
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2018. május 30-án (szerda) 12:00 órai 

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

Az elnökség tagjai közül jelen van: 

Dr. Nagy Sándor elnök 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 
Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag  
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag  

Pesti Zoltánné elnökségi tag 
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag  

 
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:  
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető  
Baráth Barbara elnöki asszisztens  

 

A Felügyelőbizottságtól jelen van:  
Szűcs Zsuzsanna, Páll András és Fodor Ágnes  

 

Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 7 
elnökségi tag van jelen, az ülés határozatképes.  

 

A napirendi javaslat ismertetése  

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

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

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

4.  Elektronikus szavazás megerősítése a MI.Creative Kft. vállalkozási 
szerződésével kapcsolatban  
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Döntés az MVGYOSZ adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Döntés az ügyfélszolgálati helyiség és a Távszem projekt helyiségeinek 

kialakításával kapcsolatos költségek önerőből történő kiegészítéséről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
 Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
8. Bejelentések, vegyes ügyek 

 
Az elnökség a 2018. május 30-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 
23/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat  
Az elnökség 2018. május 30-ai ülésének napirendje:  

 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
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3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

4.  Elektronikus szavazás megerősítése a MI.Creative Kft. vállalkozási 
szerződésével kapcsolatban  
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Döntés az MVGYOSZ adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Döntés az ügyfélszolgálati helyiség és a Távszem projekt helyiségeinek 

kialakításával kapcsolatos költségek önerőből történő kiegészítéséről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
 Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
8. 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  
 
Dr. Nagy Sándor: a hatékonyság érdekében az egyes napirendi pontokat írásban készítjük 
elő, amelyet megküldünk az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak..  
Így történt ez az elnöki beszámoló esetében is az alábbiak szerint:  
 
Elnöki beszámoló a 2018. április 17. és május 26. között végzett munkáról 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a „Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző 

projekt” keretében piacfeltáró elemzést készít az akadálymentes és szenior turizmus 

témakörben. A közös gondolkodásba bevonják a szakma és az érintettek különböző 

képviselőit, hogy megismerhessék a szakmai testületek, érdekképviseleti szervezetek, 

vezető turisztikai szolgáltatók véleményét és álláspontját az akadálymentes turizmusról és 

arról, hogy milyen elgondolásokat, elvárásokat, igényeket támasztanak ezzel kapcsolatban. 

A kutatási projektben való részvétellel Németh Orsolya munkatársamat bíztam meg. 

A folytatásban a fogyatékossággal élő embereket képviselő szervezetek képviselőivel és a 

szolgáltatói oldal szakértőivel közösen csoportos megbeszélésen vettem részt, ahol 

ismertettük véleményünket és álláspontunkat az akadálymentes turizmusról és arról, hogy 

milyen elgondolásokat, elvárásokat, igényeket támasztunk ezzel kapcsolatban. 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége képviseletében támogattam Ana 

Peláez (Spanyol Vakok Szövetsége) jelölését a Nők Elleni Hátrányos Megkülönböztetés 

megszüntetéséről szóló ENSZ egyezmény (CEDAW) Bizottságába. 

Jeleztem részvételi szándékom a KÖFOP Irányító Hatóság vezető úr fogadóóráján. 

Témajavaslatom: a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű 

hozzáférése a közszolgálati webportálokhoz. Közbejött egyéb elfoglaltságom miatt Németh 

Orsolya munkatársam képviselte az előzetesen egyeztetett problémákat az egyenlő esélyű 

hozzáférés hiányosságaival kapcsolatosan.  

Részt vettem a Sissi Alapítvány által szervezett III. Országos „Igazmondó” Fagyi versenyen. 

Tagja voltam a társadalmi zsűrinek és az egyik nyertesnek átadtam az MVGYOSZ 

ajándékát. A Sissi fagylaltozó adományt gyűjtött az MVGYOSZ centenáriumi éve 

rendezvényeinek támogatására. Nyilatkoztam a helyi televíziónak a Szövetség 

szolgáltatásairól, bemutattam a szervezetet. 
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Részt vettem a Kossuth Rádió Napközben című műsorában, ahol a vakvezető kutyák 

világnapjával kapcsolatosan nyilatkoztam. 

Részt vettem a Vakvezetőkutya-kiképző Központ centenáriumi és fennállásának 40. 

évfordulójára megrendezett eseményen. Ünnepélyesen átvettem az elkészült 

Vakvezetőkutya-kiképző Központ regenerációs részlegének kulcsát. Ebben a helyiségben 

gyógyulnak felügyelet mellett a megműtött kutyák. 

Részt vettem az EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai Főosztály által 

szervezett megbeszélésen, amelynek tárgya a Vakok és Gyengénlátók Közép-

Magyarországi Regionális Egyesületének elhelyezésével kapcsolatos egyeztetés volt 

Részt vettem a FESZT elnökségének ülésén, amelyen megvitattuk az aktuális problémákat 

és feladatokat, előkészítettük a küldöttgyűlést. 

Az FSZK által, a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 

kialakítása” című projekt keretein belül szervezett Érdekvédelmi Fórum ülésén Puskás Anett 

munkatársam képviselte a Szövetséget. 

Indultunk az EBU pályázatán. A pályázat célja olyan beszámolók összegyűjtése, amelyek az 

egyes EBU tagországokban bevált és jól működő, a látássérültek foglalkoztatását segítő 

gyakorlatokat mutat be. 

Munkatársaim a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

magyarországi gyakorlatát szemléltették. 

A BKK és a FESZT (Fogyatékos  Emberek Szervezeteinek Tanácsa) között kötött 
megállapodás szerint a Felek évente összevont munkacsoportülésen értékelik, áttekintik a 
Megállapodásban foglaltak teljesülését és meghatározzák a szakmai együttműködés 
esetleges újabb irányait és az együttműködésből fakadó további feladatokat. A 
megbeszélésen Németh Orsolya és Erhart Péter akadálymentesítéssel foglalkozó 

munkatársaim képviselték a Szövetséget. 

A Távszem Projekt keretében meglátogattam a BAZ megyei tagegyesületet, ezért Németh 

Orsolya munkatársamat felkértem arra, hogy helyettesítsen a Közigazgatás-és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottságának ülésén. 

Elkészítettem az MVGYOSZ adatvédelmi szabályzatának tervezetét. 

Pesti Zoltánné küldött-társammal részt vettünk a FESZT küldöttgyűlésén. 

A Távszem Projekt keretében részt vettem a Békés megyei, a Bács-Kiskun megyei, a 

Csongrád megyei, a Nógrád megyei, a Vas megyei, a Zala megyei és a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei tagegyesületek közgyűlésén. 

Folytatódik a jó együttműködés a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével. A 

főkormányzó úr meghívott a 2018. évi küldöttgyűlésre. Egyéb elfoglaltságom miatt Barnóczki 

Gábor elnökségi tag helyettesített a Szövetség képviseletében. 

Beszámolóm végén felhívom a tisztelt elnökség figyelmét arra, hogy az MVGYOSZ 

hírlevelében Németh Orsolya munkatársam hétről-hétre részletesen bemutatja a Szövetség 

érdekképviseleti munkáját, amelyből részletesebb tájékoztatást kapnak az elnök 

tevékenységéről is. 

