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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2018. augusztus 29-én (szerda) 10:00 órai 

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

Az elnökség tagjai közül jelen van: 

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

 
Jelen van Nagy Zsuzsanna az elnökség póttagja. 

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

 

A Felügyelőbizottságtól jelen van: Fodor Ágnes  

 

A nyilvánosságtól jelen van: Németh László, Papp Andrásné 

Megjegyzés:  

Az ülés kezdete előtt Németh László kérdezte az elnöktől, hogy vakvezető kutyával lehet-e 

üdülni a Balatonboglári üdülőben. Az elnök válaszában elmondta, hogy igen. Németh László 

kérte, hogy ezt a többségben lévő vakvezető kutya nélkül közlekedő üdülő érdekében úgy 

szervezzék meg, hogy minden üdülő vendég megelégedésére szolgáljon. Nagy Sándor 

megígérte, hogy körültekintően fognak eljárni és igyekszenek mindkét fél igényeit figyelembe 

venni.  

Ezt követően az elnök megállapította, az elnökség határozatképességét és az elnökségi ülést 

megnyitotta. Az elnökség megállapította a napirendjét azzal, hogy a meghívóban 

megküldötteket kiegészítette Pesti Zoltánné írásban előterjesztett javaslatával.  

Tájékoztatás kérése a 

- vírustámadás okozta adatvesztésről és a későbbi esetleges támadások kivédésére tett 

intézkedésekről, 

- Kutor Sándorné perének állásáról, 

- Balatonboglári üdülő házirendjéről, 

- A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének MVGYOSZ-ből történő kizárásának 

előkészítése és küldöttgyűlés elé terjesztésének lehetőségéről 

 

Az elnökség a 2018. augusztus 29-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 

34/2018. (VIII.29.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség 2018. augusztus 29-ei ülésének napirendje:  

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

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

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
4. A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészületeinek ütemezése 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
5.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2019. évre 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Előterjesztés gyengénlátó emberekkel foglalkozó bizottság létrehozásáról 
 Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett 
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
  Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
8.  Tájékoztatás kérése a 

- vírustámadás okozta adatvesztésről és a későbbi esetleges támadások kivédésére 

tett intézkedésekről 

- Kutor Sándorné perének állásáról  

- Balatonboglári üdülő házirendjéről- 

- A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének MVGYOSZ-ből történő 

kizárásának előkészítése és küldöttgyűlés elé terjesztésének lehetőségéről 

9. 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 elnök a beszámolóját írásban előzetesen megküldte az elnökség tagjainak 

és a felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:  

Elnöki beszámoló a 2018. június 23. és augusztus 29. között végzett munkáról 

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott látogatást tett a 

Szövetségben. A megbeszélés során szó esett a látássérült emberek érdekképviseletének 

aktuális kérdéseiről, különös tekintettel a közszolgálati honlapokhoz és elektronikus 

űrlapokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításáról és a választásokon való önálló 

részvételről. Jeleztem, hogy a látássérült felhasználók több hasznos visszajelzéssel is segíteni 

szeretnék a szavazósablonok gyártását és minél megbízhatóbb alkalmazását. Így például 

célszerű lenne a szavazólapok és a sablonok jobb alsó sarkának levágásával a vakok számára 

is ellenőrizhetővé tenni, hogy a szavazólap valóban megfelelő módon került-e elhelyezésre a 

sablonban.  

A költségvetési támogatással kapcsolatban elmondtam, hogy az nem fedezi a Szövetség és 

tagegyesületei működésének költségeit. Számos olyan szolgáltatást nyújtunk magas szakmai 

színvonalon, melyek megvalósításáért más szervezetek komoly díjazásban részesülnek. 

Ilyenek például az érzékenyítő programok, melyek a látássérült emberek szervezeteinek 

megvalósításában lehetnek a leghitelesebbek. Emellett az MVGYOSZ számos szolgáltatással 

segíti a magyar vak és gyengénlátó embereket, melyek országos szinten egyedülállóak és 

melyek fenntartására, az azok biztosításához szükséges humán erőforrás finanszírozására a 

jelenlegi költségvetési támogatás szintén nem elegendő.   

Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár egyeztetést 

kezdeményezett valamennyi országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet vezetőjével. A 



3 
 

megbeszélésen megvitattuk a látássérült emberek érdekképviseletének aktuális kérdéseit és 

kerestük az együttműködés közös pontjait. 

Az államtitkár elmondta, hogy kiemelten számít az országos szervezetek javaslataira a 

következő EU-s finanszírozási ciklusban támogatandó területek és tevékenységek 

meghatározásánál, illetve többek között ennek érdekében folyamatosan biztosítják az 

érdekegyeztetés lehetőségét a fogyatékos emberek szervezetei számára. Kiemelten igaz ez 

az akadálymentesítés és egyenlő hozzáférés kérdéseire. 

Hangsúlyoztam, hogy a fogyatékossággal élő emberek szervezetei az érdekvédelmi munkán 

túl számos hiánypótló szolgáltatást nyújtanak részben a tagjaik és más érintettek, részben a 

teljes társadalom számára. Az MVGYOSZ állami költségvetési támogatása még mindig csak 

részben finanszírozza ezeket a szolgáltatásokat, melyeket a szövetség folyamatosan fejleszt 

és megújít. A legújabb szolgáltatás, a Távszem még csak kialakulóban van, de a szövetség 

vezetősége és a projektet megvalósító csapat már most gondolkodik a fenntartás 

lehetőségein, miközben az MVGYOSZ székházának felújítása is kezd halaszthatatlanná válni.  

Folytatódtak az egyeztetések a Garten Stúdió munkatársaival a Liget projekt 2. ütem kiviteli 

tervezése kapcsán. A téma a vakokat és gyengénlátókat érintő akadálymentességi kérdés 

volt. A Szövetséget Erhart Péter és Németh Orsolya képviselte a megbeszélésen. 

A Boost IT Kft. kezdeményezésére, az infokommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó 

együttműködési lehetőség megbeszélésére került sor a Szövetségben. Résztvevők voltak: 

Boost IT Kft. munkatársai, az MVGYOSZ elnöke, az „Informatika a Látássérültekért” 

Alapítvány elnöke. 

A Kft. gyakorlati tapasztalata, hogy fejlesztéseket megrendelő szereplők (mind az állami, mind 

a magánszektor esetén), illetve az azokat implementáló fejlesztők sok esetben nincsenek 

teljesen tisztában az akadálymentesítés alapvető követelményeivel, illetve sokszor nem 

fordítanak arra kellő mennyiségű erőforrást és figyelmet. Ezt kritikusnak tartják mivel 

meggyőződésük szerint, ha a fejlesztések kezdeti szakaszában – megfelelő módszertan 

biztosításával – már a tervezés során beépítésre kerülnek az akadálymentesítés szempontjai, 

akkor az érdemben nem növeli a fejlesztési költségeket (szemben azzal, ha a fejlesztés végén 

jelennek meg az igények). 

Az együttműködés lehetséges kereteinek összefoglalása: 

• tervezési módszertanhoz kapcsolódóan: MVGYOSZ oldali szakértői kapacitások biztosítása 

a tervezési módszertan véglegesítéséhez, illetve az egyes ügyfelek/projektek esetén annak 

testreszabásához; 

• tesztelési feladatokhoz kapcsolódóan: MVGYOSZ által delegált, célcsoportba tartozó 

személyek bevonása az IKA tesztelési feladatok elvégzésébe, és az egyes rendszerekhez 

kapcsolódó konkrét javaslatok megfogalmazása. 

A látássérült munkavállalók munkahelyeinek bővítése érdekében megbeszélést tartottunk a 
Photel Kommunikációs Zrt. HR vezetőjével és informatikusával. A cég Telemarketing 

szolgálatot lát el. 

A FESZT alapítói egyeztető megbeszélést folytattunk a FESZT működésének és 

alapszabályának felülvizsgálatával kapcsolatban. 

