséklet és a fűtetlenség miatt az épület egyik részében +8 fokra, a másikban 
+14 fokra csökkent a hőmérséklet. Emiatt az állatorvos kénytelen volt lemondani előjegyzett 
műtéteket, illetve a belső felújítás sem folytatódhatott, amíg a hőmérséklet a +16 fokot el 
nem érte. A szerelő január 2.-án szállt ki és elhárította a hibát. 

Az év végén és év elején beállt tartós és szokatlanul alacsony hőmérséklet miatt aggódtam a 
kennelben tartott kutyák egészségéért. Az iskolavezető tájékoztatott arról, hogy ez nem okoz 
gondot. Ebben az időszakban magasabb tápértékű, illetve több tápot kapnak a kutyák, meleg 
ivóvizet és az új, kétkamrás szigetelt házakban saját test hőjükkel kellőképpen bemelegítik a 
kuckójukat. Én azért kivártam, de szerencsére tényleg, egyetlen kutya sem lett beteg a hideg 
idő miatt. 

A saját célokra használt (nem bérbe adott) fő, illetve az összes melléképület, valamint a 
kültéri világításhoz kapcsolódó elektromos hálózat és a világítótestek cseréje megtörtént. 
Energiatakarékos LED lámpák és a biztonsági előírásoknak megfelelő, csőben vezetett, 
kettős szigetelésű és a terhelésnek megfelelő vezetékek kerültek felszerelésre, beépítésre.  

A villanyszerelési munkák befejeztét követően megkezdődött az iroda bővítése, valamint a 
padlóburkolatok, ajtók és a nem hőszigetelt ablakok cseréje és a tisztasági festés. A festés 
minden helységet érint. Az épület azon részében, melyben én tartózkodok, nem történ még 
meg a villanyvezetékek cseréje. Azt saját költségemre (ahogy a festést és burkolást is) 
magam végeztetem el. 

A Vakvezető kutya képző OKJ tanfolyam - annak ellenére, hogy a kezdés óta a körülmények 
megváltoztak (zajlik a felújítás) - folyik. Az egyik, nem iroda célú szoba lett ideiglenesen 
berendezve irodának, ahol hétvégi időpontokban a tanfolyamot tartja Bajnóczy Enikő.  

A Katie nevű tenyésszukánk legutóbbi almából származó, Josh hívónevű kb. 5 hónapos 
kölyökkutya egyik lába eltört a nevelőnél, egy a nevelő másik kutyájával folytatott játék 
hevében feldőlt olajradiátor alá szorulás következtében. A kutyát a kezelés és lábadozás 
idejére Csepelre szállították, a fűtött épületben tartózkodik egy nagyméretű szállító ládában. 
A gallért és a rögzítést a lábáról már el lehetett távolítani, de terhelésnek csak fokozatosan 
lehet kitenni. A kutya gondozásában én is részt vállaltam. 

*** 
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Okos klub 

 Kétcsoportos oktatás folyik 

 Új munkatársat üdvözölhetünk február 1-től 

Android operációs rendszer használatát az LG Wone Smartra, az iOS-t pedig az 5-ös 
szériába tartózó iPhone-ra vonatkozóan végezzük, heti 1 – 1 alkalommal, 2 – 2 tanórában, 
csoportos foglalkozás keretében. Mindkettőt Molnár Ákos, az „Informatika a látássérültekért” 
Alapítvány munkatársa vezeti.  

Február 1-től új kollégánk lesz, Berkó Norbert személyében, aki az okostelefon használatot 
fogja tanítani. Napi 8 órában és Android, valamint iOS oprendszerre vonatkozóan csoportos 
és egyéni foglalkozás keretében. 

*** 

Vakok Világa 

 Új cikkírót kap a folyóirat 

 Pályázati úton tervezünk finanszírozáshoz jutni 

*** 

Február 1.-jétől Simon F. Nándor, szakképzett újságíró is csatlakozik az újság cikkírói 
csapatához. Nándort alkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatjuk és más, nyilvánossági 
kommunikációs tevékenységekkel is megbízzuk. 

A Nemzeti Kulturális Alap folyóiratokkal kapcsolatos pályázati kiírására pályázatot 
nyújtottunk be, a tördelő szerkesztő és az öregbetűs, síkírásos változat nyomdaköltségeinek 
finanszírozási költségei elnyerésére. 

