
Adományok felhasználása 2014. évben 

Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk az év folyamán Kilencmillió-kettőszáznyolcvanháromezer 

forint adományt kapott. Ebből az összegből a magánszemélyek adománya 

Nyolcszázkilencvennégyezer-nyolcszázharminc forint, egyéb szervezetek adománya 

Nyolcmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forint volt. Célszerinti adományként a Diplomata 

Feleségek Klubja Egymillió-nyolcszázötvenhatezer forint, az SPF Hungary Kft. Egymillió-

nyolcszázezer forint adománnyal járult hozzá egy-egy vakvezetőkutya-kiképzéséhez. A 

Nemzetközi Jótékonységi Hölgy Klub Ötszázezer forinttal járult hozzá Lucky nevű 

vakvezetőkutya kiképzéséhez. A Cognex Hungary Kft a Kutyaiskola irodájának és 

kerítésének felújítására Hétezer dollárt utalt át, ami átváltás után Egymillió-

hatszáznyolcvanhétezer forint. A Magnet Bank Közösségi Adományozási programja 

keretében Ötszáznegyvenegyezer-hatszáz forint gyűlt össze, így lehetőség nyílt az Iskolának 

egy új fűnyíró traktor vételére, mivel a régi már javíthatatlannak bizonyult. Ez azért is nagyon 

fontos volt, mert ha a toklász bekerül a kutya szervezetébe elpusztulást is okozhat. Schmitt 

Pál Kétmillió forintot adományozott az Iskolának. 

A Vakvezetőkutya-kiképző Iskola október 15-én átvette a Lions Clubok Magyarországi 

Szövetsége nevében dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona kormányzó asszonytól a „Szeretet 

erejével” elismerő díjat és az ezzel járó Négyszázezer forint pénzadományt.  A Kutyaiskola 

tárgyi adományban is részesült. Az Ebszőrszalon Kutyakozmetika vezetője vállalta, hogy a 

Kutyaiskolán lévő kutyákat díjmentesen kezeli. Az Intervet Kft. ez évben is vállalta az 

MVGYOSZ által kiképzett és gazdákhoz kihelyezett vakvezetőkutyák kötelező oltásaihoz 

szükséges vakcinák biztosítását. 2014. április 16-án a Magyar Kullancsszövetség 

sajtótájékoztatóján átvehettük adományukat, mely kullancstávoltartó spray-ket, kullancs 

kiszedő kanalat, lyme-kór tesztet, kutyák részére kullancsriasztó cseppet tartalmazott. A 

Hankook Tire Magyarország a Kutyaiskola Mercedes Sprinter buszára egy garnitúra téli 

gumiabroncsot ajándékozott. Vodafone önkéntes dolgozói az Iskola életéről ábrákat festettek 

a kennelsor hátsó falára. A Novartis Hungária valamint a Vodafone dolgozói idén is kerti 

munkával segítették a Kutyaiskola munkáját. Adományokból valósult meg a kennel udvar 

csatorna-hálózat két szakaszának cseréje, valamint az Iskola buszának szervízelése, 

felújítása, logóztatása és vizsgáztatása.  

Központi adományszámlánkra 2014. évben, sajnos az előző évinél kevesebb, Hárommillió-

hétszáztízezer forint befizetés érkezett. Magánszemélyek Kétmillió-százkilencvenezer 

forintot adományoztak. Ebből Egymillió forint célszerinti adomány volt, melyet Varga János a 

székház felújítására adományozott. Egyéb szervezetek adománya Ötszázhatvanezer forint 

volt. A Hankook Tire Magyarország a Szövetség személyautójára is egy garnitúra téli 

gumiabroncsot ajándékozott. 

Az Ofotért boltokban kihelyezett adománygyűjtő gömbökben Hatvankétezer-

hatszáznyolcvanöt forint gyűlt össze. 

Kovács Józsefné sz. Sipos Erzsébet végrendeletileg  Kétmillió forintot hagyott a 

Szövetségre. 

A direkt marketing kampány 2009-2013.-ig tartó időszaka lezárult. A négy év nyeresége 

Száztizennégymillió-kilencszázhuszonnégyezer forint. 2014. évben a kampányból befolyt 

nyereség összege Negyvenötmillió-kettőszáztízezer forint.  Elnökségi döntés alapján a tőke 



összegéből a segédeszköz alapból és a fehér bot alapból három-három millió forintot 

felszabadítottunk a  segédeszköz bolt árukészletének bővítése céljából. 

Az adózók által 2013. évi bevallásuk alapján személyi jövedelemadójukból a Szövetség 

részére Tizennégymillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forintot ajánlottak fel 2014. évben. 

Egyesületeink 2015.évben az összeg 50 %-át használhatják fel Elnökségi határozat alapján. 

Budapest, 2015.03.16.         

       

         Kutor Sándorné 

         gazdasági vezető 

 



 6. sz. melléklet

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:

Kedvezményezett neve:

Támogatott feladat megnevezése:

1. Saját forrás 0

ebből a támogató által előírt 0

2. Igényelt támogatás 172 700 000

3. Összesen 172 700 000

Sor-szám

Az igényelt 

támogatás 

terhére

Tényleges 

felhasználás
Tény/Terv %

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 53 906 300 53 906 300 100,00

49 964 000 49 964 000

3 942 300 3 942 300

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 536 000 15 536 000 100,00

15 536 000 15 536 000

3. 25 542 700 25 542 700 100,00

ebből:

1. anyagköltség, készletbeszerzés 635 500 662 802

207 000 190 127

50 000 57 050

240 000 247 097

138 500 168 528

2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak 785 000 764 540

400 000 444 500

385 000 320 040

3. bérleti díjak 0 0

4. rezsi jellegű kiadások 9 724 200 9 789 542

2 513 000 2 513 661

6 685 800 6 750 481

142 000 142 000

119 000 119 000

264 400 264 400

5. szállítási, utazási költségek 0 0

6. egyéb szolgáltatások vásárlása 13 778 000 13 973 223

50 000 250 000

120 000 120 000

1 800 000 1 847 687

3 650 000 3 790 896

7 884 000 7 660 640

54 000 54 000

220 000 250 000

7. egyéb dologi kiadások 620 000 352 593

620 000 352 593

Munkaruha

Számítástechnikai anyag

Szemétdíj

Csatornadíj

Szakkönyv, folyóirat

Könyvvizsgálói díj

Áramdíj

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

Kiadás megnevezése

2590-1/2014

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

2014. évi címzett fejezeti támogatás

adatok forintban

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében 

felmerülő tervezett költség 

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

Tisztítószer

Bérköltség

Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*

Szociális hozzájárulási adó

Távfelügyelet

Postaköltség

Vízdíj

Javítás, karbantartás

Internet költsége

Telefonköltség

Gázdíj

Megbízási díj

Rendszer üzemeltetési díj

Biztosítási díj

Tűz és munkavédelem

Foglalkozás egyészségügyi szolgáltatás

1.oldal



 6. sz. melléklet

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:

Kedvezményezett neve:

Támogatott feladat megnevezése:

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

2590-1/2014

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

2014. évi címzett fejezeti támogatás

adatok forintban

4.

77 715 000 77 715 000

ebből:

1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**

2. államháztartáson kívülre** 77 715 000

A Működési kiadások összesen (1+2+3+4) 172 700 000 172 700 000

5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése - ezer Ft-ra kerekítve) 0 0

6. Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel - ezer Ft-ra kerekítve) 0 0

7.

0 0

ebből:

1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet (ezer Ft-ra kerekítve)**

2. államháztartáson kívülre (ezer Ft-ra kerekítve)**

B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7) 0 0

C

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C) 172 700 000 172 700 000

2014 Tervezett Tervezett 2014 Tervezett Tervezett 

január: 15 682 720 július: 14 634 237

február: 14 414 252 129 525 000 augusztus: 13 962 225

március: 14 428 795 szeptember: 13 777 596 43 175 000

április: 14 853 061 október: 14 101 255

május: 15 357 972 november: 13 808 820

június: 14 468 190 december: 13 210 877

2014: 172 700 000 172 700 000

Összesen: 172 700 000 172 700 000

Dátum: 2014.február 20. PH.

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ 

szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§,  Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem 

szerepeltethető)

Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a 

LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§,  Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e 

költségsoron költség nem szerepeltethető)

Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági 

részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)

igénylő cégszerű aláírása

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint továbbá a finanszírozási igény ütemezése

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások és a támogatás igénylésének ütemezése a tárgyévben és a tárgyévet 

követő évben:

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél felmerülő kiadások a tárgyévet követő években:

2.oldal
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Az MVGYOSZ beszámolója a 2014. évi szakmai tevékenységről 

 
I. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban 
MVGYOSZ, vagy Szövetség) bemutatása 

Az MVGYOSZ ernyőszervezetként 22 tagegyesületén keresztül, és közvetlenül mintegy 14000 
látássérült számára nyújtja szolgáltatásait térítésmentesen, vagy a piaci árnál sokkal alacso-
nyabb áron, hisz nagyrészük igen kevés pénzből él. Közhasznú szervezetként azonban bár-
mely igazolhatóan látássérült ember igénybe veheti szolgáltatásainkat. Ezek az alábbiak: 

1. Hangoskönyvtár üzemeltetése, 
2. Braille-könyvtár üzemeltetése 
3. szövegek Braille-átiratainak elkészítése, 
4. kották Braille-átiratainak elkészítése, 
5. akadálymentes általános iskolai és középiskolai tankönyvek előállítása, 
6. Vakok Világa folyóirat kiadása Braille-írásos változatban, 
7. Vakok Világa folyóirat kiadása nagybetűs, síkírásos változatban, 
8. Vakok Világa folyóirat kiadása elektronikus változatban, 
9. RTV Braille-formátumú újság kiadása, 
10. Gyógymasszőr újság kiadása Braille-ben, 
11. Gyógymasszőr újság kiadása elektronikus, e-mailes változatban, 
12. Kitekintő folyóirat megjelentetése Braille-ben, 
13. Kitekintő folyóirat kiadása elektronikus, e-mailes változatban, 
14. Irodalom – Kultúra folyóirat kiadása- Braille-ben, 
15. Irodalom – Kultúra folyóirat elektronikus, e-mailes változatban, 
16. Zene – Kultúra folyóirat kiadása Braille-ben, 
17. Zene – Kultúra folyóirat kiadása elektronikus, e-mailes változatban, 
18. Gyógymasszőr folyóirat kiadása Braille-ben, 
19. Gyógymasszőr folyóirat kiadása elektronikus, e-mailes változatban, 
20. elektronikus hírlevél küldése, 
21. segédeszközbolt üzemeltetése, 
22. egyes segédeszközök vásárlásának ártámogatása, 
23. vényre felírható segédeszközök forgalmazása, 
24. jogsegély szolgálat biztosítása, 
25. Elszámoltatási törvénnyel kapcsolatos tájékoztatás. szaktanácsadás nyújtása, 
26. igénylők vakvezetőkutyához juttatása, 
27. vakvezetőkutyák utógondozása, 
28. MVGYOSZ üdülő üzemeltetése. 

Mindezek fejlesztését és szinten tartását tervszerűen végezzük. 

Tagegyesületeinket anyagi és szakmai támogatásban részesítjük, illetve az alábbi, térítésmen-
tes szolgáltatásokat nyújtjuk számukra: 

1. Szaktanácsadás a továbbadott támogatás felhasználási módja ügyében. 
2. Szaktanácsadás a továbbadott támogatás elszámolása ügyében. 
3. Segítségnyújtás a továbbadott támogatás elszámolásában. 
4. Helység és infrastruktúrahasználat biztosítása közösségi és kulturális rendezvényekhez. 
5. Segítségnyújtás a továbbadott SZJA 1%-ból befolyt pénzösszeg elszámolásában.  

Az SZJA 1%-okból befolyó bevétel nagy részét tanulmányi támogatásra és segédeszköz vásár-
lástámogatásra, tagegyesületeink bevonásával, pályázati úton osztjuk szét a rászorulók között. 