Csapatépítő szabadidős programot szerveztem a Szövetség munkatársai részvételével. 

Az „Adj egy ötöst!” projektben a FESZT is partner. Az MVGYOSZ, mint a FESZT tagszervezete 

Puskás Anettet delegálta a zsűribe. 
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Fogadtam az SZGYF munkatársát, aki tájékoztatott a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A 

foglalkoztatási rehabilitáció folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektről, 

amelynek elsődleges célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő 

személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése, foglalkoztatásának 

élénkítése, valamint a rehabilitációs szakmai rendszer továbbfejlesztése. A lehetséges 

együttműködéssel kapcsolatban kifejtettem, hogy a témával kapcsolatosan húsz éve számos 

szervezet több projektben foglalkozott, így a célcsoportot már sokan megkeresték, így nehéz 

új ötletekkel segítenünk a projekt végrehajtását. 

Egyeztettem a Köztársasági Elnöki Hivatallal arról, hogy a centenáriumi év fővédnökségét 

vállaló Köztársasági Elnök úr melyik rendezvényünkön tudna részt venni. A Fehérbot 

Nemzetközi Napján tartandó esemény időpontjában, október 15-ében állapodtuk meg. 

Továbbá megállapodtunk abban is, hogy a rendezvényen Érdi Tamás zongoraművész fog 

koncertet adni. 

A Belügyminisztérium és az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány kérésére 

rendelkezésre bocsátottam az MVGYOSZ Hermina termét egy sajtótájékoztató megtartására, 

amelynek témája „Akadálymentesítéshez kapcsolódó képernyőolvasó és képernyőnagyító 

szoftverek licenceinek adományozása látássérült és olvasási nehézséggel küzdő emberek 

számára (Ország licence a látássérült emberekért)” volt. Az eseményen ismertettem a vak és 

gyengénlátó emberek támogatásának fontosságát az informatikai társadalomban való 

részvételéhez. 

Kérésére fogadtam az FSZK munkatársát, aki bemutatta a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. új szolgáltatását. A Montázs projekt keretében 

fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat jött létre, melynek célja a fogyatékos személyek 

számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének fejlesztése. A hálózat 

22 Információs és Koordinációs Pontja egységes szolgáltatási struktúrában érhető el mind a 

fogyatékos személyek és családtagjaik, mind pedig a közszolgáltatásokat biztosító más 

szolgáltatók szakemberei számára. A fogyatékosságügyi tanácsadás elérhető a megyei jogú 

városokban és a fővárosban egy budai, valamint egy pesti kerületben működő Család- és 

Gyermekjóléti Központban. 

A felajánlott együttműködésre válaszolva tájékoztattam arról, hogy a látássérült emberek a 

Szövetség tagegyesületeinél érhetőek el és javasoltam, hogy velük vegye fel a kapcsolatot. 

Egyben jeleztem, hogy az általuk kínált szolgáltatásokat a tagegyesületeink is biztosítják az 

érdeklődőknek. Utaltam továbbá arra is, hogy az egyesületek különböző információs csatornák 

kiépítésével rendszeresen tartják a kapcsolatot az érintettekkel. 

Véleményeztem a közfeladatot ellátó szervek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről szóló törvény tervezetét. Munkámat segítették: 

- Informatika a Látássérültekért Alapítvány 

- Dr. Bölkény Ágota jogtanácsos 

- Németh Orsolya akadálymentesítési szakértő, munkatárs 

- Dr. Simon Gergely jogtanácsos (küldött) 

 

Áder János köztársasági elnök, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott és Fülöp Attila 

államtitkár támogatását kértem többletforrás biztosítására az MVGYOSZ centenáriumi évéhez 

és a Szövetség székházának felújításához. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat 

összeállítottuk és megküldtük a döntéshozók részére. 
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A FESZT közös egyeztetést kezdeményezett az intézményi kiváltás folyamatának újra 

gondolása érdekében az SZGYF igazgatójának és az FSZK ügyvezetőjének bevonásával. A 

problémákat feltáró és a javaslatainkat tartalmazó összefoglalót megküldtük Fülöp Attila 

államtitkár úrnak. 

Fülöp Attila Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős államtitkár kérésére 

külön is véleményeztem az EFOP 2.2.5. Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című felhívás 

módosítását. 

Társadalmi egyeztetés keretében Dr. Simon Gergely MVGYOSZ küldött és Gulyásné Dr. 

Bölkény Ágota jogtanácsos segítségével véleményeztük az egyes szerzői jogi jogszabályok 

fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló előterjesztést, amely 

elsődlegesen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célból történő 

módosítását, továbbá egy új kormányrendelet megalkotását célozza. 

A Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., mint a Debreceni Virágkarnevál programjainak 

szervezője célul tűzte ki, hogy az egyes rendezvények megvalósítása során különböző 

érzékenyítő, szemléletformáló tartalmakat is megjelenít. A közösségi díszítések egyikét 

szeretnék érzékenyítő szemlélettel megvalósítani. A szervezőktől felkérést kaptam, mint az 

MVGYOSZ elnöke, hogy jelenlétemmel tiszteljem meg az eseményt. Ennek eleget téve, 

számos interjút adtam több televíziós társaságnak. 

A Magyar Hírlap újságírójának érdeklődésére, miszerint  
- a megnövekedett támogatás mekkora segítséget jelent szervezetünknek? 
- Terveink szerint mire fordítjuk a plusztámogatást, milyen szolgáltatásokat, eszközöket tudunk 
megvásárolni, amire eddig nem volt lehetőségünk? 

Megírtam a válaszaim. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szakmai állásfoglalás kért az MVGYOSZ-

től az egészségbiztosító által észlelt, hosszabb idő óta fennálló, illetve újabb keletű három 

problémával kapcsolatosan. Ki jogosult az alábbi eszközök használatára, milyen forrásokból 

kellene támogatni ezen eszközök megvásárlását? 

1. Kézi nagyítók, elektronikus nagyítók 

2. Vakok számára rendelt felolvasógépek, illetve Braille-írássá alakítók (Focus 14/40 Blue 

Braille kijelző) 

3. Oktatási célokat szolgáló nagyértékű olvasókészülékek (Prodigi Connect 12) 

Válaszlevelemben kifejtettem álláspontunkat, miközben hangsúlyoztam, hogy a probléma 

kezelésére személyes megbeszélést kell tartani az érintettekkel.  

Németh Orsolya Munkatársammal részt vettünk a látássérültek elemi rehabilitációjával 

kapcsolatos jogszabály előkészítő munkacsoport ülésén. Fülöp Attila államtitkár úr 

elnökletével összegeztük az eddigi eredményeket és megállapodtunk a munkafolyamat 

további ütemezésében.  

Egyeztető megbeszélésen vettem részt az Emberi Erőforrások Minisztériumában, amelynek 

tárgya az ápolási díjról szóló jogszabályok módosítása volt. 

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.” 
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A kérdésre válaszolva dr. Nagy Sándor elmondta, hogy válaszlevelében hangsúlyozta, hogy 
szeretnénk leszögezni, hogy a probléma egy írásban elkészített szakmai válasz megadásával 
nem lehetséges, ezért az érintettek bevonásával szakmai egyeztetésre is szükség lenne.  
 
Javasolt intézmények: 

- Egészségügyi Szakmai Kollégium Szemészet Tagozat,  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

- Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 

és Diákotthona 

- Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája 

- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 

- Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért, 

- Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központjai, 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Tájékoztatom az elnökségi tagokat arról, hogy az ülést követően a NEAK levelét és az arra adott 
választ megküldi részükre. 
 
Az ülés vezetését átadta dr. Ozváry- Lukács Ádámnak.  
dr. Ozvári Lukács Ádám javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását. 
 