*** 

PR tevékenység 

 Eredményes posztokat készítettünk Facebookra 

 Két alkalommal képviseltem az MVGYOSZ-t televíziós műsorokban 

*** 

Facebook oldalunk ismertségének és az MVGYOSZ márka építésének céljából december 
végén egy rövid videófilmet publikáltunk Facebook oldalunkon. Témája az volt, hogy hogyan 
tud egy vak háziasszony önállóan vendégváró falatokat készíteni. A filmet Nagy Bálint 
forgatta és a főszerepet dr. Nagyné Berke Mónika játszotta. A vágást és az utómunkákat én 
végeztem. A film végén dr. Nagy Sándor újévi köszöntőt mondott. A poszt kiemelkedően 
teljesített. Mai napon az organikus elérése 6425, 2790-en nézték meg, 65-en osztották meg 
és 63-an kedvelik.  Az elérés/megtekintés arányát illetően a karácsonyi, kiskutyás videót is 
felülmúlta. 

Január 4. –én egy Louis Braille születésnapja alkalmából készült videó képeslapot tettünk 
közzé, mely szintén kiemelkedően teljesített. 12527 organikus elérés mellett 3153-an nézték 
meg, 140-en osztották meg és 81 embernek tetszett. A filmet én készítettem, és Gál Enikő, 
Páll Erika, Kovács Judit szerepelnek benne. 

A videók sikerén felbuzdulva kommunikációs tervet készítettem.  

Január 4.-én részt vettem a BonumTV-ben egy, a Braille-írásról és az MVGYOSZ-ről szóló 
beszélgetős műsorban. Január 6.-án az M1 reggeli műsorában beszéltem az 
infokommunikációs területen fellépő nehézségekről és az információhoz jutási 
lehetőségeinkről. 
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*** 

Egyéb 

Digitális nagyító jótállás intézése kapcsán helyettesítettem a segédeszköz értékesítőt és a 
szolgáltatásvezetőt. 

Tárgyaltam egy potenciális nagy adományozóval (állategészségügyi termékeket gyártó cég), 
vakvezető kutya kiképzési költségét finanszíroznák. 

Az Olympus cég képviselőjét fogadtam, a cég valamilyen formában támogatná a 
látássérülteket, ezek lehetőségeiről beszélgettünk, illetve termékmintákat hozott, angolul 
beszélő diktafonokat, tesztelésre. 

Nemes- Nagy Tünde: mi a neve annak a készüléknek, amivel kiváltod azt a készüléket, ami 
nincs? 

Angyal Gábor: S552 a neve, de nem váltanám ki, alternatíva lett volna. A kínai gyártó nevét 

nem tudom. A gyártót meg tudom adni, de szállítani nem fog. Az európai normáknak 
megfelelően legyártják, ha 1000 db-ot megrendelünk belőle. Az EU szabványok mások, 
vannak eltérések az ázsiai piachoz képest, amit itthon korlátozottan lehetne használni.  

Nemes- Nagy Tünde: jó az új lázmérő, de nem lehetne elérni a gyártónál, hogy magyarul is 

megszólaljon? 

Angyal Gábor: próbálkoztunk vele. Ugyanaz a helyzet, ha egy készüléket elkészítenek, 

akkor 1000 darabot kell megrendelni belőle és legyártják. Ezt az eszközt is fejlesztik, a 
következő körben kérhetjük, hogy kerüljön be a magyar nyelv, de kérdés mikor fog ez 
eljönni.  

dr. Nagy Sándor: jelenleg azon vagyunk, hogy a beszélő vércukorszintmérőt forgalmazzuk 

TB támogatással. Ezáltal sokkal olcsóbban fognak hozzájutni az érdeklődők. Azért, hogy 
még kedvezőbb legyen a támogatás, írtunk az OEP-nek és a minisztériumnak.  

Angyal Gábor: azt a listát, ami az OEP által támogatott és látássérültek által használt és 
támogatott segédeszközök vannak áttekintettük. Arra vonatkozóan is szeretnénk 
beszerzéseket intézni, hogy bővítsük a termékek körét. 

Az elnökség a szakmai vezető munkáját megköszönte és a beszámolót tudomásul vette. 
 
4.  A 2018. évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe veendő 

szempontrendszer kidolgozásának megkezdése 
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
 

dr. Nagy Sándor: Előzetesen kiküldtük az anyagokat, mellyel próbáltuk bemutatni, hogy mit 
lehetne megpróbálni, teljesítményméréssel figyelembe venni.  
 