 

Dr. Nagy Sándor: a beszámolóval kapcsolatos vitát megnyitom:  
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Pesti Zoltánné: furán volt megfogalmazva, hogy a VGYKE elhelyezése, gondolom irodát 
jelent.  
Dr. Nagy Sándor: igen iroda.  
Nemes-Nagy Tünde: hol lesznek?  
Dr. Nagy Sándor: tőlük kellene megkérdezni.  
Nemes-Nagy Tünde: rendben. Csak nekem fura volt, hogy ti is ott voltatok.  
Dr. Nagy Sándor: támogatjuk egymást és meghívást is kaptunk a minisztériumba.  
Fodor Ágnes: az egyeztetés a VGYKE és az EMMI között zajlott, az MVGYOSZ-t azért hívták 
meg, mert rá akarták lőcsölni, hogy adjon pénzt, vagy helyet. Erről Sándorral egyeztettünk, 
mert nem értek ezzel egyet. Jelenleg nincs helyünk még. Ebben az évben biztos, hogy 
maradunk. A folytatást még nem tudjuk. Ha nem találnak nekünk helyet, akkor maradunk.  
A Városliget projekt megkapta vagyonkezelésbe az államtól azt az ingatlant, amiben mi 
vagyunk. Mindenkit kiraktak, csak mi vagyunk a földszinten egyedül.  
Pesti Zoltánné: A projekt érinti a Szövetséget?  
Dr. Nagy Sándor: nem tudom. A Szövetséghez nem fognak nyúlni, mert műemlék épület, ami 
a mi tulajdonunk.  
Fodor Ágnes: ez szándékosan elhelyezés, mert ezzel tudok érvelni, hogy minket ne rakjanak 
az utcára. Állami tulajdonú ingatlanban vagyunk, mint bérlő, akkor az állam biztosítson helyet, 
ahol bérlők tudunk lenni, hasonló feltételekkel. Ráadásul, mi beruháztunk, 
akadálymentesítettük Uniós pénzből. Meglehetősen kemény tárgyalásokat kellett és kell 
folytatni.  
Több kérdés nem merült fel, Dr. Nagy Sándor átadta az ülés vezetését Dr. Ozvári-Lukács 

Ádám alelnöknek.  

Dr. Ozvári- Lukács Ádám az elnöki beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot 

terjesztette elő, amelyet az elnökség az alábbiak szerint fogadott el: 

 
24/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség az elnök 2018. április 17-e és a 2018.május 26-a közötti időszakra vonatkozó 

beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, 
Nemes-Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna)  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 

Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  

2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető  
 
A gazdasági vezető írásban megküldte a beszámolóját az elnökség tagjainak és a 
felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:  
 
Gazdasági vezető beszámolója 2018. április 16-tól május 30-ig 

Miután számítógépeinket ismét lehetett használni, újra kialakítottuk a főkönyvet, a 

munkaszámokat, a könyveléshez szükséges törzsadatokat.  Megbízási szerződéssel 

felvettünk egy könyvelőt, aki a 2017. évi beszámolóhoz szükséges könyvelést, adatrögzítést 

végzi, a másik könyvelő kolléga pedig az idei adatokat rögzíti. Az előző üzleti évet érintően 

jelenleg a vevő számlák felvitele zajlik. Az ehhez kapcsolódó adatokra legsürgősebben a 

2016. évben átutalt szja 1 %-os összeg felhasználására vonatkozó 16KOZ jelű közlemény 

elkészítéséhez van szükségünk. Ezt május 31-ig kell az adóhatóság részére benyújtani 

elektronikus úton. 
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Járulékbevallás, áfa bevallás, valamint a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-

kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása az adóhatóság 

részére beküldésre került. Statisztikai hivatal részére létszámjelentést elkészítettem és 

beküldtem. KSH-val levelezést folytattam, melynek eredményeként engedélyezték, hogy a 

2017. évre vonatkozó éves jelentéseket később küldhessük be.  

Április 28-án a csepeli kutyakiképző iskola rendezvényén részt vettem. 

Újból feldolgoztuk az egyesületek taglétszám adatait és az erről szóló elnökségi 

határozatnak megfelelően valamennyi egyesület megkapta az szja 1 %-ból leosztásra kerülő 

összeget. Az állami támogatás 1. részlete is átutalásra került, egy megye kivételével.  

Az FSZK pályázattal kapcsolatban a számlákat ellenőriztük, az ellenőrzés május 16-án 

megtörtént. Jelenleg készülünk a bértámogatással kapcsolatos ellenőrzésre, amelyet a MÁK 

és a Kormányhivatal fog lefolytatni.  

Részt vettem május 3-án a VGYKE elhelyezésével kapcsolatos egyeztetésen, melyet az 

EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai Főosztálya szervezett.  

Több hagyatéki eljárás is lezárult: a Vakvezető Kutya Kiképző Iskola részére 6.600.00 

forintot kaptunk, a Szövetség pedig 1.200.000 forintot. Jelenleg zajlanak az egyeztetések a 

bankjainkkal, különböző megtakarítási lehetőségeket vizsgálunk meg, hogyan tudnánk 

jobban kamatoztatni a Szövetség pénzét, hiszen a lekötött betétek szinte semmit sem 

hoznak.  

A Bíróságot tájékoztattuk, hogy máj. 31-ig a 2017. évi beszámolót nem tudjuk elkészíteni és 

közzétenni. A Csepeli Önkormányzat elfogadta mentességi kérelmünket építményadó és 

telekadó vonatkozásában.  

Véglegesítettük az egyesületek részére tartandó információs nap időpontját. A tájékoztató 

napot június 11-én tartjuk meg, melyre várjuk a megyék elszámolással foglalkozó 

munkatársait.  

Dr. Nagy Sándor: megnyitom a vitát a napirend felett: 

Szűcs Zsuzsanna: sajnálatosnak tartjuk, hogy ez előfordulhatott. Nem lehet a technikában 
annyira megbízni, hogy ne legyen kinyomtatva semmi. Március 22-én történt. Ha van az előző 
évről egy kinyomtatott főkönyvi kivonat…  
Dr. Nagy Sándor: ezt már sokszor elmondtad és nem a napirendhez tartozik. Majd az 
egyebekben térjünk rá ismételten vissza, ha ezt szükségesnek tartod.  
Szűcs Zsuzsanna: a napirendhez mondom, hogy azt nem olvastam Zsuzsa beszámolójában, 
hogy a társasági adóbevallásról szó lett volna, hogy a NAV-nak történt-e valamiféle küldés. A 
társasági adóbevallást később fogjátok tudni benyújtani. A Felügyelőbizottság javasolta, hogy 
a NAV felé is írjatok egy méltányossági kérelmet. Május 31. a határideje a társasági 
adóbevallás, iparűzési adó az önkormányzat felé. Nem olvastam, hogy a NAV-nak írtatok.  
Dr. Nagy Sándor: két kérdés van, hogy írtunk-e a NAV-nak levelet, és készítettünk-e társasági 
adóbevallást.  
Szűcs Zsuzsanna: nem tudtatok készíteni.  
Dr. Nagy Sándor: kell civil szervezetnek társasági adóbevallást készíteni?  
Szűcs Zsuzsanna: aki vállalkozási tevékenységet folytat, itt nem csak arról van szó, hogy, 
valami mentességgel kibújjon alóla. Maga az, hogy bevételei, költségei vannak, ami 
vállalkozási természetű, ez már magában tao egyes nyilatkozatot nem lehet, ezzel lehetne 
mentességet kérni, de csak a szervezetnek, aki egyáltalán nem folytat vállalkozási 
tevékenységet. A 17 29-es rendes társasági adóbevallást kell benyújtani, ahol fel kell tüntetni 
a vállalkozási eredményt. Nyilván ha nincs meg a könyvelés, ezt az eredményt nem tudjuk 
felmutatni. A NAV-nak kell emiatt kérvényt írni.  
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Dr. Verdes Zsuzsanna: vagy nyújtunk be egy olyat, ami még nem a végleges adatokat 
tartalmazza és azt majd önellenőrizzük.  
Szűcs Zsuzsanna: úgy is jó, de az is, ha kérelemben megírjátok, hogy volt a vírustámadás. 
Dr. Verdes Zsuzsanna: de be tudjuk nyújtani és később önellenőrizni. Meg most van az adó 
SZJA 1 százalék elszámolás.  
Dr. Nagy Sándor: azt is el tudjuk készíteni.  
 
Egyéb kérdés nem merült fel.  
Az elnökség tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját és megköszönte a munkáját.  
 
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető  
 
A szakmai vezető előzetesen megküldte a beszámolóját az elnökségnek és a felügyelő 
bizottságnak az alábbiak szerint:  
 
Beszámolási időszak:  
2018. április 17. - 2018. május 29. 