35/2018. (VIII.29.) sz. elnökségi határozat  
Az elnökség az elnök 2018. június 23. és augusztus 29. közötti időszakra vonatkozó 

beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-
Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna, Pesti Zoltánné)  
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 előzetesen írásban megküldte a beszámolóját az elnökség tagjainak és a 

felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:  

„Gazdasági vezető beszámolója 2018. június 23.-tól augusztus 29-ig 

2018. június és július hónapról a járulékbevallások, áfabevallások, valamint a pénztárgép 

használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi 

adatszolgáltatása az adóhatóság részére beküldésre kerültek. Statisztikai hivatal részére 

létszámjelentéseket, álláshelyekről szóló adatszolgáltatást elkészítettem és beküldtem.  

A balatonboglári üdülővel kapcsolatos elszámolások (június és július hónapról) benyújtásra 

kerültek a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz.  

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát 

tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. Ennek érdekében az 

Online Számla rendszerébe regisztráltunk.  
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Részt vettem a csapatépítő szabadidős programon a Szövetség munkatársaival együtt. 

Július 12-én az EMMI-ben részt vettünk az első projektvégrehajtási ülésen, mely során a 

Távszem projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását tekintették át a minisztériumi 

munkatársak. Július 18-án a Távszem konzorciumi részének PVÜ konzultációja történt meg. 

A minisztérium részére megküldtük a havonta esedékes adatbekérő táblázatot a projekt 

mindkét részéről (Távszem és konzorciumi rész). Részt vettem a konzorciumi megbeszélésen, 

melyen munkatársainkon kívül a SINOSZ képviselői voltak jelen.  

A Felügyelőbizottság két tagja ellenőrzést tartott július 27-én a pénzügyi osztályon. 

A NAV támogató eljárás keretében a 1041-es bejelentő nyomtatványok és a 08-as 

járulékbevallások közötti anomáliákat vizsgálja az elmúlt 2,5 éves időszakra vonatkozóan. Az 

ellenőrzés és az egyeztetés jelenleg is zajlik.  

A 2017. évi anyagának könyvelésével megbízott dolgozó határozott időre szóló szerződése 

július végén lejárt. Azóta az általa elvégzett rögzítés ellenőrzése, javítása zajlik, valam int a 

még hiányzó feladatokat végzem.  

Különböző szolgáltatókkal zajlottak egyeztetések, ajánlatkérések a következő évre vonatkozó 

gázszolgáltatással kapcsolatban. Végleges döntés még nem született.” 

Fodor Ágnes kérdezte, hogy van e valami akadálya, hogy a felügyelő bizottság 2018-ra is 

megkapja a havi pénzügyi dokumentumokat (pénztár, szállítók, főkönyvi kivonat, bérjegyzéket) 

mert eddig nem kaptunk ez évre adatot. 

Verdes Zsuzsa: nincs kész a havi főkönyv, a többit fogjuk pótolni és küldjük. 

Fodor Ágnes: hogy hogy nincs kész, Zsuzsa nem könyvelsz? 

Verdes Zsuzsa: nem könyvel, 4 órás munkatárs végzi a könyvelést, ami kevés, folyamatosan 

keresnek plusz embert, de nem találnak.  

Fodor Ágnes: Ilyen nagy szervezetnek 8 órás könyvelő kell, megkérdezte továbbá, hogy 

szeptember 3.-ára elkészül e a 2017 évi mérleg és közhasznúsági beszámoló. 

Verdes Zsuzsa válasza: nem, de 10.-ére elkészül. Havi főkönyvi kivonatokból, mivel nem 

véglegesek, nem lehet a teljes mérleget elkészíteni.  

Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és megköszönte a gazdasági vezető munkáját. 

 
4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

 

A szakmai vezető írásban megküldte a beszámolóját az elnökség tagjainak és a 

felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:  

 
Tárgy: Szakmai vezető beszámolója 
 
Beszámolási időszak: 2018. június 25. – augusztus 29-ig 
 
Bevezetés 

 
A beszámolási időszakban 46 munkanap volt. Ebből 3 napot töltöttem fizetett szabadságon. A 
beszámolási időszak kiemelt témái: Ingyenes licenc igényelhető a Jaws for Windows, a Magic 
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és a Zoomtex (Windows) programokhoz, valamint a vizsga közben csaknem elgázolt 
vakvezető kutya-gazda páros körül kialakult társadalmi érdeklődés. 
 
 
Szolgáltató központ 

 
A létesítmény kialakítása továbbra is zajlik. Az új nyílászárók a helyükre kerültek, az 
épületgépészeti fejlesztések (elektromos- és internet hálózat, fűtés-és vízvezeték, valamint 
szennyvíz elvezetők) készen vannak. A kőműves munkák (falbontások, falazások, vakolások) 
és a festés előkészítése (glettelés, csiszolás) megtörténtek. A belsőépítészeti tervek 
véglegesítése is megtörtént, kiválasztásra kerültek az alkalmazandó bútor- és dekor elemek 
anyagai és színei.  A belsőépítészethez kapcsolódó asztalos munkára kapott elsődleges 
árajánlat közel 13.000.000 Ft, ami lényegesen több, mint amire számítottunk. Tekintettel arra, 
hogy a belsőépítészeti tervezés része egy konszignáció is, ami alapján bármely gyártó 
ugyanarra a munkára vonatkozóan könnyen és gyorsan tud árajánlatot adni, nem okoz gondot 
a gyártók versenyeztetése. 
Hangoskönyv kölcsönzés 

 
A témakörben külföldi társszervezetektől kértünk be jó gyakorlatokat azért, hogy a szolgáltatás 
korszerű és optimális üzemeltetése során ne kerülje el semmi a figyelmünket. Eddig 16 EBU 
tagország válaszolt a témakörben. A Centenáriumi Év alkalmából történő hangoskönyv 
állománybővítés sikeres. Az újonnan felolvasott könyveket teszteljük, vagyis meghallgatjuk, az 
észlelt hibák javítása felől intézkedünk. 
A célul kitűzött 100-as bővítés megvalósul. Az online hangoskönyv kölcsönzéshez fejlesztett 
akadálymentes okostelefon applikáció tesztelése zajlik, az eredmények kielégítőek. 
Az új kölcsönzési helyszín kialakítása előtt a CD lemezen tárolt harmadpéldányok szelektálása 
folyik. A három másolati példányból a 2 legkevésbé sérültet hagyjuk meg. Szükség esetén 
lehetőség van harmadik példány lemezre írására is, melyhez kellő mennyiségű üres CD áll 
rendelkezésre. A tárgy időszakban a szolgáltatás szabadságolás miatt 3 hetet szünetelt. 
 
Braille-könyv kölcsönzés 

 
A kölcsönzés a megszokott rendben zajlik. A kölcsönzéshez használt postazsákok nagy része 
elamortizálódott. A lezáró csatjuk elromlott, illetve a varrásuk felfeslett. Vagy javíttatni kellene 
azokat, vagy újakat készíttetni. A javítás költsége átlagosan 4.000 Ft/db, míg új táskák 
készíttetése 6-7.000 Ft-ba kerülne. kb. 200 db postazsákról van szó. 
A Braille olvasósarok kihasználtsága: Havi 3-4 alkalommal alkalmanként 1, 1,5 óra. 
Jellemzően magyar nyelvű könyveket olvasnak rajta, melyeket TXT kiterjesztésű fájlokon 
hoznak magukkal, pendrive-on. 
Zajlik azon Braille-könyvek leválogatása, amelyeket évtizedek óta nem kölcsönzött ki senki, s 
várhatóan nem is fog, mivel nagy rövidírással készültek, illetve azon művek harmadpéldányait, 
amelyeket szintén ritkán kölcsönöznek, az elfekvő könyvek tárolására kialakított raktárban 
fogjuk tárolni. Mintegy 1.400, 1.500 kötetről (nem műről) van szó.  
 
Segédeszköz értékesítés 

 
Az újdonságokat csak kis darabszámban szerezzük be, mivel nem tudható, hogy adott 
termékre mekkora a piaci kereslet. Az import termékek esetében jellemzően nagyon hamar 
elfogy a készlet. Az utánpótlásról folyamatosan gondoskodunk, de – tekintve a többnyire kínai 
származási országot - a szállítási idő alkalmanként akár a 60 napot is elérheti. A 
szabadságolások miatt a szolgáltatás a tárgy időszakban több mint 2 hetet szünetelt. 
 