Nemes-Nagy Tünde: hogyan fogunk adatot szolgáltatni? Lesz-e egységes országos rendszer 
és abba kell beírni az adatokat vagy kapunk MVGYOSZ nyomtatványokat? Mi van azokkal az 
egyesületekkel, akik nem csinálnak ezekből semmit? Ők milyen alapon kapnak támogatást? 
Az akadálymentesítést ki kellene bontani. 
 
dr. Nagy Sándor: alapösszeget mindenképpen meg kell állapítani. Az e fölötti részt kell 

pontozni. El kellene dönteni, hogyan pontozzuk. Milyen szempont szerint állítsuk be a 
pontozási rendszert. Ha bármikor lesz egy ellenőrzés, be kell bizonyítani, hogy a szolgáltatott 
adat megfelel a valóságnak (jelenléti ív, dokumentumok, fénykép stb.). 
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: azt kellene végiggondolni pl. az érzékenyítésnél, hogy minőségi 

megvalósítás legyen. 



11/18 

 

dr. Nagy Sándor: figyelemmel kísérjük, hogy megküldi –e a hírleveleket vagy tájékoztatókat. 

5 tagegyesület nagyon szépen küldi, erre kapnak pontot. A foglalkoztatás is ilyen, a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Lesznek nagyon jól megfogható 
szempontok. 
 
Kutor Sándorné: azt is lehet ellenőrizni, hogy kinek van akkreditációja. Akinek van, az 

foglalkoztat-e megváltozott munkaképességű munkavállalókat? A tagok között hány olyan 
vakvezető kutyával közlekedő és ezen belül hány olyan tag van, aki az MVGYOSZ képezte ki?  
 
Barnóczki Gábor: a vakvezető kutyákhoz hozzá tartozik az, hogy kezdeményezzünk olyan 

segédeszköz bemutatót a tagoknak, ami a vakvezető kutya bemutatóval egybekötött. Ezzel fel 
lehet hívni a figyelmet a minőségi kutyakiképzésre.  
 
dr. Nagy Sándor: Szeretném és igény van rá, hogy a segédeszközbolt árukészletét is 

mutassuk be az egyesületeknek. Azt kérem a munkatársaktól, hogy a vakvezető kutya kiképző 
iskola a segédeszközbolttal együtt tartson bemutatókat. Gazdaságosabb ez a megoldás, ha a 
kutyaiskola buszával mennek együtt bemutatóra. 
 
Kutor Sándorné: az is szempont lehet, hogy a honlapot frissítik-e. 
 
Pesti Zoltánné: Lehetne azt kezdeményezni és kikérni az Államkincstártól azokat az 

adatokat, hogy melyik megyében hány ember kap fogyatékossági támogatást vagy vakok 
személyi járadékát a látássérülésére vonatkozóan? Ezzel kapnánk egy arányszámot. Nem 
mindegy, hogy megyei szinten 2000 főből van 300 fő vagy 200-ből 200 körüli taglétszám. 
Hiába vársz el valamelyik megyében 500 főt, mikor csak 300 fő van a megyében. Az 
arányosítást figyelembe kell venni. 
 
Barnóczki Gábor: akkreditált és bértámogatott foglalkoztatást a megváltozott 

munkaképességű látássérültek foglalkoztatásában nem biztos, hogy azonos súllyal kell 
említeni, mint mondjuk egy szabadidős vagy sporttevékenységet. Ugyanolyan fontos, de ne az 
vigye el a pontok nagy részét. Az ügyfélszolgálati tevékenység sincs azonos súlycsoportban 
egy foglalkoztatási tevékenységgel. 
 
dr. Nagy Sándor: mikor elkezdjük a pontozást a tevékenységek mellé írni, a tervezetet ismét  

meg fogjuk küldeni, akkor is lehet jelezni. 
 
Barnóczki Gábor: részremről a többihez képest prioritást élvezne a fizető taglétszám és a 

foglalkoztatás. A gyógyszerdobozok Braille- feliratok ellenőrzésénél tudni kell, hogy nem 
biztos, hogy minden megyében működik gyógyszergyártó cég. Ebben is van ráció, lehet 
szempont, de vannak területi adottságok, ami ezt nem teszik lehetővé.  
 
dr. Nagy Sándor: a pontos fogalmazás kerül majd be a listába: Körzeti 
csoportok/területfelelősi hálózat/tagegyesületek/tagozatok 
 
Pesti Zoltánné: a tagdíjhátralékkal kapcsolatban. Alapszabályunkban is benne van, hogy a 

tagdíjhátralék, ha 1 éven túl nem fizeti be a tagdíjat. Honnantól számít a szempontrendszer 
szerint tagdíjhátralékosnak? Adott tárgyévben nincs befizetve? Ezek legyenek konkretizálva.  
 