Minden rendelkezésünkre álló eszközzel védjük a látássérültek érdekeit. A törvényalkotási fo-
lyamatok bennünket érintő részét véleményezzük, módosítási javaslatokat terjesztünk elő. A 
közterületek és közhasználatú építmények, létesítmények, weblapok és más infokommunikáci-
ós eszközök egyenlő esélyű hozzáférhetősége érdekében sikeres és eredményes egyeztetése-
ket folytatunk a tervezőkkel, kivitelezőkkel, fenntartókkal. A társadalom befogadó attitűdjét for-
máljuk, kreatív és interaktív élmények nyújtásával. Dedikált kommunikációs kampányokat folyta-
tunk a látásromlást-és vesztést megelőzendő, prevenciós célzattal. Nemzetközi társszerveze-
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tekkel intenzív kapcsolatot tartunk, elsősorban offline kommunikációs eszközökkel, tapasztalat-
és szaktudáscsere okán 
 

Jövőképünk: 
Egy élhető világ, ahol a látás elégtelensége, vagy hiánya nem rekeszti ki az egyént a tanulás-
ból, a munkából, a közlekedésből és közszolgáltatásokból, ahol látássérültként is biztonságban 
lehet élni. 

Missziónk: 
A Magyarországon élő vak és gyengénlátó emberek mindennapi életük kapcsán adódó kiszol-
gáltatottságának csökkentése, emberi értékeik gyarapítása, számukra a látás hiányából eredő 
különleges szükségleteiknek megfelelő egyedülálló és hiánypótló szolgáltatások biztosítása, 
valódi fizikai-és létbiztonságuk kivívása, a szervezet 95 évnyi szakmai tapasztalata és az egy-
másért tenni akaró emberek összefogásában rejlő erő segítségével. 

Tagegyesületeinkről 
Önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületeink az ország minden megyéjében képviselik 
a látássérültek érdekeit, illetőleg nyújtanak számukra egyre komplexebb és magasabb színvo-
nalú szolgáltatásokat. Budapest – Pest megyében, Fejér megyében, illetve Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében két-két egyesület is szolgálja a látássérültek érdekeit.  
Egyesületeink 2014-ben is a működésükhöz szükséges források egy részét az MVGYOSZ-től – 
tovább adott támogatás révén – kapott összegekből fedezték. 
A megyei egyesületek támogatásának felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszá-
molónkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére elkészített, 2014. évről szóló beszámoló 
tartalmazza. Az egyes egyesületek szakmai és pénzügyi beszámolóit saját közhasznúsági je-
lentéseik tartalmazzák. 
 
 
II. Konkrét tevékenységeink 2014-ben – országos érdekvédelem 

A szövetség célja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok vakok és gyengénlátók 
körében történő megvalósulásának országos szintű elősegítése, a szövetség tagjainak társa-
dalmi összefogása, érdekvédelmük ellátása, habilitációjuk és rehabilitációjuk elősegítése. E 
célok megvalósítása érdekében a szövetség tevékenysége 2014. évben az alábbiak szerint 
alakult. 

Az MVGYOSZ Elnökségének beszámolója 
Az MVGYOSZ Elnöksége a beszámolási időszakban 8 alkalommal ülésezett és ez idő alatt 64 
határozatot hozott, melyek közül az alábbiak kiemelését tartjuk fontosnak: 

Az MVGYOSZ Elnöksége úgy határozott, hogy  
- 2014. évben az MVGYOSZ-hez beérkező állami költségvetési támogatást 45-55 %-os 

arányban osztja fel, úgy, hogy 45 %-át az MVGYOSZ tagegyesületei, 55 %-át az 
MVGYOSZ Hivatala használhatja fel, 

- a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete a 2014. évben nem részesül a költ-
ségvetési támogatás leosztásából, az adatszolgáltatás és az együttműködés teljes hiánya 
miatt, 

- elfogadja a Felügyelő Bizottság azon álláspontját, hogy a gazdasági vezető munkaköri le-
írásában a feladatai közé tartozzon az állami támogatás tervezése és elszámolása,  

- az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából a tagegyesületek 30 %-ban 
részesülnek, 

- 2014. évtől a megyei tagegyesületek a taglétszámok után 50 Ft/fő tagdíjat, de minimum 
évi 10.000,- Ft-ot fizessenek be az MVGYOSZ részére, 

- az MVGYOSZ 2013. évi beszámolóját és a közhasznúsági jelentését a Küldöttgyűlés elé 
terjeszti és javasolja annak elfogadását, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásaira figyelemmel, továbbá a Fővá-
rosi Törvényszék 13.Pk.60.561/ 1989/69. számú végzésének eleget téve javasolja a kül-
döttgyűlésnek módosítani a szövetség 2013. november 9-én elfogadott új alapszabályát, 
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- az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére 2014. évben az 1 % terhére 46.485 Ft 
segédeszköz-támogatást biztosít,  

- a gyógyszerdobozok pontmagasságára vonatkozó korábbi határozatait hatályon kívül he-
lyezi. Az MVGYOSZ Elnöksége a gyógyszerdobozok feliratozása tárgyában szorgalmaz-
za a minél nagyobb, a szabvány szerinti 0,5 mm pontmagasság elérését, azzal, hogy a 
pontmagasság 0,25 mm-nél kisebb nem lehet, mivel a gyógyszerdobozokon található Bra-
ille-írás az alacsonyabb pontmagasság miatt olvashatatlan, tehát szükséges a fenti pont-
magassághoz ragaszkodni.  

- az eddig megjelent folyóiratok közül az alacsony előfizetési szám miatt rovatként integrál-
ja a Vakok Világa című újságba a Gyógymasszőr, a Zenei Értesítő, Irodalmi Füzetek új-
ságot. A Vakok Világa című újság ezáltal bővülő tartalmát és terjedelmét áremeléssel kí-
vánja kompenzálni. A Kitekintő című folyóiratát megszünteti, és annak utolsó lapszámá-
ban tájékoztatja az olvasókat a megszűnésről, illetve figyelmükbe ajánlja a megegyező 
tematikájú Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Szemez-
gető című folyóiratát és tájékoztatja őket ennek előfizetési módjáról. 