Digitális kompetencia fejlesztés 
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Új eszközzel bővült a bemutató eszközpark. Egy iPhone 8 Plus készüléket vásárolt az LDS 
Carities, mely a kijelző mérete miatt alkalmas a gyengénlátók számára alkalmas használat 
prezentálására is. Kis csoportos oktatás keretében beindult a gyengénlátók oktatása is. 
 
Vakvezető kutya használatának biztosítása 

 
Az LDS Carities mintegy 400.000 Ft értékben ismét tárgyi adományokat vásárolt a 
tevékenység folytatásához. Az amerikai szervezettel tartjuk a kapcsolatot. Egy 
közlekedésbiztonsági vizsga kapcsán készült videó felvétel részletét közzé tettük az 
MVGYOSZ Facebook oldalán. A képsor azt dokumentálja, ahogy a vizsgázó párost csaknem 
elgázolja egy szabálytalanul közlekedő autós. A kutya fejét érinti is az autó oldala.  A videó 
komment áradatot indított el, melyben a többség elítélte az autós magatartását, néhányan 
pedig a kutyát, vagy a vak gazdát hibáztatták a történtekért.  A videó közzététele előtt 
rendőrségi szakértőt kértünk meg a helyzet elemzésére, aki megállapította, hogy 
egyértelműen az autó vezetője hibázott, mert elmulasztotta az elsőbbség megadását. Az 
MVGYOSZ, mint a kutya tulajdonosa rendőrségi feljelentést tett az ügyben. A videó több, mint 
1,1 millió felhasználó eszközén jelent meg, 365.000-en tekintették meg, 5600-An reagáltak rá 
és 2.200 hozzászólás született. A hír kapcsán interjút készített az RTL híradó, a TV2 Tények 
és az ATV, de a vezető online híroldalakon is címlapra került a történet és rengeteg egyéb 
online média foglalkozott vele. Személy szerint tapasztalom, hogy azóta az autósok nem csak 
átengednek, ha a gyalogátkelőhely szélén várakozok, hanem esetenként ki is szólnak, hogy 
mehetek. Sokan a jelzőlámpa zöld, vagy piros jelzésére is figyelmeztetnek. A Csepeli 
Önkormányzat pedig elkezdte a Csepel, Határ utcai buszvégállomásnál az évtizedek óta kért 
gyalogátkelőhely építését. (Ez az útvonal vezet a Vakvezetőkutya-kiképző Központhoz.) 
 
Adaptálás 

 
A tanintézmények által megrendelt akadálymentes tankönyvek készítése zajlik, de az előző 
évekhez hasonló a helyzet, vagyis a megrendelés több, mint amennyit a rendelkezésre álló 
időn belül teljesíteni tudunk. Akadályozó tényező az is, hogy az előző években elkészített 
tankönyveket a vírustámadás miatti megsemmisülés miatt újra el kell készíteni. 
A Braille-nyomtatás minőségével kapcsolatban az utóbbi időben nem érkezett reklamáció. 
Ezzel együtt az SW 440-es nyomtató gyártójától megrendeltük a generális szerviz 
szolgáltatást, melynek eredményeként – reményeim szerint – az elkövetkezendő évekre 
megszűnhetnek a hibajelenségek. A gyártó szakszerű szervizelésénél jobb megoldást a gép 
működésének stabilizálására nem tudok. 
A BrailleBox V5 típusú nyomtatót a gyártó garanciális javítás keretében kicserélte. A csere 
géppel is vannak gondok, egy idő után begyűri a lapokat. A gyártó tanácsai alapján keressük 
az okokat. 
 
Egyebek 

 
Részt vettem a Képernyőolvasó- és nagyító szoftverek licenceinek ingyenessé tételét 
bejelentő sajtótájékoztató szervezésében. Egy iskolai osztály számára tartott érzékenyítő 
(könyvtári) program tervezését és koordinálását végeztem. Előkészítettem és a beszerzésben 
is részt vettem az LDS Charities tárgyi eszköz adományozás során. 
 
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag kérdésére, hogy mikor készül el a Braille-tankönyv, a 
szakmai vezető elmondta, hogy a nyomtató karbantartását követően kerül rá sor.  
Nemes- Nagy Tünde jelezte még, hogy a könyv bemutatóját ne a küldöttgyűlésen tartsuk meg. 
Helyette javasolta 2019. január 4-ét a Braille-írás világnapját.  
Dr. Nagy Sándor jelezte, hogy erről tájékoztatja a Braille-bizottság elnökét.  
 
Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját és megköszönte a munkáját.  
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4.  A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészületeinek ütemezése 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Dr. Nagy Sándor előterjesztését követően az elnökség egyetértett abban, hogy 2018. évi 
küldöttgyűlés október 26-án, pénteken legyen. 
 
36/2018. (VIII.29.) sz. Elnökségi Határozat  

Az MVGYOSZ elnöksége a 2018. évi küldöttgyűlést 2018. október 26-ra, péntekre hívja össze. 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
Dr. Nagy Sándor az ütemezés tervezetét kiküldte az elnökségnek.  
 
Az elnökségi tagok rövid tanácskozás után az alábbi módosításban állapodtak meg: 
 
37/2018. (VIII.29.) sz. Elnökségi Határozat  

A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz: 
 
- felkéri a szakmai vezetőt, hogy a 2017. évi közhasznúsági jelentéshez a szöveges szakmai 
beszámolóját készítse el 2018. szeptember 10-ig,  
- felkéri a gazdasági vezetőt, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének részét 
képező számviteli beszámolót készítse el 2018. szeptember 10-ig,  
- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t és a Felügyelőbizottságot, hogy az MVGYOSZ 2017. 
évi közhasznúsági jelentésének vizsgálatát együttműködve végezzék el 2018. szeptember 
18-ig, 
- az elnökség 2018. szeptember 25-én ülést tart, amelyen dönt a közhasznúsági jelentés 

küldöttgyűlés elé terjesztéséről, 
 
 A közhasznúsági jelentés elnökség általi elfogadását követően (2018. szeptember 25.) 
- felkéri a szolgáltatásvezetőt, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének 
Braille változatát 2018. október 3-ig készíttesse el, 
- felkéri az adaptáló csoport vezetőjét, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági 
jelentésének Nagybetűs változatát 2018. október 3-ig készíttesse el, 
- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági 
jelentésének 2018. október 11-ig történő kiküldésére a küldöttek részére 
 
Felelős: dr. Nagy Sándor, Dr. Verdes Zsuzsanna, Angyal Gábor, Koczkásné Tóth Csilla, 
Sebesi Éva, Nemes- Nagy Tünde 
Határidő: lásd fent 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Dr. Ozvári- Lukács Ádám, 
Barnóczki Gábor, Nemes- Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna, Pesti 
Zoltánné)  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
5.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2019. évre 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 
Dr. Nagy Sándor: Kiküldtük a tavaly megállapított árlistát, amelyet az alábbiakban ismertetünk:  

Vakok Világa sík 4620 Ft 

Vakok Világa Braille 4095 Ft 

Vakok Világa elektronikus 1890 Ft 
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Vakok Világa hangos mp3 1890 Ft 

RTV Braille 6285Ft 

 

Az elnökség rövid tanácskozás után úgy határoztak, hogy 2019. évre nem emeli az árakat. 