Kácsor- Macska Zsuzsanna: várható, hogy az egyesületekhez kimegy ellenőrizni a 
szövetség? 
 
dr. Nagy Sándor: muszáj lesz. Tudomásul kell venni, hogy 100 %-ig naprakész nyilvántartás 
nem létezik. Itt meg kell határozni, milyen szórás lehet.  
 
Pesti Zoltánné: A regisztrált ügyfelek számánál mire kell gondolni? Aki nem tagként keresi fel 

a Szövetséget és szolgáltatunk neki? Milyen adatokat vár el a Szövetség? Valaki telefonon kér 
információt. 
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dr. Nagy Sándor: valószínűleg a név szerinti feljegyzés működne, de azt tapasztalom, hogy 

elfelejtik felírni a kollégák, mert gyorsan jön egy másik elintézni való ügy. 
 
Az elnök a napirendi pontot lezárja. A tovább fejlesztés során figyelembe veszi a 
véleményeket. A tovább fejlesztett szempontrendszert ennek alapján ismételten kiküld i az 
elnökség tagjainak. 
 
5. Salgótarjáni ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 
 

Kutor Sándorné az alábbi előzményekről számol be: 

A nálam lévő iratokból megállapítható, hogy 1990. év elején a Salgótarjáni Ingatlankezelő és 
Szolgáltató Vállalat bérbe adta a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Nógrád 
megyei szervezete részére a Salgótarján, Arany János u. 10. szám alatti irodahelyiséget 
bérleti díj fizetése mellett. 
2001. március 26-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ingyenes vagyonátadási szerződés 
keretében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tulajdonába adta a 
Salgótarján, Bartók Béla utca 10. szám alatti (közben az utcát átnevezték) Irodaház I.sz. 
épület, fszt. 8 szám alatti 33 m2 irodahelyiséget. Az ingyenes vagyonátadási szerződésben 
az iroda könyv szerinti bruttó értéke 2001. január 1-én 3.346.140 forint, ugyanezen időszak 
vonatkozásában könyv szerinti nettó értéke, 2.945.784 forint volt. 
Az ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom alatt ált, amely 2016. március 26-val megszűnt.   
2010. év májusában – a könyvvizsgáló javaslatára - a Szövetség tulajdonában lévő összes 
ingatlan értékbecslése megtörtént. A salgótarjáni ingatlan értékét 7.000.000 forintban 
állapították meg. 
2016. december 31-én az ingatlan bruttó értéke 7.000.000 forint, nettó értéke 4.466.748 
forint.  
 
Dr. Nagy Sándor: Az 1997 évi CXLII. törvény alapján lehetett társadalmi szervezeteknek 
igényelni azon ingatlan tulajdonjogát, melyekben dolgoznak. Akkor még a szövetségnek 
megyei szervezetei voltak, így a Szövetség tudta az ingatlanokat igényelni. Amikor a 
szervezeti átalakulás 2005-ben megtörtént, akkor minden egyesület megkapta azt az 
ingatlant, melynek a tulajdoni jogát a Szövetség megszerezte és a vagyonmegosztásnál 
megkapták. Valamiért Salgótarján bent rekedt nálunk.  
 
Kutor Sándorné: azért rekedt bent, mert először használatba adták és az elidegenítési és 
terhelési tilalom miatt nem adhattuk oda.  
 
dr. Nagy Sándor: miután mostanra már szabad az ingatlan és úgy reális, hogy ők is 
megkapják arra gondoltunk, hogy lemondunk az ingatlanról, ha másokkal szemben 
megtettük, akkor őket is megilleti az ingatlan. Arra gondoltam, hogy ajándékozzuk az 
ingatlant Nógrád megyének.  
 
Pesti Zoltánné: van-e még olyan Egyesület, aki nem jutott még annak idején ingatlanhoz? 

 
dr. Nagy Sándor: Igen, sok ilyen egyesület volt.  
 
3/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség egyetért azzal, hogy az MVGYOSZ a tulajdonát képező 1768/A/8 hrsz-ú 
ingatlant átadja a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének ajándékozás 
jogcímén.  
 
Indoklás: a többi megyei egyesület, aki hasonló módon igényelte az ingatlant, korábban, a 
szervezeti átalakulással együtt járó vagyonmegosztás során megkapta azt a Szövetségtől, 
ezért úgy igazságos, hogy a Nógrád Megyei Egyesület is megkapja a Salgótarjáni ingatlant. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
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A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
6.  A 2017. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Az elnökség a 2017. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása során az alábbi 
határozatot hozta: 
 
4/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Küldöttgyűlést 2017. május 20-ra hívja össze, amennyiben ebben az 
időpontban munkáját nem tudja befejezni folytatólagosan 2017. május 27-én tartja az ülését. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

A következő elnökségi ülésre Kutor Sándorné előkészíti a küldöttgyűlési anyagok 
kiküldéséhez szükséges ütemtervet.  
 