- támogatja a 2015 januárjától induló konvertáló csoport létrehozását Péter Zsigmond ja-
vaslattétele alapján,  

- érdekvédelmi munkája erősítése érdekében szükségesnek tartja a tagegyesületeket ter-
mészetes személy tagjaira és az MVGYOSZ természetes személy tagjaira vonatkozó sta-
tisztikai adatok gyűjtését,  

- az 54/2008. (X. 30.) sz. Elnökségi Határozatát azzal módosítja, hogy a Rothbart hagya-
tékból, az üdülő felújítására félre tett pénzt a székház homlokzatának felújítására fordítja,  

- úgy döntött, hogy a segédeszközbolt árukészletének bővítése érdekében a DM kampány-
ból 2 millió Ft összegben alapot képez. A beszélő segédeszközökre gyűjtött alapból 1 mil-
lió Ft összegben, és a fehérbotokra gyűjtött alapból szintén 1 millió Ft összegben, 

- elfogadja az MVGYOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Az MVGYOSZ Elnöksége tagjainak beszámolói: 

Szakály Melinda elnök beszámolója 
Feladatkör: MVGYOSZ képviselete, MVGYOSZ szolgáltatásai és a Hivatal működtetése 

Érdekvédelmi és képviseleti tevékenység keretében az alábbi feladatok merültek fel: 
- Egyeztetéseket folytattam a Tescoval a látássérültek részére történő kedvezményes élel-

miszer házhozszállítás lehetőségéről;  
- Felvettem a kapcsolatot az MNÜA-val a 2014. évi üdülés pályázati adatlapok akadály-

mentes kitöltése érdekében; 
- Tárgyalásokat folytattam az Állami Nyomda Nyrt.-vel a 2014. évi országgyűlési és európai 

parlamenti választási anyagok Braille-nyomtatásának ügyében; 
- Az MVGYOSZ–hez érkezett panaszos levél kapcsán vizsgálat indítását kértem a Kisalföld 

Volán Zrt. járatán történt eset miatt; 
- Tárgyalásokat folytattam a Magyar Nemzeti Bankkal a 2014 decemberében bevezetésre 

került új, 10.000 Ft-os bankjegy kapcsán; 
- Megbeszélést folytattam a CIB Bank munkatársával egy, a látássérültek számára nyújtott 

kedvezményes folyószámla nyitási lehetőségről; 
- Egyeztetést folytattam a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ügyvezetőjével a 

Magyar Elektronikus Könyvtár új akadálymentes felületének létrehozása ügyében; 
- Tárgyalásokat folytattam közműszolgáltatókkal Braille-számlák készítésével kapcsolat-

ban.  

Minisztériumokkal, képviselőkkel, közigazgatási szervekkel, stb. folytatott levelezések, megkül-
dött véleményezések: 

- Részt vettem a parlamenti rezsicsökkentéssel foglalkozó fogyasztóvédelmi munkacsoport 
„A fogyatékkal élő fogyasztók számlázási rendszerének kialakítása” témájú ülésén; 

- Megküldtem javaslatainkat az Országos Fogyatékosügyi Tanács főosztályvezetőjének a 
Braille-írású közüzemi számlák nyomtatásának lehetőségéről. Előzetesen felmértük az 
igényeket a tagság körében erre vonatkozóan; 

- Az EMMI-be, Fülöp Attila részére megküldtem javaslatinkat a látássérültek tankönyvellá-
tása kapcsán (tankönyvek digitális formában); 
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- Gyürk András EP-képviselő részére megküldtem levelünket „Irányelv a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről – szavazás a 2014. február 26-ai plená-
ris ülésen” tárgyában és kértem támogatását; 

- Felvettem a kapcsolatot az EU ügyekért felelős államtitkárral, a Kormányzati informatiká-
ért felelős államtitkárral a Közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése 
témájában és kértem támogatásukat az elkövetkező tárgyalások során;  

- Módosító indítványt küldtem a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai 
Főosztálya részére a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet tervezet-
tel kapcsolatban; 

- Részt vettem a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal munkacsoport ülésén a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat és 
annak cselekvési- és ütemterve 8.3.3. A pontja alapján az áldozatsegítő szolgálat által 
biztosított támogatások lehetőségéről szóló tájékoztatás hatékony módjáról a protokoll ki-
dolgozása kapcsán; 

- Magyar Országgyűlés Alelnöke részére megküldtem javaslatunkat a látássérültek életvi-
telét megkönnyítendő kérdések körében a forint alapú címletek beazonosíthatósága kap-
csán; 

- A témában érintett Országgyűlési Képviselők részére megküldtem módosító indítványun-
kat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényja-
vaslathoz. 

Egyéb együttműködések: 
- Vakvezetőkutyával történő üdültetéssel kapcsolatban kértem tájékoztatást az Állami Nép-

egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól; 
- Egész évben foglalkoztunk a Sopronkőhidai és Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatar-

tottjai által gyártott fehér botok akkreditálásával, egyeztetéseket folytattunk az OEP-pel, 
és a GYEMSZI-vel. A Fehér támbot (Nostra) gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott tár-
sadalombiztosítási támogatásának megállapítását az OEP határozatban rögzítette. Az öt 
vagy hat részes összecsukható pásztázó fehér bot (Sopronkőhida) esetében az OEP tá-
jékoztatott minket az engedélyező eljárás 180 napos felfüggesztéséről.  

- Rotary Club Budapest Budavárral együttműködési megállapodást kötöttünk a "Tapintható-
Láthatatlan" Programban való együttműködés kapcsán; 

- Sportszakmai együttműködési tárgyalásokat folytattunk a Fogyatékosok Országos Diák és 
Szabadidősport Szövetségével; 

- Megküldtük véleményünket és szakmai tanácsunkat egy érdeklődő tiflopedagógus részé-
re egy tervezett látássérültek otthonával kapcsolatban; 

- Tárgyalást folytattunk a Prime Rate Nyomdával egy különleges nyomdatechnikai eljárás-
sal készülő szakmai anyag bemutatása kapcsán, mely a vakok és gyengénlátók fejleszté-
sét szolgálná; 

- A Ikontent Kft.-vel megbeszélést tartottunk egy új info-kommunikációs akadálymentesítési 
eljárás kapcsán, mely vakok és gyengénlátók számára nyújt segítséget. A tárgyaláson az 
Informatika a Látássérültekért Alapítvány is részt vett; 

- Volán Humán Zrt. részére megküldtük véleményünket a 181/2011-es EU rendelettel kap-
csolatos oktatásról; 

- Tárgyalásokat folytattunk a Vodafone-nal a hangoskönyvek „felhőbe helyezése” és az on-
line kölcsönzés kapcsán. 