 
Bevezetés 
 
A beszámolási időszakban 29 munkanap volt. Ebből 4 napot töltöttem fizetett szabadságon. 
A beszámolási időszak szakmai tevékenységeinek folytatására még rányomta a bélyegét a 
zsaroló vírus okozta informatikai rendszer leállás és újraindítás, de a hálózati rendszer újra 
konfigurálása és a munkaállomások üzembe állítása már megtörtént.  
 
Szolgáltató központ 
 
A hangos-és Braille könyvek kölcsönzése, a segédeszköz értékesítés, a segédeszköz 
szerviz szolgáltatás a hangoskönyvtár egykori ügyfélterének, szociális helységének és 
raktárainak összevonásával, az MVGYOSZ székház nem műemlék részének földszintén 
kialakításra kerülő épületrészt nevezzük Szolgáltató központnak. A területen a felesleges 
válaszfalak elbontása, nyílászárók eltávolítása és befalazása, az elektromos és informatikai 
hálózat leszerelése megtörtént. A belsőépítészeti tervek elkészültek. A hő-és hangszigetelő 
ablakok beépítése akkor történhet meg, ha a fűtési rendszer csövezésének cseréje 
megtörténik. 
 
Hangoskönyv kölcsönzés 
 
A hangoskönyv kölcsönzés csökkentett ügyfélfogadási idővel zajlik. Ennek oka, hogy a Taba 
Zsófia munkáját átvevő Koczkásné Tóth Csilla a beszámolási időszak alatt is a munkáltató 
általi beiskolázás keretében végzi, illetve elvégezte a vényre felíratható gyógyászati 
segédeszközök forgalmazását, értékesítését – eredményes vizsga esetén - lehetővé tevő 
tanfolyamot.  A postai szállítmányként érkező könyveket átvette és egy cél szerinti 
nyilvántartásban rögzítette addig, amíg sikerült újra beüzemelni a Linlibet, vagyis a 
kölcsönzési nyilvántartó informatikai rendszert. A szolgáltatás végzésében fennálló 
nehézség továbbra is a vezetékes telefon hiánya. 
A szolgáltatás fejlesztése érdekében két irányban haladunk előre. Az online hangoskönyv 
kölcsönzés beindítása érdekében szakmai egyeztetéseket folytattunk egy innovatív és 
kreatív alkalmazásfejlesztő csapat munkatársaival. Terv szerint szeptemberre készül el az 
iOS alkalmazás, majd kicsit később az Androidos is. 
Az Offline digitális adathordozón történő kölcsönzés új, a CD leváltására alka lmas 
eszközrendszer kialakításához több, mint 10 különböző teszt eszközt szereztünk be. 
Hamarosan ezek közül választhatja ki a felhasználói kör vállalkozó szellemű és kíváncsi 
rétege, hogy mely eszköz legyen az, amelyiket a CD felváltására bevezetünk. 
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Braille-könyv kölcsönzés 
 
Az évtizedek óta használaton kívüli csomaglift liftaknájának elbontása és az akna 
eltávolítását követően kialakult födém folytonosságot megszüntető födém lezárását követően 
a kölcsönzés a megszokottak szerint zajlik. 
 
Segédeszköz értékesítés 
 
A bolt tiszta és rendezett. Az árukínálatot új, főként az okostelefonok kiegészítésére szolgáló 
termékekkel bővítettük. A kifogyóban levő termékek beszerzése folyamatosan zajlik. A 
magyarul beszélő karóra a jelenlegi sláger termék. 
 
Segédeszköz szervizelés 
 
Jelenleg a fehérbotokat javítjuk térítésmentesen. Egyes műszaki cikkeket is megjavítunk és 
az órák elemcseréjét helyben végezzük, azonnal. 
 
Digitális kompetencia fejlesztés 
 
A szolgáltatás olyan népszerű, hogy az azt igénybe venni kívánó látássérülteknek ki kell 
várniuk a sorukat, míg oktatásban, vagy egyéb támogatásban (például szoftver telepítésben, 
frissítésben, eszköz használati tanácsadásban) részesülhetnek.  
 
Vakvezető kutya használatának biztosítása 
 
Csepelen elkészült a műtött kutyák lábadozását és a fertőző beteg kutyák elkülönítését, az 
összes kutya ápolását lehetővé tevő részleg. Április 28-án, a vakvezető kutyák világnapja 
alkalmából rendezett ünnepi eseményen, a média érdeklődése mellett történt meg az 
átadás. Rithnovszky János a vakvezető kutya képzés hazai és a csepeli iskola megalapítója 
elmondta, hogy neki is régi vágya volt, hogy lehetőség nyíljon a beteg kutyák elkülönítésére. 
Hangot adott elégettségének, mi szerint soha ilyen jó kezekben nem volt még a Szövetség, a 
kutyaiskola vezetése, mint most. 
Jelenleg a főépületbe az utcáról kerekesszékkel történő bejutás feltételeinek kialakítása 
folyik. Szabványos rámpa épül, de a lépcsőkhöz és süllyesztett járdaszegélyhez a 
látássérültek biztonságát és tájékozódását szolgáló taktilis burkolati elemek is beépítésre 
kerülnek. 
Egymást követően 4 átadó tanfolyam zajlott, melyekhez kapcsolódóan a 
közlekedésbiztonsági vizsgák – várhatóan - június végéig lezajlanak. 
A kennelben tartott kutyák ugatására panaszkodik az egyik szomszéd. A nyugalma 
biztosítása érdekében vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a kutyaugatás kihallatszó zaját 
csökkenteni. 
Egy adatbázis kezelő szoftvert forgalmazó cég képviselője keresett meg azzal, hogy a 
termékét egy korlátozott számú licenc-szel térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja azért, 
hogy az adminisztrációval töltött idő csökkenhessen és a beszámolók készítése, az adatok 
keresése könnyebb legyen. 
 
Centenáriumi események 
 
Pont az a nap címmel, a játék világnapja alkalmából szemléletformáló napot tartottunk május 
28-án. Ennek keretében egy hetedikes iskolai osztályt hat csoportra bontva, öt helyszínen, 
szórakoztatva ismertettünk meg a látássérültek nehézségeivel és az azok áthidalását 
lehetővé tevő szolgáltatásainkkal, módszerekkel. A rendezvény keretében nyílt mód bárki 
számára, hogy a Pontról Pontra című társasjátékot megismerje. Itt történt meg az e-mailben 
kérhető hírlevelünkben közzétett Braille kvízjáték eredményhirdetése és a nyertesek 
kisorsolása is. 
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PR és kommunikáció 
 
Az újonnan fejlesztett weboldal tervezési fázisban van, illetve a megvalósításhoz szükséges 
előkészületeket megtettük. A jelenleg üzemelő weblapunk adminisztrációját végző új 
munkatársuk eddig kiválóan látja el a feladatait. A @mvgyosz Facebook oldalunk 
kedvelőinek száma csakhamar eléri a 3000-et, ami bizonyos tekintetben nem nagy szám, de 
a kategóriánkban – figyelembe véve azt is, hogy nem fizetünk profi kommunikátornak azért, 
hogy nagyobb ütemben növekedjék a kedvelőink tábora – szép eredmény. 
Még várat magára az áttörés a Szövetség belső kommunikációját illetően. Keressük annak a 
módját, hogy hogyan tudnánk hatékonyan működtetni a belső kommunikációt. 
 
Adományszervezés 
 
A DM kampányok a megszokott módon zajlanak. Az év első kampánya, amely témája a 
centenáriumi év volt, csaknem 10000000 Ft nettó nyereséget termelt. A második témája 
vakvezető kutyás lett. Bár ez minden esetben sikeres, annak ellenére, hogy a témaválasztás 
és a tartalom, valamint a képi megjelenítés is sikerre predesztinálta az akciót, az 
eredmények mélyen elmaradnak az általam elfogadhatónak nevezettől, vagyis szűken fogja 
elérni a 4000000 Ft-ot, mire kifut. Bár, korábbi év tapasztalata, hogy egyes akciók 
eredménye folyamatosan, de kitartóan növekvő, míg másoké hirtelen, kiugróan éri el a közel 
maximumát. 
 