7. Döntés a DM kampányra beérkezett cél szerinti adomány felhasználásáról, 

fehérbotok és eszközök beszerzésére 
 Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető, 
 
Kutor Sándorné: A fehérbotokra 5 millió Ft-ot gondolok felszabadítani.  
 
Angyal Gábor: van egy új fehérbot típus, amit Dél-Koreában gyártanak és egy mintadarabot 

vásároltunk. Kért rá árajánlatot a nemzetközi kapcsolattartó kolléga, de még nem érkezett 
meg, mennyibe kerülne. Azt is be kéne vonni a termékek körébe. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy kb. 1 millió Ft közötti összegről lenne szó, ha vásárolunk. Ezért lehet, hogy kevés lesz 
az 5 millió Ft. Teleszkópos nagyon könnyű, üvegszálas műanyag bot. Színházi bot, kicsi, 
elegáns. Ha úgy döntünk, hogy kell, (a szakmai vezető körbe adta a botot, az ülésen 
résztvevők kipróbálhatták – jegyzőkönyvvezető megjegyzése) akkor hatmillió forintot 
szabadítsunk fel. 
 
Kutor Sándorné: A fehérbotnál csak 2015. december 31-ei állapot van, ami szabad keret: 
10.399.651, a Beszélő eszközökre 9.647.083 Ft.  
 
5/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a DM kampány bevételéből a fehérbot alapra befolyt pénzből 6 millió Ft-ot, az 
életvitelt segítő eszközök vásárlására 5 millió Ft-ot szabadít fel. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
8. Döntés a VKI épülete felújítási költségeiről  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 
 
dr. Nagy Sándor: A szakmai vezető beszámolójában is olvashattuk, hogy óriási felújítások 

vannak a Vakvezetőkutya-Kiképző Iskolában. Ennek egy olyan szakaszába érkeztünk, 
melynek költsége meghaladja a 3 millió Ft-ot. Van egy korábbi határozatunk, hogy ha 3 millió 
Ft-ot kell kifizetni, akkor ahhoz az elnökség hozzájárulása szükséges. A kutyaiskolának teljes 
mértékű a felújítása a villanyvezetékektől a lámpatesteken keresztül az összes nyílászáró, a 
padozatot is stb. Ezeket együttesen egy vállalkozó fogja csinálni és ebből kifolyólag lesznek 
hárommillió forintot meghaladó számlái. A fedezete megvan, a kutyaiskola részére befolyt 
adományokból tudjuk fedezni.  
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Kutor Sándorné: 14 db belső nyílászáró csere, teakonyha vakolás, csempézés, öltöző, 

nappali, folyosó, háló lakó szoba aljzatának cseréje, sitt elszállítás. 3.296.920 Ft. Azon kívül 
a festés-mázolás 3.096754 Ft.  
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: árajánlat bekérés volt előtte? 
 
Kutor Sándorné: több árajánlatot is bekértek. Úgy jött ez a vállalkozó a képbe, hogy 2 évvel 

ezelőtt is tevékenykedtek az iskolában, és úgy nézett ki, hogy most is ez a legelőnyösebb. 
Az iskolavezető tökéletesen meg volt elégedve a munkával.  
 
dr. Nagy Sándor: 3 árajánlatot kérünk be mindig. Ez a vállalkozó, aki folytatja a munkákat 

korábban bebizonyította, hogy körültekintő, igényes a munkájára. Olyan árajánlatot adott be, 
amit el lehetett fogadni. Mivel folyamatosan meg volt elégedve a munkájával az iskolavezető 
és mindent pontosan, precízen megcsinált innentől kezdve ezzel a jól bevált emberrel 
csináltatjuk a munkát.  
 
dr. Nagy Sándor felajánlotta, hogy a felújítások elkészültével egy elnökség ülést a 

kutyaiskolában fognak tartani.  
 