Előadások tartása: 
- Megbeszélést folytattunk a Szerb Nagykövetség munkatársaival és beszélgettünk mun-

kánkról a Szövetségünket meglátogató szerb diákokkal. 
- Megszerveztük és lebonyolítottuk „A fogyatékossággal élő fiatalok esélye az egyenlő ér-

tékű érettségi és a felsőfokú diploma megszerzésére” című konferenciát; 
- Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete által szervezett rendezvényen elő-

adást tartottam a látássérültek helyzetét érintő aktuális ügyekről. 
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Dr. Tóka László alelnök beszámolója  
Feladatkör: alelnök, segédeszköz-ellátás  

Az MVGYOSZ Elnökségének tagjaként a 2014 évről szóló beszámolót az alábbiakban terjesz-
tem elő. 

- Az Elnökség 2014-es ülésein egy kivételével valamennyin részt vettem, és legjobb tudá-
som illetve meggyőződésem szerint képviseltem a látássérültek érdekeit az elnökség által 
megtárgyalt témakörökkel és napirendi pontokkal kapcsolatban, valamint a szavazás so-
rán. Itt kell megemlíteni, hogy véleményemmel több esetben kisebbségben maradtam. Az 
elnökségi tagok közötti e-mailben történő eszmecserében, „vitákban” az általam képviselt 
álláspont kifejtésével folyamatosan részt vettem. 

- Mint az MVGYOSZ alelnöke azokon az elnökségi üléseken, amelyeken az elnök asszony 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, az előzetesen megküldött és jóváhagyott 
napirendi pontoknak megfelelően az elnökségi üléseket levezettem, és a szavazást meg-
előzően a határozati javaslatokat az elnökség elé terjesztettem. 

- Az Elnökség munkamegosztásának értelmében a látássérültek segédeszköz- ellátásának 
helyzete az én területem. Ezen feladat keretében a kormányzati szervek által megküldött 
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 
jogszabályi módosításokat áttekintettem a mellékletekkel együtt, de sajnos minden eset-
ben meg kellett állapítanom, hogy az illetékes kormányzati tényezők a módosítások során 
nem vették figyelembe a látássérültek segédeszközeinek társadalombiztosítási támogatá-
sának szükségességét, holott az OEP támogatás jelenlegi tarthatatlan helyzetét több al-
kalommal jeleztük a jogszabály alkotók felé. 
Média kapcsolataim során az elmúlt évben is több alkalommal megkíséreltem, hogy a 
közmédia foglalkozzon a látássérültek segédeszköz-ellátásának tarthatatlan helyzetével, 
de sajnos a közmédia erre nem volt nyitott. Személyes találkozások során az országgyű-
lési képviselők figyelmét ráirányítottam a sorstársak segédeszköz-ellátásának megoldat-
lan helyzetére, de a megbeszélést követően az országgyűlési képviselők ígéretük ellenére 
nem karolták fel a témát és sem interpellációként, sem kérdésként az elmúlt évben nem 
került az Országgyűlés elé. 
Végezetül így az elnökségi ciklus végén sajnálattal kell megállapítanom, hogy a ciklus 
alatt nem történt érdemi előrelépés a látássérült személyek segédeszköz-ellátásának te-
rületén, holott az illetékes kormányzati szerveket, a parlamenti pártok frakcióvezetőit, az 
OEP főigazgatóját több ízben írásban is megkerestük, felvetve a segédeszköz-ellátás tá-
mogatásának tarthatatlan és méltatlan helyzetét, de kézzel fogható eredmény nélkül. 
A területen talán annyi előrelépés az elmúlt években mégis csak történt, hogy a méltá-
nyossági alapon történő támogatásra tekintettel az OEP a korábbi évekhez képest jelen-
tősebb összegű támogatást folyósított a sorstársaink részére. 

 
Barnóczki Gábor elnökségi tag beszámolója 
Feladatkör: rehabilitáció és munkába helyezés 

A 2014. évben az alábbi rendezvényeken, konferenciákon vettem részt: 

- 2014. március 26-án részt vettem a „Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitá-
ciójának és foglalkoztatásának elősegítése” TÁMOP 1.1.1.-12/1 elnevezésű projektről tar-
tott tájékoztató konferencia-sorozat miskolci állomásán (helyszín: Miskolci Vigadó, Mis-
kolc, Görgey Artúr út 23.). A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek 
munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. A konferencia célja volt a projekt által nyújtott 
szolgáltatásokról és támogatásokról a célcsoport és a foglalkoztatásukban érintett mun-
káltatók tájékoztatása. A konferencián az alábbi témák hangzottak el: 

• a fogyatékosügy és a foglalkoztatás helyzete az Európai Unióban, 
• a rehabilitációs rendszer megújulása, komplexitása, eredményei és jogszabályi kör-

nyezete, 
• „Intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság”, az új rehabilitációs rendszer to-

vábbi lépései az Európa 2020 Stratégia szellemében, 
• a TÁMOP 1.1.1-12/1 projekt működési modelljéről, a megvalósult fejlesztésekről, 
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• a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tapasztalatai, eredményei Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, 

• a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának perspektívái a 
potenciális munkaadók szemszögéből, 

• megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a közoktatás intéz-
ményrendszerében, a kisvállalkozások világában, valamint a kultúra területén. 