38/2018. (VIII. 29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Szövetség sajtótermékeinek árát 2019. évre változatlanul, a 2018. évi szerint 

fenntartja.  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
6. Előterjesztés gyengénlátó emberekkel foglalkozó bizottság létrehozásáról 
 Előadó: Németh Orsolya 

 

Németh Orsolya és Puskás Anett javaslatát az MVGYOSZ gyengénlátó emberekkel foglalkozó 

bizottságának létrehozására irányuló kezdeményezés írásbeli változatát előzetesen 

megkapták az elnökségi tagok az alábbiak szerint: 

„Helyzetértékelés: 

Magyarországon a 2011-es népszámlálás adatai szerint több mint 80.000 látássérült személy 

él, akik között a teljesen vakok aránya alig 10%. A fennmaradó közel 90%uk alig- vagy 

gyengénlátó személy, akiknek igényei, lehetőségei és mindennapos nehézségei sok 

tekintetben eltérnek a vak emberekétől. Európai szinten is hasonló a látássérültek csoportján 

belül a vak és gyengénlátó személyek aránya. 

Jelentős többségük ellenére a gyengénlátó emberek érdekképviselete a vakokéhoz képest 

mind hazánkban, mind egész Európában jelentős hátrányt szenved. A látássérült emberek 

szervezeteire ország- és Európa-szerte jellemző, hogy tagságukban és vezetőségükben 

egyaránt a vak személyek vannak jelentős többségben, akik helyzetükből adódóan elsősorban 

saját csoportjuk nehézségeit, igényeit és megoldási lehetőségeit kommunikálják. A 

gyengénlátó emberek nem csak a társadalom, hanem gyakran az érdekvédelem területén is 

láthatatlanok, a vakokétól eltérő speciális igényeik sokszor háttérbe szorulnak. 

Az Európai Vakok Szövetsége (EBU) már a 90-es évek elején létrehozta a gyengénlátó 

emberekkel foglalkozó munkacsoportját, mely az elmúlt évtizedekben megalkotta többek 

között a gyengénlátó személyeknek szóló szolgáltatások sztenderdjeit. Az EBU eredményeik 

kommunikálását és hasznosítását ajánlja valamennyi tagszervezetének, aminek érdekében 

2018. júniusában elsőként rendeztek konferenciát a gyengénlátó személyeknek nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan. 

Magyarországon mind az érdekvédelem, mind a rehabilitáció elsősorban a vak emberekre 

fókuszál, csupán a közoktatás szintjén érvényesülnek a gyengénlátó tanulók speciális igényei. 

Bár az MVGYOSZ az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet fordít a gyengénlátó ügyfelekre 

például a segédeszköz bolt árukínálatának bővítése vagy az akadálymentesítési tanácsadás 

során, még mindig hiányzik a gyengénlátó tagság önszerveződése és a gyengénlátó 

személyek speciális igényeinek következetes becsatornázása és képviselete az érdekvédelmi 

munkába és a szolgáltatások fejlesztésébe. 

A gyengénlátó emberek jelentős többsége az MVGYOSZ-szel és / vagy tagegyesületeivel 

nincs kapcsolatban, spontán integrációban nőtt fel vagy időskorú látássérültként nem keresi a 
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hasonló sorsú emberek társaságát. Gyakran akadályozza a látássérült emberek 

közösségeihez való kapcsolódásukat, hogy úgy érzik, vakként akarják őket kezelni, miközben 

ők még látnak, illetve hogy a vakok látónak tekintik őket és nem vesznek tudomást a 

problémáikról. Ezzel párhuzamosan viszont gyakran a látó közösségekből is kirekesztődnek 

vagy azért, mert szégyellik és titkolják látássérültségüket, ami gyakran eredményez 

konfliktusokat, vagy azért, mert gyengénlátásuk már jelentősen akadályozza őket munkájuk 

elvégzésében, korábbi hobbijuk gyakorlásában. Sok gyengénlátó személy nem részesül olyan 

pénzbeni ellátásban (fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék, stb.), ami alapján az 

MVGYOSZ tagegyesületeibe beléphetne, illetve aminek révén rehabilitációs szolgáltatásokat 

vehetne igénybe. 

Célkitűzés: 

A bizottság létrehozásának elsődleges célja a gyengénlátó személyek speciális igényeinek, 

nehézségeinek és az ezekre vonatkozó megoldási lehetőségeknek, javaslatoknak a tudatos 

felmérése, becsatornázása. Ehhez kapcsolódó célként határozzuk meg a tagság körében a 

gyengénlátók arányának jelentős növelését a tagegyesületek szintjén, hangsúlyt helyezve a 

felkutatásra, a megszólításra, a közösséghez tartozás igényének felkeltésére, a releváns 

információ- és segítségnyújtásra. Kiemelt cél a jövő generációinak megszólítása a 

gyengénlátók iskolái és az utazótanári szolgálatok bevonásával. 

A bizottság összetétele: 

Javasoljuk, hogy a bizottság elsődlegesen érintett, azaz gyengénlátó tagokból álljon, akik 

között lehetnek szakemberek (pedagógus, rehabilitációs tanár, informatikus, stb.), illetve 

szervezetek, pl. tagegyesületek vezetői, képviselői. Indokolt esetben a bizottság tagja lehet ép 

látású, de a gyengénlátó személyekkel való foglalkozást hivatásának tekintő szakember is. 

Fontosnak tartjuk az életkori, nemi, szakmai és a gyengénlátást okozó szembetegség 

tekintetében is heterogén, sokszínű bizottság létrehozását. 

Lehetséges tematika a bizottság munkájához: 

- a gyengénlátó embereknek nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó sztenderdeket összefoglaló 

EBU anyag magyarra fordítása és hazai adaptációja, az ebben foglalt információk terjesztése. 

- a gyengénlátás, mint fogalom újragondolása a nemzetközi trendek figyelembe vételével, az 

aliglátók csoportjának integrációja azokon a területeken, ahol esetükben inkább a 

gyengénlátókat segítő technológiák, szolgáltatások lehetnek relevánsak kiindulva abból a 

nemzetközi szinten általánosnak mondható tapasztalatból, hogy a segédeszközök 

fejlődésével az alig- és gyengénlátás határai egyre jobban elmosódnak. 

- a már működő elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások áttekintése, javaslattétel a 

gyengénlátó embereket segítő szolgáltatási elemek fejlesztésére, biztosítására. 

- akadálymentesítési javaslatok, sztenderdek felkutatása, adaptálása a hazai viszonyokra. 

- a gyengénlátó fiatalokat az MVGYOSZ-be és tagegyesületeibe bevonzó önfejlesztési, 

szabadidős, sport és kultúrális programok kidolgozása, ajánlások, javaslatok megfogalmazása 

a tagegyesületek számára. 

- az oktatás és a foglalkoztatás területén működő jó gyakorlatok feltárása, ajánlások, 

sztenderdek megfogalmazása elsősorban felnőttképző intézmények és munkáltatók számára. 

- az idős gyengénlátó személyek felkutatásával és közösségbe szervezésével kapcsolatos jó 

gyakorlatok feltárása, ajánlások megfogalmazása a tagegyesületek számára. 
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- kommunikációs kampányok, ismeretbővítő és szemléletformáló akciók kidolgozása, 

elindítása az MVGYOSZ és tagegyesületei részvételével a gyengénlátással és a gyengénlátó 

emberekkel kapcsolatban. 

Személyi javaslatok, amikhez még további ötleteket várunk: 

- Baráth Erika Anita – a Gyengénlátók Általános Iskolájának pedagógusa, 

kollégiumvezető és gyermekvédelmi szakember, ő is gyengénlátó. 

- Magyari Judit – gyengénlátó pszichológus, aki a Fehér Bot Alapítvány elemi 

rehabilitációs centrumában dolgozott. 

- Pesti Zoltánné – gyengénlátó egyesületi vezető, az elnökség tagja, elemi rehabilitációs 

központ vezetője 

- olyan gyengénlátó informatikus, aki jártas a gyengénlátó felhasználókat segítő 

szoftverek, kisegítő lehetőségek terén. 

- kifejezetten funkcionális látásvizsgálattal és látástréninggel foglalkozó rehabilitációs 

tanár. 

- szemészorvos és / vagy optometrista???” 

Németh Orsolya a fentieket az alábbiakkal egészítette ki: 
Az elnökségtől is nagyon várjuk a javaslatokat a bizottság esetleges tagjaira. Az 
előterjesztésben javasolt személyeket még nem kértük fel. 
 