Angyal Gábor: kiegészíteném a beszámolómat. Háromoldalú megállapodás keretében, amely 
az MVGYOSZ, a Fény Alapítvány és a Netmédia Alapítvány között jött létre, angol 
nyelvtanfolyamot indítunk. A Netmédia Alapítvány részéről Máj Krisztina, aki a Vakok 
Általános Iskolájában is angoltanárként dolgozik, ő lesz az, aki a látássérülteket angolra 
oktatja. Megtörténtek a készség szint felmérések, több csoportban fog indulni az oktatás. Amit 
a Szövetség hozzátesz, térítésmentesen biztosítja a helyet a tanfolyamnak, a 
rendelkezésünkre álló angol nyelvű tankönyvek akadálymentes változatait biztosítjuk a tanulók 
számára, olyan formátumban, ami számukra a legjobban használható. A Fény Alapítvány az 
oktató díjazásához járul hozzá. A tanulóknak is kell részt vállalniuk a költségekből, de nem a 
teljes piaci árat kell megfizetniük. Életkortól független, a tudásszint számít, hogy kezdő, vagy 
haladó csoportba kerül.  
Szűcs Zsuzsanna: itt van Budapesten, és hány órában?  
Angyal Gábor: itt a Szövetség Székházában és egy alkalom 90 perc, két tanóra.  
 
Fodor Ágnes: fizikailag hol van erre hely?  
Angyal Gábor: a téli kertben tudunk helyet biztosítani a résztvevőknek. Máy Krisztina 
egyszerre maximum 10 főt vállal és ott le tudjuk őket ültetni vele együtt, mert arra van elég 
hely.  
 
Fodor Ágnes: de az nem alkalmas ilyesmire.  
Angyal Gábor: ő azt mondta, hogy neki megfelel.  
Fodor Ágnes: amikor Pest megyei titkár voltam, voltak angol órák több tanár tanított és sem a 
tanároknak, sem a diákoknak nem volt megfelelő helyiség a Szövetségben.  
Angyal Gábor: Máj Krisztina azt mondta, hogy neki megfelel a téli kert.  
Nemes- Nagy Tünde: nekem más témában lenne kérdésem. Csökkentek-e már a Braille-
nyomtatásnál a hibás nyomtatások?  
Angyal Gábor: igen. Lényegesen csökkent. A Braille-nyomtatót vezérlő számítógépet  
Nemes- Nagy Tünde. ezt tudjuk, benne volt az előzőben.  
Mikorra készül el a Braille-bizottság által készítet ÁBéCés könyv nyomtatása, mert úgy tudom, 
kb. 80-an kérték.  
Angyal Gábor: szeptemberre ütemeztük be a könyv elkészítését. Bieber Máriával beszéltem, 
hogy írok egy levelet a Braille- bizottság elnökének, hogy kérjük az ő segítségüket is, mivel 
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minden példány egyenként lesz átvizsgálva, hogy van-e benne ponthiba. Persze, nem kell 
minden bizottsági tagnak vállalnia.  
Dr. Nagy Sándor: a bizottság részéről is jött egy ilyen felajánlás, hogy besegítenek a 
korrektúrázásba.  
Nemes- Nagy Tünde: a Pontról pontra társasjáték mikortól lesz kapható a Segédeszköz 
boltban?  
Angyal Gábor: tegnaptól. Azt hagytam meg Balog Tamásnak, hogy ha valaki szeretne Pontról 
pontra játékot, kérje el az elérhetőségét. Megrendelésnek vesszük, hogy ő kér játékot. Egyedi 
megrendelésre készül. 22 munkaóra a játéknak, a doboznak a gyártása és 8 munkaóra a 
kártyáknak a gyártása.  
Nemes- Nagy Tünde: ha tegnap vásároltam volna, akkor 10.000 Ft, ma meg már 20.000 Ft.  
Angyal Gábor: bevezető ár volt tegnap.  
Nemes- Nagy Tünde: ez nagyon drága. Jó lenne csökkenteni a költségét.  
Angyal Gábor: próbáltam. Eredetileg több mint 40 óra volt csak a fa részeknek az előállítása. 
Munkatársam gyártja a játékot. Többféle módszert próbált ki, és ennek az eredménye, hogy le 
tudta csökkenteni 22 munkaórára.  
Nemes- Nagy Tünde: de csak egy valakitől kértetek?  
Angyal Gábor: ezt mi gyártjuk, nem vásároljuk. Kértem árajánlatot, 1000 darabra kaptam 
27.000 Ft + Áfa árajánlatot, ha kevesebb darab nyilván még több az ára. Karton doboz, plexi 
tábla. Tehát egy egészen más kivitel lett volna.  
Barnóczki Gábor: nem voltam itt a márciusi EET-n a LÁRKE rendezvényén voltam, de 
hallottam, hogy a guruló segédeszköz bolt talán ősszel 4 alkalommal látogat vidékre. Csak rá 
szeretnék erősíteni, hogy várjuk.  
Angyal Gábor: nagyon szívesen megyünk továbbra is, de azt nem tudom, hogy lesz-e féláras 
árusítás is. Törekedni fogok rá. A jövő évre vonatkozóan több egyesület fog lehetőséget kapni. 
Az idén nagyban befolyásolta, hogy hova tudunk menni, hogy Csilla iskolába járt és a 
hangoskönyvtárban is meg kellett tanulnia a dolgokat, átadni az adaptáló csoport vezetőjének 
a feladatokat. Meg télen amúgy is nehezebb megoldani az utazást.  
 
Több kérdés nem merült fel.  
Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és megköszönte a szakmai vezető munkáját.  
 
4. Elektronikus szavazás megerősítése a MI.Creative Kft. vállalkozási szerződésével 

kapcsolatban  
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Dr. Nagy Sándor: megkötöttük a szerződést a MI.Creative Kft.-vel a fejlesztés folyik, és 
tárhelyet is bérelünk, de hogy ez a munka megkezdődhessen, elektronikus szavazást kértem 
a határozathoz. Ezt az elektronikus szavazást erősítjük meg most.  
Kérdezem az elnökséget, hogy megerősíti-e a 2018. május 11-én elektronikus szavazással 
elfogadott határozatot?  
 
25/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat 
Az elnökség megrendeli a MI.creative Kft.-től 10.500.000 Ft plusz Áfa vállalkozói díj, továbbá 

bruttó 100.000 forint akadálymentesítési szakértői díj ellenében a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége (mvgyosz.hu) új honlapját és az online hangoskönyvtár 

mobilalkalmazását, a csatolt specifikáció alapján. 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Dr. Ozvári-Lukács Ádám, 
Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna) 
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott 1 elnökségi tag (Nemes-Nagy Tünde) 
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5. Döntés az MVGYOSZ adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