- 2014. április 3-án jelen voltam a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által szerve-
zett „A rehabilitációs és szociális rendszer megújításának aktuális kérdései – szakmai tá-
jékoztató és beszélgetés Miskolcon” című fórumon. Helyszín: Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Tanácsterme, Miskolc, Csizmadia köz 1. A Fórum előadói, tájékozta-
tást adtak a komplex rehabilitáció addig elért eredményeiről és tapasztalatairól, a fogyaté-
kossággal, illetve megváltozott munkaképességgel élő személyek foglalkoztatási támoga-
tásairól, valamint a szociális ellátások nyilvántartásának tervezett megújításáról.  

- 2014. június 2-án képviseltem az MVGYOSZ-t Székesfehérváron a Látássérültek Regio-
nális Közhasznú Egyesülete által szervezett „A megváltozott munkaképességű személyek 
munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása” 
(AMSZ-2014) című projektnyitó konferencián. Helyszín: Jancsár Hotel, Székesfehérvár, 
Balatoni út 19. A konferencián sor került az AMSZ 2014 projekt, valamint a projekt kereté-
ben megvalósuló munkavállalókkal és munkáltatókkal összefüggő feladatok bemutatásá-
ra, továbbá integratív munkaerő kölcsönzés ismertetésére. 

- 2014. július 15-én részt vettem a Védett Szervezetek Országos Szövetsége megalakulá-
sának 25. és a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság 10. évfordulójának jegyében tartott 
szakmai konzultációs fórumon. Helyszín volt: City Hotel, Miskolc, Csabai kapu 6-8.  A 
konzultáció célja volt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási gondjai-
nak feltárása, a vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazásának segítése, az indokolt és 
szükséges módosító javaslatok előkészítése. A konzultáció témakörei voltak: a megválto-
zott munkaképességű személyek, mint munkavállalók; a rehabilitációs foglalkoztatás 
rendszere, működése; a foglalkoztatás állami támogatása; az ellenőrzések tapasztalatai. 

- 2014. október 3-án Szakály Melinda elnök asszony megbízásából az MVGYOSZ-t képvi-
selve adtam válaszokat a HR Portál újságírójának kérdéseire a látássérültek munkaerő-
piaci elhelyezkedése témakörben. 

- A 2014. évben részt vettem az MVGYOSZ Országos Küldöttgyűlésén, és az Országos 
Elnökség üléseinek mindegyikén (8 alkalom), az ezeken történő döntéshozatalban. Részt 
vettem az elnökségi tagok közötti, egyes ügyekhez kötődő levelezésekben. 

A konferenciákon tanultakat a szakterületemre vonatkozó munkámban hasznosítom. 
 
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag beszámolója 
Feladatkör: MVGYOSZ képviselete az OFT-ben, jogszabályok véleményezése 

Elnökségi tagként feladatom az új jogszabályok megjelenésének figyelése, jogszabályterveze-
tekhez módosító indítvány készítése, a Szövetség képviselete testületi szervekben. Ezen fela-
dataimnak 2014. évben az alábbiak szerint tettem eleget: 

- Rendszeresen részt vettem az elnökség, a küldöttgyűlés, az Egyesületi Elnökök Taná-
csának ülésein, aktívan közreműködtem azokon. 

- Folyamatosan tájékoztattam a tagegyesületeket és a Szövetséget az új jogszabályokról, a 
jogszabályi változásokról. 

- Részt vettem az Országos fogyatékosságügyi Tanács 2014. október 17-ei ülésén, ahol 
megtárgyaltuk az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonat-
kozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről ké-
szült előterjesztést, valamint véleményeztük az Országos Fogyatékos-ügyi Program 2014-
2020-ra készült tervezetét. 
Javasoltam, hogy a beszámolóban a „vakbarát” kifejezés ne szerepeljen, egy weboldal 
legyen akadálymentes, vagyis mindenki számára hozzáférhető. Az előterjesztésnek a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos részét kiegészíteni javasoltam azzal, hogy a termékek 
csomagolásán mindenki számára hozzáférhető módon tüntessék fel a fontosabb tudniva-
lókat. Emellett felvenni javasoltam a programba a médiaszolgáltatásokhoz való hozzáfé-
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rést a látássérültek vonatkozásában is. Aggályosnak ítéltem a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű munkavállalókra vonatkozó szabályozás összemosását. Kifejtettem 
azon nézetem, miszerint az Országos Fogyatékosságügyi Programnak kizárólag a fogya-
tékos személyek foglalkoztatásával kellene foglalkoznia, amely egy szűkebb terület a 
megváltozott munkaképességűek csoportján belül. 

- Részt vettem a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottsága június 3-án és de-
cember 2-án megtartott ülésein. Együtt működtünk Németh Orsolyával közösen, a 
KÖZOP Monitoring Bizottság munkatársa által szervezett akadálymentesítési felmérés 
megszervezésében. A felmérés célja a fogyatékossággal vagy más akadályozottsággal 
élő személyek tapasztalatai az utcai és közösségi közlekedés akadálymentessége, első-
sorban a személyes tapasztalatokra, saját élményekre és felhasználói igényekre fóku-
szálva. Bizottsági ülésen tett felszólalásomra, - amely szerint a Budapest-Kelenföld – 
Székesfehérvár vonalon történt állomás felújítások során az akadálymentesen ki-, illetve 
átépített peronokon nem került kialakításra a látássérültek számára biztonságos, veszély-
forrást jelölő sáv – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztá-
lyától az alábbi választ kaptam: 
A beruházás ideje alatt jogszabályi változások történtek. Ebből következően megállapítha-
tó, hogy az állomási peronok biztonsági sávját a Tárnok-Székesfehérvár vonalszakasz 
felújításánál még nem, de a Kelenföld-Tárnok vonalszakasz felújításánál már meg kellett 
jelölni látható és tapintható figyelmeztető jelzéssel. 
Az átjárhatósági műszaki előírások, beleértve a veszélyforrást jelölő sávra vonatkozó elő-
írások érvényesítése a Tárnok-Székesfehérvár szakaszon a jövőben megvalósuló felújí-
tások során kötelező. A Budapest- Kelenföld- Tárnok szakaszon már a legutóbbi felújítá-
sok során is kötelező volt azok érvényesítése, és amennyiben ez mégsem történt meg, a 
problémát a kivitelezőnek - és nem a szolgáltatónak - kell kezelnie. 