Pestiné Zoltánné üdvözölte a kezdeményezést, arról még nem tudott nyilatkozni, hogy 
elvállalja-e a részvételt. 
 
Beszélgetés alakult ki arról, hogy fontos a szövetségnek a gyengénlátó tagságra nagyobb és 
fókuszáltabb, stratégiai szempontok által is meghatározott módon figyelmet fordítania, a 
tagegyesületek szintjén pedig erősíteni kell a tagság soraiba való bevonásukat.  
Felmerült az az aggodalom, hogy hogyan viszonyulnak majd a vak tagok a gyengénlátókkal 
való fokozottabb foglalkozáshoz, de erre az elnökség több tagja is úgy reagált, hogy a 
szövetségen belül jelenleg működő bizottságok, valamint az általa létrehozott egyéb 
szervezetek és alapítványok is elsősorban a teljesen vakok érdekeit szolgálják, pl. Braille-
bizottság, vakvezető kutyával közlekedők csoportjai, stb. 
 
Az elnökség tagjai hozzászólásukban támogatták a kezdeményezést és az alábbiak szerint 
határoztak: 
 
39/2018. (VIII. 29.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség támogatja az MVGYOSZ-en belül egy a gyengénlátó emberekkel foglalkozó 
bizottság létrehozását azzal, hogy a bizottság tagjainak felkérésével az előterjesztőket bízza 
meg, illetve hogy a bizottság nevét és ügyrendjét maga határozza meg. 
 
Felelős: Németh Orsolya, Puskás Anett 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
  Előadó: Dr. Nagyné Berke Mónika szakmai vezető 

 
Gulyás Zsuzsa a projekt vezetője írásban megküldte beszámolóját az alábbiak szerint: 
 
„Beszámoló a Távszem projektről 
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1., 2018. 07. 03. 
Megbeszélés a Távszem projektről 
Helyszín: Óbudai Egyetem NIK fejlesztőlabor 
Kajó Zoltánnal folytatott megbeszélésünk Cserfalvi Annamáriával és Ecsedi Csabával, akik 
kifejezték szakmai támogatásukat, segítségüket a TÁVSZEM projekt kapcsán. Ecsedi Csaba 
a tesztelési fázisban szakértői (ingyenes) felajánlást tett, bevonva a látássérült hallgatók teszt 
véleményeit is. A megbeszélés a résztvevők kifejezett együttműködési szándékának 

kinyilatkoztatásával záródott.  

2., A nemzetközi kitekintés erősítése érdekében, így megbeszélést folytattunk Kajó Zoltán 

kollégánkkal a jövő áprilisra tervezett konferencia előadóival. 

3., Kajó Zoltánnal karöltve, többszöri egyeztetést folytattunk a felnőttképzési szakértőnkkel, 
Sulyok Tamással, melynek kapcsán az esetleges alapszabály módosításokat a Szövetség 
részéről meg kell tenni, annak érdekében, hogy a szakmapolitikai, valamint az akkreditációs 

jogszabályi előírásoknak megfelelően tudjuk végrehajtani a projektben előírtakat. 

4., Július 12-én az EMMI-ben részt vettünk az első projektvégrehajtási ülésen, mely során a 
Távszem projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását tekintették át az Irányító Hatóság 
munkatársai. A főosztályvezető Asszony és a minisztérium delegáltjai teljes elismeréssel 
nyilatkoztak szakmai felkészültségünkről, végrehajtási módszertani munkánkról és 
elkötelezettségünkről. A beszámolón részt vett Gulyás Zsuzsa, dr. Nagyné Berke Mónika, 
Verdes Zsuzsa. 

5., Július 18-án a Távszem konzorciumi részének PVÜ beszámolóján vettünk részt, melyen 

rajtam és Verdes Zsuzsán kívül a SINOSZ és az MTA képviselői is jelen voltak.  

6., A minisztérium részére beküldésre került a havonta esedékes adatbekérő táblázat a projekt 

mindkét részéről (Távszem és konzorciumi rész). 

7., Részt vettem és veszek, a rendszeresen (kéthetente) megtartott konzorciumi 

megbeszéléseken, melyről összefoglaló, emlékeztető és jelenléti ív készül. 

8., Tananyagfejlesztés, kompetencia meghatározások, ki és bemenet egyeztetése. 
Folyamatos 
 
Távszem projektvezetői feladatom ellátásán kívül 
 
1., Segítettem és támogattam az - Ingyenes képernyőolvasó és nagyító szoftverek látássérült 
embereknek  
- sajtótájékoztatójának megszervezését. 
- Műszaki előzetes bejárás 
- Szigorú protokoll megismerése, betartása és betartatása a Belügyminisztérium elvárásainak 
megfelelően. 
- Kapcsolattartás az egy hét alatt 
- A rendezvény sikeres lebonyolítása 
- A sajtó osztály munkatársaival történt szoros kapcsolat kialakítása és megtartása 
- Államtitkár Úrral történt előzetes időpont a TÁVSZEM prezentációjának érdekében. 
- Sajtó osztály tájékoztatása a további rendezvényeinkről, meghívókról való gondoskodás. 
Folyamatban 
  
2., Speciális innovációs termékfejlesztési alapítvány munkatársaival történt egyeztetés, mely 
a vakok és gyengénlátók igényeihez, elvárásaihoz igazítottan tervezi kialakítani a fejlesztendő 
használati eszközt. A megbeszélésen részt vett rajtam kívül Angyal Gábor, Nagyné Berke 
Mónika, Németh Orsolya. 
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3., Turisztikai pályázat felkutatása, melyhez kapcsolódik egy prevenciós-rehabilitációs 
eszközpark, mely figyelembe veszi az akadálymentesített fizikai erőnlétet, kis és nagy mozgás, 
mozgáskoordináció, finommotorikai szempontokat is.” 
 
Dr. Nagyné Berke Mónika a projekt szakmai vezetője a beszámolót az alábbiak szerint 
egészítette ki: 
 
A Távszem projekt szakmai vezetője tájékoztatta az elnökséget a folyó munkákról. 

Tananyagfejlesztés, felújítás, stb. Kérte az elnökség segítségét abban, hogy a közbeszerzési 

eljárás során milyen iPhone készülékeket szerezzenek be, és milyen forrásból. Mivel a másfél 

éve betervezett iPhone SE készülék már csak korlátozott számban kapható, és maga a 

készülék is kezd elavulni. Így a 2019. év elején kiosztásra kerülő készülékek esetében már 

nem lenne optimális a SE típust adni. Az Apple ígérte év elején, hogy piacra dobja az SE2 

típust, de ez nem történt meg. A legújabb információk szerint már nem is fog, mert 

szeptemberben 3 új készülékkel fog megjelenni a piacon, de ezek között nem lesz az SE2. Így 

a SE utáni iPhone a 7-es készülék. Ennek az ára viszont sokkal magasabb, mint ami a 

pályázatba be lett tervezve. Erre támogatást, vagy forrást kell találni. A különbség 

hozzávetőleg 50 millió forint. 

A szakmai vezető felvetette, hogy azoktól a személyektől lehetne egy minimális összeget 

kérni, egyfajta regisztrációs díjat, akik kapnak készüléket. 

Az elnökség szerint ez nem jó megoldás, mert úgy volt meghirdetve a projekt, hogy ingyenes. 

Dr. Ozvári-Lukács Ádám szerint pedig a pár ezer forintos regisztrációs díj minimálisan 

csökkentené csak a plusz kiadásokat. Annyit pedig biztosan nem lehet elkérni a 

látássérültektől, ami fedezné a különbséget. 

 Nagy Sándor elnök javasolta, hogy a különbség egy részét az MVGYOSZ-nek felajánlott adó 

1%-ából befolyt összegből lehetne finanszírozni, így 2019. évben az egyesületek nem 

kapnának támogatást, ezzel hozzájárulnának a tagjaiknak kiosztott készülékek 

beszerzéséhez. 