Dr. Nagy Sándor: Ági, a héten fent vagyok Pesten, találkoznunk kellene a tagnyilvántartóval 
kapcsolatban.  
Fodor Ágnes: pont ezt akartam mondani, hogy továbbra is nehezményezem, hogy velünk nem 
történt egyeztetés. A specializációban láttam a sablont. Az MVGYOSZ-nak adtuk, nem egy 
külső cégnek. De szívesen egyeztetünk, hogy ne dolgozzunk párhuzamosan. Mi 2018-ra 
tudunk csak adatot rögzíteni.  
Dr. Nagy Sándor: augusztus 31-e a határidő.  
Pesti Zoltánné: ezt a tagnyilvántartót az új adatvédelmi törvény miatt át kell gondolnunk?  
Dr. Nagy Sándor: van egy szabályzat, amit nektek is megküldtem, de ennek még számos 
módosítása lesz ebben az évben. Csak valahogy el kell indulnunk, hogy legyen valamilyen 
szabályzatunk, amire lehet támaszkodni. Ne legyen a Szövetség adatvédelmi szabályzat 
nélkül. De majd még pontosítanom kell.  
Szűcs Zsuzsanna: iratbetekintési jog, ha valaki szeretne belenézni a dokumentumokba 
lehetőséget kell adni rá. Ellentmondás.  
Dr. Nagy sándor: úgy emlékszem az iratbetekintésről van szabályzatunk.  
Szűcs Zsuzsanna. értem. Csak ha pont olyan adatokba akar betekinteni, ami valakinek 
személyes?  
Dr. Nagy Sándor: ezek miatt is kell majd pontosítani. Ezért mondtam, hogy ez még nem 
végleges, akár többször is módosítani kell.  
Kácsor- Macska Zsuzsanna: a tagnyilvántartóval kapcsolatban kérdeznék. Volt egy sablon, 
amit kiküldtetek, arra reagáltunk.  
Dr. Nagy Sándor: a válaszokat összegyűjtöttük. Az egyesületi elnökök által megküldött 
adatokkal kiegészítettük az Excel táblázatot, amit a VGYKE elnök asszonyától kaptunk.  
Az egyesületen fog múlni, ha használja a tagnyilvántartót, hogy milyen terjedelemben 
használja. Lesznek benne kötelezően és nem kötelezően kitöltendő adatok. A kötelezően 
kitöltendő adatok között lesznek olyanok, amelyekből a Szövetség adatokat kérhet le. Ezek is 
két csoportot képeznek: statisztikai adatgyűjtés a tagok beazonosítása nélkül, illetve a 
szolgáltatásokkal járó kedvezmény igénybe vételéhez szükséges tagsági jogviszony 
ellenőrzése szintén személyes adatok megismerése nélkül. 
Angyal Gábor: nincs olyan adat, amit nem lehet, csak hozzájárulást kell kérni a tagoktól arra 
vonatkozóan, hogy milyen típusú adatait engedi meg, hogy kezeljétek. Ti fogjátok kezelni, meg 
mi is elkérjük akkor, amikor arról lesz szó, hogy nekünk kezelni kell. Határozottan kell 
visszaigazolnia, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük az adatait. Milyen célból, hogy tároljuk 
az adatait stb.  
Dr. Nagy Sándor: lesz majd megfelelő nyilatkozat. Szabad akaratomból hozzájárulok, hogy az 
MVGYOSZ vagy az egyesület kezelje ezt és ezt az adatomat és aláírja. Ezt meg kell őrizni.  
Szűcs Zsuzsanna: ez nem lesz meg rövid idő alatt, ez több mint egy év is lehet.  
Angyal Gábor: így van. Minden tagtól be kell kérni a nyilatkozatot, hogy hozzájárul az 
adatainak a kezeléséhez. Papír alapon kell bekérni.  
Nemes- Nagy Tünde: nekünk már van ilyen nyilatkozat, hogy hozzájárul az adatainak 
kezeléséhez, a belépési nyilatkozat.  
Dr. Nagy Sándor: nekünk is, csak egyszerűbb formában.  
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: különböző jogcímen teszi lehetővé a rendelet az adatoknak a 
kezelését. Az egyik, amikor hozzájárulás alapján kezeled, a másik, amikor jogszabály alapján 
kezeled.  
Ha jogszabály alapján kezeled én beszélgettem két olyan ügyvéddel is, akik ezen a területen 
mozognak, hogy ez nagyon élesen elkülönül és nem szabad összekeverni a kettőt. Ha 
hozzájárulás alapján kezelem az adatot, hozzájárulást kell kérnem a személyes adat 
jogosultjától. Ha jogszabály alapján kezelem, akkor tájékoztatnom kell róla. Nem kérek 
hozzájárulást, hanem odaírom, hogy melyik jogszabály melyik paragrafusa alapján kezelem az 
adatokat. Nem könnyű megtalálni, hogy hol, miről van szabályozás. A tagnyilvántartásnál is 
gond, mert vannak olyan adatok, amikről a Civil Törvényben, vagy a Civil Szervezetekről szóló 
törvényben van, hogy milyen adatot kell kezelnie a szervezetnek. Azokra az adatokra nem 
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hozzájárulást kell kérnem, hanem tájékoztatnom kell, hogy kezelem. De pl. ha a 
látássérültségről is kérek adatot, akkor ahhoz hozzájárulást kell kérnem. Viszont ha felveszek 
egy dolgozót bértámogatásból, akkor ott megint csak tájékoztatnom kell.  
Barnóczki Gábor: teljesen biztosak vagyunk abban, hogy nekünk közhasznú nonprofit 
szervezetnek kötelező a szabályzat? Mert ellentmondásos, amiket megnéztünk.  
Dr. Nagy Sándor: Hajlunk arra, hogy kell, mert közfeladatot látunk el, mint közhasznú 
szervezet.  
Barnóczki Gábor: kötelező-e az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása, amire a szabályzat 
végén utaltál?  
Dr. Nagy Sándor: az főleg kötelező a közfeladat miatt. olyan adatokat kezel, ami súlyos 
érdekeit sértheti az érintett személynek, vagy ha nagy mennyiségű adatot kezel.  
Adatkezelő vagyunk, a foglalkoztatás, a szolgáltatás, a vakvezető kutya kiképző szolgáltatás 
miatt. Nyilván tartjuk kinek adunk kutyát stb.   
Szűcs Zsuzsanna: konkretizálni kell, mert sok helyen már van, de pl. a tisztviselő, vagy inkább 
tisztviselők kijelölése, Én az olyan szabályzatokat kedvelem, amiben kevés az általános rész, 
inkább konkrét megfogalmazás van.  
Dr. Nagy Sándor: ez lesz a következő lépés, hogy még konkrétabbá tesszük.  
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: elvárás, hogy közérthető legyen, ami egy hivatalos szövegnél 
nehéz, de mindenképp törekedni kell rá.  
Fodor Ágnes: a hírlevél nem volt benne.  
Dr. Nagy sándor: az is benne lesz.  
Barnóczki Gábor: küldjétek ki a hírlevélben.  
Szűcs Zsuzsanna: meg a honlapon is elérhető kell, legyen.  
Dr. Nagy Sándor: persze kitesszük.  
Pesti Zoltánné: azt a végéről vegyük ki, hogy az egyesületeknél közös lenne az adatvédelmi 
tisztviselő.  
Dr. Nagy Sándor: rendben. Azt azért tettem bele, hogy beszéljük meg.  
  
26/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség elfogadta az MVGYOSZ adatkezelési szabályzatának első változatát, amin még 
javításokat kell eszközölni.  
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott -  
 
6. Döntés az ügyfélszolgálati helyiség és a Távszem projekt helyiségeinek 

kialakításával kapcsolatos költségek önerőből történő kiegészítéséről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 
Az MVGYOSZ Távszem szolgáltatásának kialakítása érdekében a felújítási munkálatokra 
árajánlatot kért be 5 cégtől, mind az öttől érkezett vissza árajánlat. 
Az árajánlatot nem csak a Távszem helyiségének és az akadálymentes bejárat kialakítására 
kértük, hanem az a régi hangoskönyvtár átalakítását, a lépcsőház nyílászáróinak cseréjét, és 
a Braille könyvtár melletti kisfolyosó irodáinak felújítását is magába foglalja. 
Az árajánlatokat az EU-s pályázatok feltételei szerint átvizsgáltuk, és a legkedvezőbb 
árajánlatot adó céggel kötöttünk szerződést a fenti munkálatok ellátására. A Távszem 
projektből bruttó 21.240.000 Ft.-t tudunk fordítani a tevékenységre. A legkedvezőbb ajánlat 
viszont bruttó 30.432.938 Ft. A fennmaradó részt a DM kampányból befolyt összegből tudjuk 
fedezni, mivel annak egy részét a szolgáltatások helyiségének kialakítására is fordíthatjuk. 
Az átépítéssel járó bontás során szembesültünk azzal, hogy a földszint fűtéscsöveit és 
vízvezetékrendszerét teljes mértékben fel kell újítani, mivel olyan rossz állapotban vannak, 
hogy azt nem szabad visszaépíteni. Ezért további 3 árajánlatot kértünk be a nem várt 
munkálatok elvégzésére. Az ajánlatokat megküldtem az elnökségi tagoknak , amelyek a 
következők: 
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Garancz-Víz-Szer Kft 15.186.625 Ft. 
Remekmíves Bt 14.906.468 Ft. 
Csizmadia László 17.572.990 Ft. 
 