- Nemzetközi vonatkozású tevékenységem: 
• tájékoztatást adtunk a Magyarországi hangosított jelzőlámpákról; 
• részt vettünk a WBU felmérésében, amely az Emberjogi ügyekben való közbenjá-

ráshoz vagy érdekvédelemhez történő támogatásnyújtásról szólt; 
• segítettem kitölteni az EBU kérdőívét, amelyet azért készítettek, hogy a jövőbeni 

munkájukat meg tudják tervezni, hogy a szövetséget jobban tudják támogatni, és 
hogy a szaktudásunkat és ismereteinket jobban tudják hasznosítani; 

• az európai országok nemzeti és nemzetközi joggyakorlatában, a vakokra és 
gyengénlátókra alkalmazott biztosítékok és garanciák megismerése érdekében tájé-
koztatást kért a Lengyel Vakok Szövetsége a magyarországi helyzetről, amelynek 
megválaszolásában közreműködtem; 

• értelmeztem a VISAL, kulcs az időskorú látássérültek társadalmi részvételéhez című 
konferencia anyagát, amely az időskorú/időskorban látássérültté vált személyek visz-
szailleszkedését, társadalomba való visszavezetését célzó program; 

• a Horvát Vakok Szövetsége megkeresésére segítettem megválaszolni a Horvát Tár-
sadalompolitikai és Ifjúsági Minisztérium kérdéseire; 

• közreműködtem a WBU jogi adatbázisa részére adott tájékoztatás elkészítésében az 
ENSZ egyezmény magyarországi végrehajtásáról, alkalmazásra való készség-
ről/hajlandóságról. 

- Módosító indítványok a jogalkotóknak: 
• a távközlési adó módosításával a kormány szeretné bevezetni az internetadót. Ezzel 

kapcsolatban javasoltam, hogy a fogyatékos emberek kapjanak adómentességet; 
• a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény tervezete tárgyalása során 

indítványoztam, hogy az MVGYOSZ kapjon több támogatást; 
• akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés a Magyar Elektronikus Könyvtár új 

akadálymentes felületének létrehozásával kapcsolatban kifejtettem, hogy az egyenlő 
esélyű hozzáférés kialakítása nem elkülönített, ún. akadálymentes oldalak létreho-
zását jelenti, hanem a mindenki által használandó web felületeknek a WCAG2.0 web 
szabvány figyelembe vételével történő kialakítását. A honlapfejlesztőktől elvárjuk a 
2013. október 15-e óta (ISO 40500) nemzetközi szabvány követelményének alkal-
mazását; 
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• véleményeztem a magyar papírpénz látássérültek általi felismerhetővé tételének le-
hetséges formáit; 

• megjelent Dr. Kósa Ádám tanulmánya „A fogyatékos személyeket támogató-
szabályozó rendszer helyzete, valamint javaslatok az átalakítására Magyarországon” 
címen. Részt vettem a kötet összeállításában és bemutatójában. Sajnos a kiadvány 
a vakok számára akadálymentesen nem hozzáférhető. 
 

Németh Orsolya elnökségi tag beszámolója 
Feladatkör: akadálymentesítés és informatika 

- 2014-ben is folytattam munkámat az MVGYOSZ elnökségének tagjaként, különös figye-
lemmel az egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos feladatokra. Ezeknek a tevékenysé-
geknek jellemzője, hogy gyakran többéves projektek keretében zajlanak, ezért eredmé-
nyekről, konkrétan megvalósult beruházásokról gyakran csak évek elteltével tudunk be-
számolni. 

- Rendszeresen részt vettem az MVGYOSZ elnökségének ülésein és az elnökségi tagok 
között folyó E-mailes kommunikációban. Részt vettem továbbá az EET ülésein (szeptem-
ber 30., november 26.), a Szövetség küldöttgyűlésén (május 24.), és az MVGYOSZ által a 
nemzetközi fehérbot napja alkalmából szervezett rendezvényen (október 15.). 

- MVGYOSZ elnökségi tagi munkám során véleményeztem az Új Országos 
Fogyatékosügyi Program tervezetét, illetve részt vettem a Magyar Nemzeti Bank képvise-
lőivel a papírpénzek megújítása kapcsán szervezett egyeztetésen (szeptember 12.). Kép-
viseltem az MVGYOSZ-t a Befogadó Település Díj átadásán a Parlamentben (március 
13.), a FESZT közgyűlésén (május 19.) és a Szekszárdon átadott akadálymentes Garay 
Élménypince megnyitóján (július 24.). 

- Az akadálymentesítési munkacsoport 2014-ben is folyamatosan végezte tevékenységét, 
melyben aktívan részt vettem. Folyamatos kapcsolatot tartottam és konkrét szakmai kér-
désekben rendszeresen egyeztettem a Szövetség szakmai vezetőjével és rehabilitációs 
környezettervező szakmérnökével, illetve a velünk együtt dolgozó rehabilitációs szakmér-
nökökkel és szakértőkkel. 

- Folyamatos kapcsolatban álltam a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányításá-
val zajló kiemelt Európai Uniós projekt megvalósítóival, amely az újonnan létrejövő kor-
mányablakok kialakítását támogatja. A projekt során napi kapcsolatban dolgoztam a prog-
ramban közreműködő rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel, akit részletesen tá-
jékoztattam a látássérült ügyfelek igényeiről, az ügyintézés akadálymentessé tételének 
lehetőségeiről és eszközeiről. 

- Az év során több már elkészült kormányablak megtekintésében és véleményezésében 
vettem részt Budapesten (április 4., június 10.), illetve rendszeresen konkrét akadálymen-
tesítési tanácsokkal és érdekvédelmi javaslatokkal segítettem azon tagegyesületek veze-
tőségét, akiknek megyéjében zajlottak beruházások, melyek során a közreműködésüket 
kérték a helyi kormányablakok kialakításának véleményezésében. Szakmai egyeztetése-
ken vettem részt és részletes véleményt fogalmaztam meg az MVGYOSZ képviseletében 
a kormányablakokban kialakítandó taktilis vezetősávokkal (szeptember 15.), a sorszám-
húzó és ügyfélhívó rendszerek (április 4.) és az öninformációs terminálok (december 19.) 
egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kialakításával kapcsolatban. 