Ezt a javaslatot az elnökség elvetette, mivel ha leosztásra kerül az összeg, akkor sokkal több 

látássérült személynek tudnak segíteni, mint ez esetben. 

Pesti Zoltánné javasolta, hogy adjon be a szövetség módosítási kérelmet, miszerint kevesebb 

készüléket szereznek be, mint a tervezett 800 darab. 

Nagy Tünde felvetette a DM kampány lehetőségét is. 

Angyal Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy a következő DM levél a Távszem témában fog 

kimenni. Ebből biztosan lesz pár milliós bevétele a szövetségnek, de annyi biztosan nem, hogy 

lefedje a hiányzó összeget. 

Az elnökség megtárgyalta a felvetést és azt a véleményt fogalmazta meg, hogy 800 készülék 

lett beharangozva, így tartani kéne a számot, mert a látássérültek számítanak rá és várják a 

készülékeket. 

Dr. Nagyné Berke Mónika összegezte a felvetéseket, és elmondta, hogy az Irányító Hatóságtól 

kér véleményt arra vonatkozóan, hogy lehet-e csökkenteni a darabszámot, vagy sem. Illetve 

megvizsgálja annak lehetőségét, hogy honnan tudna a szervezet készülékekhez jutni, akár a 

Nemzeti Bankon keresztül. 

Az elnökség tudomásul vette dr. Nagyné Berke Mónika beszámolóját.  
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8.  Tájékoztatás kérése a 
- vírustámadás okozta adatvesztésről és a későbbi esetleges támadások kivédésére tett 

intézkedésekről, 

- Kutor Sándorné perének állásáról, 

- Balatonboglári üdülő házirendjéről, 

-Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének MVGYOSZ-ből történő 

kizárásának előkészítése és küldöttgyűlés elé terjesztésének lehetőségéről 

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 
 

Az elnökség Pesti Zoltánné kérdéseit az alábbiak szerint vitatta meg: 

 

- Tájékoztatás a vírustámadás okozta adatvesztésről és a későbbi esetleges támadások 

kivédésére tett intézkedésekről (hol tart a helyreállítás, történt e végleges adatvesztés 

és ha igen milyen adatokban). 

 

Ezzel kapcsolatban dr. Nagy Sándor elmondta, hogy az MVGYOSZ informatikai rendszerének 

védelme miként működik. 

A védelem egyik alapeleme a vírusvédelem, amit a Panda Endpoint Protection Plus felhőalapú 

vírusvédelmi szoftver lát el. A program telepítve van minden szerver és kliens gépre, a 

frissítése automatikusan történik. A fájlrendszer védelmen felül tartalmaz postafiók védelmet 

és vizsgálja a potenciális nem kívánatos, kártékony programokat. 

Az internet és a Szövetség belső hálózata között áll egy TMG 2010 szerver (Microsoft 

Forefront Threat Management Gateway 2010) és egy demilitarizált zóna (DMZ) vagy más 

néven perimeter hálózat. A TMG számos feladatot lát el, tűzfal, vpn szerver, antimalware, 

spam szűrés az Exchange szerver számár, stb. A DMZ egyszerűen fogalmazva egy plusz 

biztonsági réteg, egy köztes hálózat az internet és a LAN között. 

A védelem és a biztonság kapcsán fontos megjegyezni, hogy a felhasználói fiókok korlátozott 

jogokkal rendelkeznek. Szoftvertelepítésre csak a rendszergazda fiók jogosult. Ennek ellenére 

a Rapid Ransomware képes volt feltelepülni rendszergazdai jogok nélkül. Ezt a megfigyelést 

különböző fórumokon mások is megerősítették, akik áldozatául estek a vírusnak. 

A szerverekről minden nap, ütemezett, teljes biztonsági mentés készült a rájuk csatlakoztatott 

külső merevlemezekre és külön egy NAS meghajtóra is. A vírus először ezeket tette 

használhatatlanná, majd kikapcsolt minden visszaállítási lehetőséget (Rendszer-visszaállítás, 

Shadow Copy). 

Ezt a vírusvédelmi rendszert alkalmazzuk most is azzal a kiegészítéssel, hogy plusz offline 

mentést is végzünk az alábbiak szerint: 

A központi szerverről minden héten egy külső winchesterre, továbbá minden hónapban egy 

másik külső winchesterre. Ezen kívül a könyvelés naponta végez offline mentést.  

A vírus által letitkosított fájlok visszafejtésére nincs mód. 

A végleges adatvesztéssel kapcsolatosan nem tudok nyilatkozni, mert nem tudható, mikor 

jelenik meg a titkosítást feloldó kód. 

 

Fodor Ágnes kérdésére, hogy történt-e felelősségvállalás az adatvesztés miatt, illetve, hogy 

januártól mit dolgozott az új rendszergazda  a vírus támadás időpontjáig és milyen módon 

történt a két rendszergazda között az átadás-átvétel. dr. Nagy Sándor elmondta, hogy a 

rendszergazdai munkakört betöltő új munkatárs márciusban jelezte, hogy szükséges lenne 

offline mentéssel is védeni az adatállományt. Kérte, hogy dolgozza ki ennek feltételeit és 

tegyen javaslatot a szükséges eszközök beszerzésére, de mire ez bekövetkezett volna 

március 22-én bekövetkezett a baj. Ezért nem látja indokoltnak a felelősségre vonást. Ez a 

vírus támadás megtörténhetett volna decemberben is, az előző rendszergazda ideje alatt is.  

Fodor Ágnes: Akkor jól értem, hogy nem lesz felelősségre vonás? Nagy Sándor: Nem 
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- Hol tart Kutor Sándorné pere (lezárult e már és ha igen, milyen eredménnyel). 

Ezzel kapcsolatban dr. Nagy Sándor és dr. Ozvári-Lukács Ádám elmondták, hogy jelenleg a 

tanúk meghallgatása folyik. 

 

- A Balatonboglári üdülő házirendje (kiemelten a vakvezető kutyák bevitele kapcsán 

kialakult helyzetre tekintettel). 

 

Ezzel kapcsolatosan dr. Nagy Sándor elmondta, hogy a balatonboglári üdülő házirendjét 

bekéri az üzemeltetőtől. Megérkezését követően tájékoztatással leszek. A vakvezető kutyák 

bevitele kapcsán kialakult helyzettel kapcsolatban arról van információm, hogy Vass Péter 

közérdekű adatigénylés keretében kikérte azt a levelet, amelyben megkértük az üdülő 

üzemeltetőjét a vakvezető kutyák beengedésére. Ezt a levelet megküldtük részére és itt is 

ismertetem: 

„From: Szakmai vezető  

Sent: Tuesday, March 22, 2016 11:22 AM 

To: (az adatot a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok miatt töröltük) 

Subject: vakvezető kutya beengedése az üdülőbe 

 

Tisztelt Fehér Klára és Otlakán Gyula! 

Otlakán Gyulától tegnap, telefonon kértem tájékoztatást arról, hogy az MVGYOSZ tulajdonát 

képző és az Önök által üzemeltetett üdülőbe fogadnak-e vakvezető kutyás vendéget? 

Otlakán Gyula tájékoztatott, hogy még nem oldódott meg a probléma, vagyis nem veheti 

igénybe az üdülő szolgáltatásait egy olyan vak személy, aki vakvezető kutyájával közlekedik, 

és azt az üdülőbe is magával kívánja hozni. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályok és az MVGYOSZ által a témakörben 

képviselt álláspont szerint a közterületekre és közhasználatú magánterületekre (utóbbiak 

közé tartozik az Önök által üzemeltetett üdülő is) külön engedély nélkül be lehet vinni 

vakvezető kutyát, illetve tilos megakadályozni, tilalmazni a vakvezető kutyák bevitelét. 

Az üdülőből a vakvezető kutyák kizárása miatt diszkriminációra hivatkozva bárki indíthat 

eljárást az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. 