6/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola felújítására 3.296.920 Ft és 3.096.754 Ft, 
valamint az ez alatti összegek folyamatos kifizetéséhez az elnökség hozzájárul. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
9.  Döntés a Braille-kották előállításával kapcsolatos 29/2014. (VI. 19.) sz. Elnökségi 

Határozatról 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

 

A Braille-kották előállításával kapcsolatos határozat az ülésen ismertetésre került az alábbiak 
szerint: 
 
29/2014. (VI.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE a 15/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Az elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a Braille-kotta megrendeléseket az MVGYOSZ, 
valamint a megyei egyesületek tagsági igazolványával rendelkező személyeknek 15 
Ft+Áfa/oldal összegért nyomtatja a megrendelők részére.  
Külsős megrendelések esetén önköltségi áron (mely tartalmazza a kotta konvertálási díját, 
valamint a nyomtatási díját) nyomtatja a megrendelő részére. 
 
Amennyiben a megrendelő nyomtatáson felüli szolgáltatást (pld.: fedlap, gerinc, spirálozás, 
tűzés stb.) kér, úgy annak megfizetését a megrendelő plusz költségként vállalja. 
 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Angyal Gábor: Egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy csak a nyomtatásra alkalmas fájlt 

kérik a Braille-kottát igénylők, de nincs erre ár meghatározva. Elsősorban azt szeretném, ha 
a 29/2014-es elnökségi határozatot hatályon kívül helyeznénk, másodsorban el kellene 
dönteni, hogy újabb határozatba rögzítsük-e az árképzés szabályait, vagy pedig úgy, mint a 
segédeszközök esetében azt mondjuk, hogy a Braille- kottára vonatkozó árképzésről a 
mindenkori elnök jogosult dönteni. 
Nem feltétlenül a kottáért fizetett összeget kell megnövelni, hanem azt a módszert kell 
megváltoztatni, hogy nem a papírra nyomtatott oldalért kelljen fizetni, hanem a 
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karakterszámért. Úgy nézne ki a kiszámlázáskor, mint a segédeszközboltban. Fel kellene 
tüntetni, hogy állami támogatásból van, mivel a megváltozott munkaképességű kolléganő 
munkabérét állami támogatásból fizetjük. 
 
dr. Nagy Sándor javaslata, hogy a Braille-kotta árképzésről a szolgáltatásvezető vagy 
szakmai vezető döntsön. 
 
Kutor Sándorné javaslata, hogy a számlán feltüntetett érték a teljes érték legyen és ehhez 

képest legyen feltüntetve, hogy mennyit kell ténylegesen fizetni. A vevő lássa azt, hogy 
mennyibe kerül valójában. Egyetért a fenti javaslatokkal.  
 
dr. Nagy Sándor: ha vak megrendelőről van szó, akkor mindig a legjutányosabb árat 
támogatom.  
 
Angyal Gábor: amelyik kotta elkészült, mind kölcsönözhető is lesz. Aki nem akar érte fizetni, 
kölcsönözheti. Aki úgy gondolja, hogy szeretné, ha tartósan nála maradnának a kották, 
megvásárolhatja.  
 
Az elnökség az elhangzott indoklással és javaslatokkal egyetértve az alábbi határozatot 
hozta: 
 
7/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy határoz, hogy a Síkírású kották Braille formátumú másolatkészítésére 
vonatkozó árképzés módszeréről rendelkező 15/2014. (III.18.) sz. Elnökségi Határozatát és 
a 29/2014 (VI.19.) sz. Elnökségi Határozatát hatályon kívül helyezi, egyben a Braille-kotta 
készítés árképzésére vonatkozó szabályok meghatározását a szakmai, illetve 
szolgáltatásvezető hatáskörébe utalja.  
 
Felelős: Szakmai vezető, Szolgáltatás vezető 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
10. Megbeszélés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 

tevékenységeiről 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
dr. Nagy Sándor: Eddig két megyei tagegyesülettől érkezett tájékoztatás arról a levélről, 