Javaslom a Tisztelt Elnökségnek, hogy 14.906.468 Ft vállalkozói díj ellenében hagyja jóvá a 
szerződéskötést és a kifizetést a földszint fűtéscsöveinek és vízvezetékrendszerének teljes 
körű kiváltására a Remekmíves Bt-vel. 
 

Erhart Péter: kiegészíteném még én is. Biztos emlékeztek, hogy nem rég lett az első és 
második emeleti mosdó felújítva. Akkor nem cserélték ki a csatornákat. most, ahogy 
kibontották a beton födém részeket, hogy ott áll a víz és folyik le a csatornákból. Itt is szét 
kellene bontani a csatornákat és megcsinálni. Az első és második emeleti WC-kben is ki 
kellene cserélni a csatornákat.  
A ház körüli vezetékeket is feltárták és sajnos szivárog ki a víz rajtuk. A napokban derült ki, 
hogy a mérőóra után csőtörés van valahol az ivóvíz vezetékben.  
Dr. Nagy Sándor: a vízmű jelezte, hogy nagyon megnőtt az ivóvízfogyasztásunk, nézzünk 
utána.  
Erhart Péter: egy hónap alatt 250 köbméter víz folyt el, általában 50 szokott lenni.  
Ahogy most feltártuk, látszik, hogy nagyon rossz állapotban vannak a csövek, el vannak 
rohadva. 50 valamennyi éve rakták le ezeket. Az a probléma, hogy a főbejárat alatt van víz és 
szennyvíz is, a kivitelező azt mondta, hogy nem szívesen húzna rá új betonozást, rámpát, 
korlátot, mert nagyon kellemetlen volna, ha azt néhány éven belül fel kellene bontani, azért, 
hogy közművet cseréljenek alatta. Az építéssel kapcsolatos felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszolok.  
 

A fentiek ismeretében a határozati javaslatom a következő: 
 
27/2018. (V.30.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy 
1./ A Távszem Projekt keretében megkezdett, a Távszem helyiségének, az akadálymentes 
bejárat kialakításának, a régi hangoskönyvtár átalakításának, a lépcsőház nyílászárói 
cseréjének, és a Braille könyvtár melletti kisfolyosó irodái felújításának többletköltségeivel 
járó kiadásait 9.192.938,- Ft összeggel az MVGYOSZ saját bevételi forrásából fedezze. 
2./ Az Elnökség 14.906.468 Ft vállalkozói díj ellenében jóvá hagyja a szerződéskötést és a 
kifizetést a földszint fűtéscsöveinek és vízvezetékrendszerének teljes körű kiváltására a 
Remekmíves Bt-vel. 
 
Indokolás: 
Az MVGYOSZ Távszem szolgáltatásának kialakítása érdekében a felújítási munkálatokra 
árajánlatot kért be 5 cégtől, mind az öttől érkezett vissza árajánlat. 
Az árajánlatot nem csak a Távszem helyiségének és az akadálymentes bejárat kialakítására 
kértük, hanem az a régi hangoskönyvtár átalakítását, a lépcsőház nyílászáróinak cseréjét, és 
a Braille könyvtár melletti kisfolyosó irodáinak felújítását  is magába foglalja. 
Az árajánlatokat az EU-s pályázatok feltételei szerint átvizsgáltuk, és a legkedvezőbb 
árajánlatot adó céggel kötöttünk szerződést a fenti munkálatok ellátására. A Távszem 
projektből bruttó 21.240.000 Ft.-t tudunk fordítani a tevékenységre. A legkedvezőbb ajánlat 
viszont bruttó 30.432.938 Ft. A fennmaradó részt a DM kampányból befolyt összegből tudjuk 
fedezni, mivel annak egy részét a szolgáltatások helyiségének kialakítására is fordíthatjuk. 
Az átépítéssel járó bontás során szembesültünk azzal, hogy a földszint fűtéscsöveit és 
vízvezetékrendszerét teljes mértékben fel kell újítani, mivel olyan rossz állapotban vannak, 
hogy azt nem szabad visszaépíteni. Ezért további 3 árajánlatot kértünk be a nem várt 
munkálatok elvégzésére. A kiadást az adományokból befolyt bevételek terhére számoljuk el. 
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A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-
Nagy Tünde, Dr. Nagy Sándor, Pesti Zoltánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna) 
A határozatot ellenezte -   
Tartózkodott –  
 
Majoros Kálmánné érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  
 
Pesti Zoltánné: most az elfolyó ivóvíz problémáját is gyorsan meg kell oldani.  
Erhart Péter: igen, erről nem mertem többet mondani, mert még nem tudom mekkora lesz a 
költség. 90 méter két méter mélyen lévő vezetékről van szó. Fel kell tárni, mert nem csak a 
vízdíjat, hanem az ahhoz kapcsolódó csatornadíjat is meg kell fizetnünk.  
Pesti Zoltánné: meg aláázik a ház is.  
Dr. Nagy Sándor: most még csak azt tudjuk, hogy költség lesz, de nem tudjuk mennyi. 
Elektronikus határozatot hozzunk később, vagy most döntsünk?  
 
Erhart Péter: mivel rossz a vezeték teljes hosszában, ezért nem érdemes csak a törött részt 
cserélni, hanem a mérőórától a házig ki kellene váltani. A csatornát is meg kellene nézni, hogy 
az milyen állapotban van. Az a baj, hogy tervrajz sincs.  
Fodor Ágnes: a Földhivataltól nem lehet lekérni?  
Erhart Péter: az új részről megvan, de csak az van, hogy hol vannak a házból a kiállások.  
 
Rövid tanácskozás után az elnökség a következő határozatot fogadta el: 
 
28/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat  

Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy haladéktalanul szervezze meg az ivóvíz 
elfolyása miatt kialakult vis maior helyzet feltárását és felszámolását. Ezzel akadályozza meg 
az ivóvíz további elfolyását, így megelőzendő az alámosással keletkezhető károk 
bekövetkezését. Ezzel egyidejűleg a helyreállítási munkálatokkal kapcsolatosan kérjen további 
árajánlatokat.  
 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott -  
 
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
 Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető 

 
Dr. Nagy Sándor: előzetesként annyit, hogy két előkészítő dokumentumot küldtünk ki írásban. 
Az egyik Németh Orsolya összefoglalója arról, hogy hogyan zajlott a Távszem projekt 
ismertetése a Szövetség tagegyesületeinél. Másrészt Gulyás Zsuzsa egy általánosabb 
összefoglalót készített, amelyben megírta azt is, hogy a Távszem projekt vezetője a 
társadalmi kapcsolatai révén hogyan népszerűsítette tovább a Szövetséget.  
Alább közöljük a beszámolókat:  
 
„Tisztelt Egyesületi Vezetők! 
 
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy a Távszem projekttel kapcsolatos megyei 
információs fórumok jelentős része az elmúlt hónap során lezajlott, a programsorozat pedig 
június közepéig befejeződik.  
Munkatársaim nevében ezúton is köszönjük a segítségeteket, amit a tájékoztatók 
megszervezése és lebonyolítása során nyújtottatok! 
 
A megyei információs fórumokon több száz érdeklődő ismerhette meg a Távszem projekt 
céljait, a Távszem szolgáltatásban rejlő lehetőségeket, az okostelefonok igénylésének 
feltételeit és a projekt keretében igénybe vehető mentori segítség tartalmát. A tájékoztató 
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rendezvényeken számos kérdés, új ötlet és igény merült fel a kialakítás alatt álló 
szolgáltatással és alkalmazással kapcsolatban, melyeket szakembereinkkel közösen 
végiggondolunk, beépítünk a fejlesztés folyamatába vagy a tesztidőszakban kipróbálunk. 
 