Az MVGYOSZ, mint a látássérültek, így a vakvezető kutyával közlekedők érdekvédelmével 

foglalkozó országos hatókörű csúcsszervezet, nem engedheti meg, hogy a nevével 

fémjelzett üdülőből a vakvezető kutyás vendégeket az Üzemeltető, vagy bárki kizárja. 

Ezért kérem, hogy a jövőben ne tanúsítsanak diszkriminatív magatartást. 

Tisztelettel és köszönettel: 

Dr. Nagy Sándor elnök megbízásából 
Angyal Gábor szakmai vezető” 
 

- A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének MVGYOSZ-ből történő 

kizárásának előkészítése és küldöttgyűlés elé terjesztésének lehetősége. 

 

Ezzel kapcsolatban összefoglalom az eddig történteket:  

A Munkacsoport tagjainak 2018. 05. 11- én kiküldött e-mail: 

„Kedves Munkacsoport 

 

Alább küldöm az elnökség két határozatát. 

A 21. számú határozat 2. pontja alapján megkerestem az Etikai Bizottságot és kértem az 

eljárás folyamatba tételét. 

A 22. számú határozat pedig a munkacsoportra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.   
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21/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat  

1./ Az elnökség elhatárolódik a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 

tevékenységétől.  

2./ Az elnökség kezdeményezi az etikai bizottságnál a szervezet kizárását.  

3./  Az elnökség felkéri az etikai bizottságot, hogy vizsgálja meg, a Vakok és Gyengénlátók 

Fejér Megyei Szervezete tevékenységét, különös figyelemmel arra, hogy  

a) Levélküldeményeit vak írást imitáló cédula borítékba helyezésével postázza. A levél mellett 

Braille-pontok vannak csak a papíron, amelyre hivatkozva ingyen adja fel, ami etikátlan.  

b) Leveleiben mennyire tanúsít helyes magatartást, mennyire vezeti félre a célközönséget, akit 

levelével megkeres, mennyire árt, állítja be negatív színben a vak emberekkel kapcsolatos 

ismereteket, mennyire hiteles a tájékoztatása. 

 

A fenti határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag)  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

22/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség munkacsoportot hoz létre a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 

tevékenységének vizsgálatára.  

A munkacsoport vizsgálja, hogy a szervezet ország szerte elküldött különböző megkeresései 

mennyiben egyeztethetőek össze az MVGYOSZ alapszabályában foglalt céljaival és szakmai 

tevékenységével. Munkája során vizsgálja a szervezet leveleit, jelentéseit, tevékenységét, 

együttműködését a Szövetséggel, közhasznúsági mellékleteit, szakmai beszámolóit.  

A munkacsoport tagjai: Fodor Ágnes, Majoros Kálmánné, Nemes- Nagy Tünde, Dr. Ozvári- 

Lukács Ádám.  

A bizottság a munkáját a következő elnökségi ülésig végezze el.  

A fenti határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag).  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott – „ 

 

Végül idézem a májusi elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 

„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. „ 
 
Pesti Zoltánné elmondta, hogy újabb valótlan tartalmú levelekkel kereste meg az 
Önkormányzatokat. Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy a Facebookon is téves információkat 
tesznek közzé. Nagy Sándor kérte, hogy ezeket az információkat küldjék meg neki, továbbá 
jelezte, hogy tájékoztatást kér az etikai bizottságtól az általa kezdeményezett eljárás 
helyzetéről.  
 

- Az üdülőbe lehet, vagy nem lehet kutyát bevinni már állandó téma a látássérültek 

körében, ezért úgy érzem, hogy egy nyilvános "tisztázó-levelet" kellene írni az ügy 

kapcsán. 

Dr. Nagy Sándor kérdése, hogy kinek írjunk tisztázó levelet? A fent említett kérésen kívül nem 

érkezett egyéb megkeresés. Azt pedig, mint ahogy mondtam, rendeztük. 
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- A szakmai beszámoló elkészítését milyen mértékben érintette a vírustámadás? Erről 

még egy alkalommal sem hallottam. Ha nem érintette, akkor még áprilisban el kellett 

volna készülnie az előző határozat tervezet szerint. Ha érintette a vírustámadás a 

szakmai beszámolóhoz szükséges adatokat, akkor sikerült e azokat helyreállítani, ha 

nem, van e olyan papíralapú vagy egyéb módon mentett anyag a szakmai 

tevékenységekről, amiből el lehet hitelt érdemlően készíteni a beszámolót? 

Dr. Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy a szakmai beszámolót a szakmai vezető készíti, 

aki arról tájékoztatott, hogy ehhez rendelkezésére állnak az iratok. 

 

– Az elnökségi tagok beszámolóit nem kértétek be újból, így feltételezem, hogy azok 

megvannak. 

Dr. Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy igen, megvannak az adatok. 

 

- Nem tudom más hogy van vele, de én elnökségi tagként alig tudok információkat 

ebben a témában. Hány gépből hányat érintett? Vesztek e el a könyvelési anyagon 

kívül egyéb adatok, dokumentumok, bármi? 

Ezekről szeretnék hallani. 

Dr. Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy Az áprilisi elnökségi ülésen megtárgyaltuk a 

vírustámadás következményeit, amelyet az ülés jegyzőkönyvében te is megtalálsz. Ez 

folytatódott a májusi elnökségi ülésen, amelyen te is jelen voltál.  

A titkosítás a szerver parkon kívül 4 munkaállomást érintett, 26 gép sértetlen maradt.  

A szerveren tárolt elektronikus dokumentumok titkosítva vannak, amelyek közül a könyvelés 

2017. év előtti állapota visszaállítható, továbbá a meg nem támadott gépekből is nyerhetünk 

vissza dokumentumokat. A Távszem projekt dokumentumai megmaradtak. Az irattárban sok 

dokumentum fellelhető. 

Összegezve a helyzetet vannak veszteségeink, de ezek egyszer sem eredményezték azt, 

hogy a Szövetség működése leállt volna, tehát a munka zavartalanul folyt. Egyedül a 

közhasznúsági beszámoló elfogadásával vagyunk késdelemben, de mint azt az elnökségi 

ülésen is megbeszéltük erről tájékoztattuk az OBH-t.  

 

10. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

Fodor Ágnes jelezte, hogy a tagnyilvántartó használatához szükséges az adatvédelmi 
szabályzat elkészítése. Dr. Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy dr. Ozvári-Lukács 
Ádámmal egyeztettek a szabályzat elkészítéséről.  
 
Dr. Nagyné Berke Mónika kérte az elnökség tagjait, hogy mondják el véleményüket arról, hogy 

milyen lesz a szövetségi élet és a látássérültek mindennapjai 100 év múlva. A Vakok Világa 

folyóirat októberben ünnepi számmal jelenik meg, amelyben a jövő számára terveznek egy 

időkapszulát, egy üzenetet elhelyezni a szövetség jelenlegi munkatársaitól és vezetőségi 

tagjaitól. 

Fodor Ágnes szerint 100 év múlva már nem lesz különbség látó és nem látó között, minden 

úgy lesz kialakítva, hogy egyforma eséllyel igénybe tudja mindenki venni a szolgáltatásokat. 

dr Nagy Sándor szerint pedig, ha 100 év múlva kinyitjuk a szekrényt, akkor a cukor 

megmondja, hogy Kabáról származik. 

Az elnökségi tagok sok ötletet elképzelést megfogalmaztak, az erről szóló cikket a Vakok 

Világa októberi számában lehet elolvasni. 

Barnóczki Gábor kérdése, hogy a centenáriumi év keretében a Vaktív nap megvalósul-e. 
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Dr. Nagy Sándor válasza, hogy a 100 év 100 km váltja ki idén a sportnapot. 

 
A következő elnökségi ülés várhatóan szeptember 25-én lesz.  
 
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette.  
 

Kmf. 
 
 
 
 ………………………         …………………………..               ………………………. 
 dr. Nagy Sándor   Baráth Barbara Barnóczki Gábor  

  elnök     jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő 
 