amit a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete küldött ki a helyi vállalkozóknak. 
Olyan hangulata van az egésznek, mint ha a helyi egyesület küldene ki adománykérő levelet. 
Gyűjtenek látássérültek és vak gyermekek megsegítésére. Szükségük lenne üvegszemekre, 
szemüvegkeretekre, nagyítókra, számítástechnikai berendezésekre, speciális Braille-
nyomtatóra, nyomtató papírra, borítékokra stb.  
Az elnök asszony megírta a Szövetségnek egy furcsa hangú levélben, hogy milyen jogon 
számoltatjuk el őket az állami támogatásra, mikor nem is adunk pénzt. Mindig ott bukik meg 
az együttműködés, hogy ő azt állítja, hogy elküldte a beszámolót, mi meg azt állítjuk, hogy 
megírtuk neki, hogy nem jó. Ő meg azt állítja, hogy nem kapta meg erről az értesítést. Most 
tértivevényesen feladtuk, amit tavaly nyáron elküldtünk neki. A saját útján jár és a saját 
elképzeléseit akarja megvalósítani, de a Szövetséggel való együttműködés nélkül.  
Arra hivatkozva, hogy ő hangoskönyvtárat akar létrehozni az önkormányzatoknak is levelet 
ír. Az a baj, hogy az önkormányzatok többsége nem keresi meg az ott működő 
tagegyesületet ezzel kapcsolatban.  
Azt érzékelem, hogy egyre károsabb a szövetség tagegyesületeire nézve a munkájuk. 
Egyrészt elvonja a figyelmet a jól működő tagegyesületekről és az őket támogató 
szervezeteket elfordítja tőlük ezzel a megtévesztő levéllel. Másrészről azért veszélyes, mert 
olyan célokat ad el, mely célok meg vannak valósítva. Pl. olyan könyvtárat akar felépíteni 
ötször akkora könyvállománnyal, amekkorát mi építettünk fel ötven év alatt. Ez irreális. 
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Ami nehezíti a dolgunkat az az, hogy vaknak kell vak ellen harcolni ezért nagyon nehéz 
ennek a dolognak a kezelése. Látni kellene, hogy szabályszerűen működik-e az egyesület. A 
honlapján úgy szerepelnek az MVGYOSZ tagegyesületei, hogy „tagegyesületeink” ez is 
nagyon megtévesztő.  
Az elnökség javaslata, hogy egy szép hangú, elhatároló levelet kellene közzé tenni a helyi 
sajtóban, a helyi kábeltévékben a lehetséges hírforrásokban, elküldeni a polgármesteri 
hivatalokhoz.  
 
Szűcs Zsuzsanna szerint nem jó, ha az MVGYOSZ tagegyesületei között van egy ilyen 
szervezet. Ezzel többen egyetértettek.  
 
Barnóczki Gábor: számos dolog van, amit nem teljesítenek. Az együttműködési 
megállapodást sem írta alá.  
Pesti Zoltánné: össze kell gyűjteni a problémákat, meg kell hívni a küldöttgyűlésre, benne 

lesz a napirendi pontok között. Tértivevényesen kiküldeni a meghívót, ha nem jön el, az ő 
felelőssége.  
 
Kutor Sándorné: 2014-ben nem küldte be a létszámot, 2016-ban már igen. 

Mikor az előző elnökkel monitorlátogatáson voltunk náluk, akkor nem ért rá, be volt zárva az 
iroda. Nem volt kiírva, mikor van félfogadás, semmi. 
 
Barnóczki Gábor: azokat a tényeket kell összeszedni ami alapján egyértelműen nem 
működik közre a szövetséggel és ami alapján meg lehetne szüntetni a szervezet tagságát.  
 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: Össze kell gyűjteni, mi az, amire nem válaszolt.  
 
Nemes-Nagy Tünde: szerintem a látássérült embereknek is sérti az emberi méltóságát. 

Folyamatosan azt kommunikálja, hogy „jaj szegény vakok”, ruhát gyűjtünk nekik, éheznek. 
 
dr Nagy Sándor: az a baj, hogy a szemprotézist szemész orvos írja ki. A szemüveget is 

szemész orvos írja fel. Meg kell vizsgálni a kizárás feltételeit, hogy zökkenőmentesen 
menjen és meg kell próbálni egy megfelelő kommunikációt, de nem támadva, még is jelezve 
a problémát. 
 
Angyal Gábor: Javaslom az MVGYOSZ alapszabályának módosítását úgy, hogy minden 

megyében csak egy olyan egyesület lehet, aki az MVGYOSZ tagja?  
 
dr. Nagy Sándor: Budapesten el tudom fogadni a kettőt, de a többiben nem látom értelmét.  

A szakmai vezető javaslatát el tudták fogadni az elnökségi tagok is. 
 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám javaslata, hogy az MVGYOSZ készítse elő a kizárásukat. 
 
8/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy az elnök készítsen egy közleményt a Vakok és 
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezet tevékenységeivel kapcsolatban, amelyet a 
tagegyesületek részére küldjön ki és ha ezt indokoltnak tartják hozzák nyilvánosságra.  
 
Indok: Több tagegyesülettől kaptunk jelzést, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 

Szervezete levelekkel kereste meg a megyékben az önkormányzatokat, a vállalkozókat, a 
gazdálkodó szervezeteket. Az érintettek az elnökségtől kértek segítséget.  
Felelős: dr. Nagy Sándor, elnök 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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11. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Kácsor- Macska Zsuzsanna: igaz a hír, hogy a legújabb Ptk. szerint megint módosítani 

kellene az alapszabályt? 
 