Az egyes helyszíneken készített jelenléti ívek és fotók mellé valamennyi programról írásos 
beszámolót készítünk, amihez a ti hozzájárulásotokra is számítunk! Amennyiben, mint saját 
rendezvényről esetleg írtatok beszámolót a Távszem információs fórumról, kérjük, azt 
küldjétek meg részünkre is. Ha ilyen formális beszámoló nem készült, abban az esetben 
örömmel vesszük, ha egy rövid levél formájában leírjátok nekünk a tapasztalataitokat, 
élményeiteket, esetleg a tagoktól érkezett visszajelzéseket, további kérdéseket, felvetéseket. 
Kérjük, hogy ezeket a beszámolókat vagy leveleket e-mailben legyetek szívesek megküldeni 
a tavszem.mvgyosz@gmail.com címre! 
 
Tájékoztatunk továbbá Mindenkit, hogy az információs fórumok tapasztalatai alapján 
várhatóan június közepéig elkészítünk egy online elérhető hanganyagot, melynek 
segítségével bárki hozzáférhet a Távszem szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb 
általános információkhoz. Ezek közé beépítjük a tájékoztatók során elmondottak mellett a 
leggyakrabban ismétlődő kérdéseket is. A későbbiekben az elhangzottak a Távszem.hu 
honlapon a Gyakran Ismételt Kérdések menüpont alatt lesznek elérhetőek írásos formában. 
 
Németh Orsolya 
társadalmi kapcsolatok referense 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Távszem projekt” 
 

„2018. áprilisi riport 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban (NJSZT) működő Fogyatékkal 

Élőket Támogató Szakmai Közösséggel megtörtént a kapcsolatfelvétel és sor került a 

vezetői egyeztetésre: 

1. Ennek egyik eredményeként felmerült, hogy az Óbudai Egyetem fogyatékkal élő 

embereket támogató és oktató laboratóriumával is kerüljön sor szakmai egyeztetésre, 

mivel ott a TÁVSZEM projekt részére is hasznos pedagógiai és módszertani tapasztalatok 

állhatnak rednelkezésre, esetleg további együttműködés kezdeményezhető 

2. A szakosztály a projekt szakmai partnerségét ajánlotta fel 

3. Szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő kölcsönös részvétel került 

megfogalmazásra 

Az NJSZT Multimédia az Oktatásban szakosztály évente megrendezésre kerülő nemzetközi 

konferenciájára előzetesen jelzettek alapján, a projekt szakmai előadása került 

regisztrálásra, feltöltésre, amely elfogadásra került a szervezők részéről. A TÁVSZEM 

projekt bemutatkozó előadására 2018. június 2-án kerül sor a B5 szekcióban.  

A rendezvény programja: http://www.mmo.njszt.hu/XXIV_MMO2018_Program.pdf 

A konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kerül megrendezésre 2018. május 30 és 

június 2. között, ahol a részvételi díj ingyenes. Indokolt lehet a projekt részéről az előadókon 

kívül is más kollégák részvétele is, a projektben alkalmazható ismeretek és szakmai 

kapcsolatok bővítésére tekintettel. 

Megtörtént az Apple regionális képviseletével történő kapcsolatfelvétel, a vezetői szintű 

egyeztetés. Ennek keretében a szakmai és kommunikációs együttműködés részletei kerültek 

áttekintésre közösen: 

mailto:tavszem.mvgyosz@gmail.com
http://www.mmo.njszt.hu/XXIV_MMO2018_Program.pdf
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1. A képviselet megvizsgálja, hogy nemzetközi vonatkozó tapasztalatokkal rendelkező  
szakértő(ke)t hogyan tud biztosítani a Projekt részére, valamint a hivatalos 
kommunikációs csatornákkal hogyan tudja támogatni a projektet. 

2. Több nemzetközi IT elemzés alapján 2018 június 4-én várható az Apple WWDC 
rendezvényén, - de még az idén - hogy a műszaki beruházáshoz tervezett mobiltelefon 
eszközök második generációja, Apple iPhone SE2 is megjelenhet. 

 

Országos tájékoztató túra sikeresen folytatódott, élménypedagógiai módszerek 

beiktatásával. 

 

Áprilisban történt projekten kívüli tevékenységeim felsorolása 

-Termek bérbeadásával kapcsolatos megbeszélések,  

- Hat regionális rádióban adtam személyes interjút, (vágott és vágatlant) mely az MVGYOSZ 

100. Centenáriumi rendezvényéhez kapcsolódó információkat tartalmazott (Duna TV, 

Gödöllöi Tv, másik két regionális TV) . 

Megszerveztem a TV 2 reggeli műsorában az MVGYOSZ szakmai vezetőjének Angyal 

Gábornak az interjúját 

- Gödöllői Sissi Fagylatozó által megrendezett fagylaltverseny társadalmi zsűrijében való 

részvétel megszervezése. A bírálatban résztvettek: Dr. Nagy Sándor, Nagyné Berke Mónika, 

akik átadták az MVGYOSZ díját is 

- A rendezvényről befolyt összeget a Sissi Alapítvány elnöke, Rakszegi Zita az MVGYOSZ 

számára ajánlotta fel. A befolyt összeg: 136.810 Ft 

- Az április 27-ei zalalövői konferencián a Távszem szakmai vezetője dr. Nagyné Berke 

Mónika és jómagam adtunk elő. Témája érzékenyítés és az IKT eszközök, mint lehetőség a 

mindennapok kommunikációjában. 

Gulyás Zsuzsa“ 

A második beszámolóban láthattátok, hogy volt az adománygyűjtés Gödöllőn, a társadalmi 
zsűriben való részvétel, előadások, oktatásban, képzésben való részvétel, amely mind a 
Szövetség jó hírnevét próbálja gyarapítani, amellett, hogy a Távszem projekt, mint pályázati 
cél továbbhalad.  
Gulyás Zsuzsanna: Ha bárkinek kérdése van, állok rendelkezésére. Kiemelném az 
összefoglalóból, hogy az Apple Közép-Európai Regionális képviseletével felvettük a 
kapcsolatot. A Távszem projekt vezetése folyamatosan fog kommunikálni, hogy a Cupertinói 
Apple miként és hogyan tudja a kommunikációnkat támogatni, hogy ez a projekt nemzetközi 
szinten is megállja a helyét.  
A másik, amit kiemelnék, hogy tudományos és diszciplináris szinten is megálljuk a helyünket. 
Nem csak a fizikális létünk, az a segítség, amit a készülékek és az alkalmazás használatával 
majd meg fognak kapni azok a tagtársaink, akik ezt használni fogják, hanem tudományos 
szintekre is. A továbbfejlesztés reményében szeretnénk ezt mindenki elé tárni.  
Még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, az a nemzetközi konferencia, ami most a hétvégén 
kerül megrendezésre. Előrevetítve azokat a tevékenységeinket, amik a Távszem kapcsán 
majd felmerülnek, nagyon fontos elemeként jelennek meg. Vagy az, amit Gábor a szakmai 
vezető a TV2-nél, mint riportalany tett.  
 
Egyéb kérdés nem merült fel. Az elnökség megköszönte Gulyás Zsuzsanna beszámolóját.   
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8. Bejelentések, vegyes ügyek  

 
Szűcs Zsuzsanna: Ha van az előző évről egy kinyomtatott főkönyvi kivonat…  
Dr. Nagy Sándor: Zsuzsa miért mondod el újra? Annyiszor megkérdezted már, hogy miért 
nincs meg papíron.  
Szűcs Zsuzsanna: mert ott ül két ember, aki nem tudom, mennyiért könyvel, de nagyon sokba 
kerül és meg lehetett volna úszni. A Kft., aki a vírus elemzését végezte, az egy nagyon komoly 
munka, ez tetszik.  
Most mondom el utoljára. De azért hangsúlyozom, mert hajlamosak vagyunk azt mondani, 
hogy hát megtörtént. Ez egy nagyon súlyos hiba, hogy március 22-én egy darab főkönyvi 
kivonat nem volt. Ha van főkönyvi kivonat nyomtatva, meg van a mérleg, az eredmény, az 
alapbizonylatok. Csak ki kellett volna várni, hogy visszafejtődjön. Akkor egy csomó költségtől 
mentesült volna az MVGYOSZ. Megkérdezhetem, hogy mennyi a bérük azoknak, akik fent a 
2017-es könyvelését végzik? 
Dr. Nagy Sándor: a GDPR miatt nem tudom meg szabad-e mondanom. Egy könyvelőt bíztunk 
meg a 2017-es év dokumentumainak újra könyvelésével, amelyért egyszeri bruttó 750.000 Ft-
ot fizetünk.  
Szűcs Zsuzsanna: De Attila is vállalkozó.  
Dr. Nagy Sándor: ő is megbízásos könyvelő. Ő a rendes könyvelőnk, aki a 2018. évet könyveli 
nettó 180 500/hó forintért. Könyvelőre szükségünk van.  
Szűcs Zsuzsanna: az év végi pénztári egyenleget szerettem volna megnézni, nincs meg. Bea 
úgy ment el, hogy nem adta át senkinek. Nem volt megszámolva a pénz, nincs pénztár leltár. 
Ezek nagyon súlyos hibák, nem is tudom, hogy fordulhat elő.  
Dr. Nagy Sándor: ennek utánajárok. Én erről nem tudtam, most hallom tőletek.  
Szűcs Zsuzsanna: még egy dolog lenne. Történt egy rendőrségi feljelentés. Ez tényleg komoly 
munka, amit az elemzők készítettek.  
A rendőrségi feljelentéssel kapcsolatban március 22-én valamikor este és 23-a reggel között 
történt és a feljelentés 26-án volt. Arra számítottam, mielőtt elkértük a jegyzőkönyvet 
megtekintés céljából, hogy te tetted meg a feljelentést. De az, hogy az MVGYOSZ 
képviseletében Nagy András egy teljesen új informatikus?  
Dr. Nagy Sándor: én ott voltam személyesen.  
Szűcs Zsuzsanna: de miért nem te?  
Dr. Nagy Sándor: azért, mert azt mondták, hogy ha én fogom a feljelentést tenni, akkor ahhoz 
neki ide kell hozni egy csomó hatósági tanút, mert én vak vagyok. De nem okoz az eljárás 
indításában semmi gondot, ha a Szövetség munkatársa teszi meg a feljelentést.  
Szűcs Zsuzsanna: akkor jó.  
Dr. Nagy Sándor: ilyenekkel kell védekezni?  
Szűcs Zsuzsanna: ez nem támadás. Nem értettem, hogy miért van ez. Az állam részéről nem 
értem.  
Nemes- Nagy Tünde: mert a jogszabályok így rendelkeznek sajnos.  
Dr. Nagy Sándor: azért 26-án volt a feljelentés, mert addig vártuk az ITSec Area Kft.-nek 
először a szóbeli álláspontját a bekövetkezett károkról és annak helyreállíthatóságáról. Ők azt 
mondták, hogy nem lehet, akkor indultunk feljelentést tenni.  
Fodor Ágnes: ne támadásnak vegyétek. A Felügyelőbizottság csak kérdez, mert nem értünk 
dolgokat és szeretnénk megtudni. Pl. az, hogy a feljelentésben miért András az MVGYOSZ 
képviselője.  
Dr. Nagy Sándor: András a jegyzőkönyv szerint a Szövetség képviseletében tett feljelentést. A 
jegyzőkönyv tartalmazza azonban azt is, hogy ő, mint a Szövetség informatikusa teszi a 
feljelentést és azt feljelentőként is írta alá. 
 
Szűcs Zsuzsanna: beszéltem Jónás Beával, azt mondta, hogy történtek biztonsági mentések, 
azokat egy adathordozón betettek a páncélba.  
Dr. Nagy Sándor: elővettük és nincs rajta teljes körű biztonsági mentés, csak egy-két 
részleges mentést tartalmaz. Megnézzük még egyszer. A mi érdekünk is.  
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Barnóczki Gábor: nálunk voltál az egyesületnél és akkor említetted, hogy a küldöttgyűlést 
szeptemberre tervezzük összehívni. Ez továbbra is fennáll?  
Ha igen, akkor próbáljunk meg legalább hétre pontosan időpontot, mert nekünk indul egy 
projekt és ezért jó lenne tudni. Úgy programozzuk, hogy akkor ne legyen semmi.  
Dr. Nagy Sándor: a szeptember közepét próbáljuk ütemezni.  
Barnóczki Gábor: tartsuk, amit terveztünk, hogy ettől az évtől pénteken legyen?  
Dr. Nagy Sándor: egy helyről kaptam jelzést, hogy nem jó a péntek, a többiek nem jeleztek. 
Legyen péntek?  
Egyhangúan igennel szavaz az elnökség. 
Szeptember 21-ét irányozza elő az elnökség a küldött gyűlés időpontjának.  
 
Fodor Ágnes: a Fejér megyei szervezettel kapcsolatban. Az MVGYOSZ nem készítette el a 
közhasznúsági beszámolóját ez egy mulasztás, akárhonnan nézzük. Még ha egy olyan 
visszajelzést is kap az OBH-tól, hogy rendben van és pótolja. Ez az időszak erre nem jó, hogy 
egy tagegyesülettel szemben vizsgálat induljon. Szerintem ezt el kellene napolni.  
 
Nemes- Nagy Tünde: szerintem ne napoljuk el, hanem toljuk ki az időpontot.  
Fodor Ágnes: szerintem jobb, ha elnapoljuk.  
 
Szűcs Zsuzsanna: van egy Maximilian nevű munkatárs, ő mit csinál?  
Dr. Nagy Sándor: a hangoskönyvtár részére a felolvasott hangoskönyveket hozza használható 
állapotba.  
 
Nemes- Nagy Tünde: nem lehetne, hogy egyszer az elnökség megismerje a szövetség 
dolgozóit?  
Dr. Nagy Sándor: de.  
Személyesen szeretnéd, vagy írásban a bemutatkozást?  
Nemes- Nagy Tünde: személyesen.  
Szűcs Zsuzsanna: Pl. a Távszem projekteseket is be lehetne mutatni ők mivel foglalkoznak. 
Végül is a dolgozók is cserélődnek a központi helyen. 
 
Nemes- Nagy Tünde: és egyszer lehetne, hogy az elnökségit a kutyaiskolán tartsuk?  
Angyal Gábor: szerintem lehet.  
Kácsor- Macska Zsuzsanna: a szempontrendszer szerint csináljuk a munkát?  
Dr. Nagy Sándor: igen, bár majd meg kell vizsgálnunk a GDPR szempontjából.  
 
Nemes- Nagy Tünde: június 11-én EET lesz, vagy csak szakmai tájékoztató nap?  
Dr. Nagy Sándor: szakmai nap.  
Pesti Zoltánné: egyszer úgy jött ki, hogy EET máskor meg, hogy pénzügyi tájékoztató.  
Majoros Kálmánné: a második levélben.  
Angyal Gábor: tévedés lehetett.  
Dr. Nagy sándor: megnézem és megismételtetem azt a levelet.  
Barnóczki Gábor: az volt a levélben, hogy a Távszemes szerződést hozzuk aláírva az EET-re.  
Dr. Nagy Sándor: aki ezt írta a Távszem projektről, azt hitte, hogy EET ülés lesz.  
De a biztonság kedvéért kiküldetem még egyszer a levelet.  
 
A következő elnökségi ülés időpontját június 25-ére tervezi az elnökség.   
 
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette  
 
Kmf. 
 
 ………………………         ………………………..               ………………………. 
 dr. Nagy Sándor Gál Enikő Barnóczki Gábor  

  elnök jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő 