Dr. Nagy Sándor: igen, de a végrehajtási törvényben úgy szerepel, hogy csak akkor 

szükséges, ha valamilyen oknál fogva hozzá kell nyúlni az alapszabályhoz, ekkor már az új 
Ptk. szerinti szabályoknak megfelelően kell módosítani az alapszabályt.  
 
Kácsor- Macska Zsuzsanna: ha a melléklethez hozzá nyúlunk módosításnak minősül?  
 
Dr. Nagy Sándor: Ekkor csak egy változás bejelentőt kell kitölteni és az alapszabályt, 
jegyzőkönyvet, jelenléti ívet. Sajnos módosításnak minősül. 
 
dr. Ozvári- Lukács Ádám: vannak megyék, ahol úgy értelmezi a Ptk.-t a törvényszék, hogy 
a vezető szerv aktuális tagjait is fel kell sorolni az alapszabályban. Ahol kifejezetten nem 
tiltják, ott el lehet térni a szabályoktól. 
 
Dr. Nagy Sándor: aki viszont nem jelenti be határidőben a változásokat 300 ezer Ft-ig lehet 
bírságolni.  
 
Dr. Nagy Sándor a Szövetség termeinek igénylésével kapcsolatban a következő problémát 
vetette fel: 
Elnökségi határozatok vannak a teremigényléssel kapcsolatban. A társszervezeteknek 
munkaidőben ingyen adom a termet, de valakinek nem elég hogy oda adom, igényelnek 
asztalterítőt, poharat, tálcát stb. és utána mi mossuk ki a terítőt, takarítunk utánuk, 
mosogatunk. Ez mind költség. Véleményem szerint valamilyen díjat mindenképpen szedni 
kell a társszervezetek tekintetében is.  
 
Angyal Gábor: azt javaslom, hogy az eddigi határozatokat helyezzük hatályon kívül és az 

elnök jó gazda módjára kezelje. Lehet számolni olyan alapvető rezsidíjjal, ami felmerül 
azáltal, hogy történik egy helységbérlés, bérbeadás vagy használat. Ha hétvégére esik, 
akkor feljebb kell csavarni a kazánt, nyáron meg nem, akkor a fűtőnek, portásnak itt kell 
lenni. Adott esetben valaki kér hangosítást, ilyenkor nem járhat csak azzal, hogy az eszközt 
adjuk oda, mert azzal nincs garantálva, hogy úgy is kapjuk vissza. Ehhez kell még egy 
ember, aki az egészet kezeli. Valamikor kivetítőt kérnek vagy vásznat. stb. Ezek mind 
valamilyen szolgáltatási díjat kell, hogy jelentsen, ugyanúgy mint bárhol máshol. Valaki kéri a 
büfé helységet valaki nem. 
 
Kutor Sándorné: meg kell határozni a díjakat.  

Az elnökség egyetértett azzal, hogy az elnök saját hatáskörében döntsön a terembérlés és 
az eszközök használatáról. Az alábbi határozat született: 
 
9/2017. (I.31.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy döntött, hogy hatályon kívül helyezi az MVGYOSZ székházának 
terembérlésével kapcsolatos korábbi határozatait. Egyben a teremigénylés árképzésére 
vonatkozó szabályok meghatározását az elnök hatáskörébe utalja. 

 
Felelős: dr. Nagy Sándor, elnök 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
Barnóczki Gábor: az elmúlt évben a MEOSZ jogszabály módosítást kezdeményezett a 
lakás akadálymentesítés terén. Ezzel kapcsolatban történt előrelépés?  
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dr. Nagy Sándor: Egyszer tárgyaltunk róla, a fogyatékosügyi tárcaközi bizottság foglalkozott 

vele. Megírtam a véleményünket, hogy a vakokra is ki kellene terjeszteni, azóta nincs hírem. 
Jogszabályváltozásról nincs tudomásom.  
Viszont a gépjárműadóval kapcsolatban történt változtatás. Most már az egyéb 
fogyatékossággal élők ugyanúgy kaphatják a támogatást, és lehet gépjárművel kapcsolatos 
támogatást igényelni.  
 
A következő elnökségi ülést várhatóan 2017. február 28-ára hívják össze.  
 
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 

 

 

 

     dr. Nagy Sándor            Baráth Barbara           Barnóczki Gábor 
             elnök              jegyzőkönyvvezető                       jegyzőkönyv hitelesítő 
      