- 2014. október 2-3-án az MVGYOSZ nemzetközi kapcsolattartójával együtt részt vettem a 
VISAL – Kulcs az időskorú látássérültek társadalmi részvételéhez című nemzetközi pro-
jekt Pozsonyban megtartott zárókonferenciáján. A konferencián bemutatott hétalkalmas 
foglalkozáscsomag felkeltette érdeklődésünket és célul tűztük ki a program magyar adap-
tációját, melynek első lépéseként Ollé Attila elkészítette a VISAL eszköztár magyar nyers-
fordítását, melynek lektorálása és online megjelentetése 2015. elejére várható. Az adap-
táció további lépéseinek megtétele érdekében az EBU-val közösen keresi a forrásokat a 
Szövetség. 
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Nagy Tünde elnökségi tag beszámolója 
Feladatkör: sport, kultúra, szabadidő 

- 2014. február 22.-én részvettem a Kézzelfogható alapítvány rendezvényén a vakok isko-
lájában. Az alapítvány a Vakok Iskolájában működő szakiskolában készült kézműves ter-
mékekből ország szerte kiállítást szervez és ebből az alkalomból saját belső képzésére, 
és szakmai programjára kaptam meghívót. 

- 2014. március 18-án, Nyíregyházán tartotta az NRSZH a TÁMOP 1.1.1. konferenciáját, 
melyen mint munkáltató és az MVGYOSZ elnökségének tagja vettem részt. Ezen a konfe-
rencián a rehabilitációs járadékban részesülő emberek foglalkoztatásáról volt szó.  

- 2014. április 11-én részt vettem az OE tagjaként a Nyírségi Látássérültek Egyesülete által 
szervezett Költészet Napi kulturális programon, melyre Markóczi Mária elnöktől kaptam 
meghívást.  

- 2014. május 18-án a Múzeumok Majálisa című programon jártam a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban, ahol a „Honfoglalástól a XX. századig” című kiállítást tekintettem meg. Itt a Bra-
ille-feliratok, tárgyismertetők, helytelen Braille-írását fedeztem fel, amit jeleztem az 
MVGYOSZ elnökének, és a Braille-bizottságnak is.  

- 2014. május 20-án kezdeményeztem az MVGYOSZ Elnökségénél, hogy ismételten vegye 
napirendre az egyes Braille-kiadványok megszüntetését, és a Vakok Világa folyóiratba 
történő integrálását, és erre az ülésre hívjuk meg magukat a szerkesztőket is.  

- 2014. május 24-én részt vettem az MVGYOSZ küldöttgyűlésén.  

- 2014. május 25-én részt vettem az FSZK által szervezett, „Mesével látó” báb és mese 
fesztiválon. Az Audio-narrációs modell programot, a TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 azo-
nosítószámú, „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának ki-
alakítása” című kiemelt projekt megvalósítója a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősé-
géért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta a Színház és Filmművészeti Egyetem együtt-
működő partnersége mellett. 

- 2014. október 15-én a Fehérbot Nemzetközi Napján részt vettem az Alko-soft Társadalmi 
szolgáltató BT által szervezett „E-rikkancs” online felületen olvasható és megvásárolható 
sajtótermékek bemutatóján és sajtótájékoztatóján a MagNet közösségi házban.  

- 2014. november 8-án részt vettem a Hermina egyesület által szervezett Madách Imre em-
lékvetélkedőn, melyet Bereczkné Bihari Erzsébet az egyesületen belül működő kulturális 
bizottság vezetője szervezett.  

- Figyelemmel kísérem azon szervezetek, egyesületek, alapítványok munkáját, akik azért 
dolgoznak, hogy a látássérült emberek hasznosan töltsék el szabadidejüket, legyen az 
kulturális, vagy sport program. 

- Év közben megismerkedtem a Mozdulj Közhasznú Egyesület tevékenységeivel, sportol-
tam a Látássérültek Szabadidős Sport Egyesületével. 

- Az MVGYOSZ Hermina termének kulturális célból történő igénybevétele céljából, megke-
resett a Vakbarát alapítvány. 

- A beszámolási időszakban két alkalommal igazoltan maradtam távol az országos elnök-
ség üléséről, azonban aktívan részt vettem a két elnökségi ülések közti elektronikus leve-
lezésekben, és az elektronikus szavazásokban.  

A rendezvényeken és kulturális eseményeken történt részvételem tapasztalatait szakterületem-
re vonatkozóan munkámba beépítem. 
 
Kuminka Györgyné elnökségi tag beszámolója 
Feladatkör: oktatás, ifjúsági ügyek 

- Mint az OE tagja, minden megbízásnak, meghívásnak igyekeztem maradéktalanul eleget 
tenni. A testületi üléseken, és az ülések közötti időben folytatott levelezésben, tőlem telhe-
tő hozzáértéssel, aktivitással próbáltam közreműködni. A küldöttgyűlésen a Braille-
bizottság munkáját érintő felvetésekhez szóltam hozzá. Részt vettem a novemberi EET 
összejövetelén, melynek célja: a kiemelt projekt előkészítése volt. 
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- A Szövetség szakmai vezetőjével egyetértésben, a 2014-es évre kiemelt feladatnak vet-
tük: a közép- és felsőfokon tanuló látássérült fiatalok helyzetének megismerését, elemzé-
sét; az oktatásban folyamatban lévő változások várható hatásának prognosztizálását az 
érdekvédelemre vonatkozóan; új módszerek felkutatása nehézségek, hátrányok leküzdé-
sére. Az útkeresés kezdeti fázisában a fogyatékos szervezeteinek képviselőit, az érintett 
szakembereket, pedagógusokat, gyógypedagógusokat kívántuk megszólítani, a közös 
gondolkodásba bevonni. Ennek érdekében két alkalommal hívtunk össze szakmai meg-
beszélést. 

- 2014. február 7-én az MVGYOSZ székházában "A fogyatékossággal élő fiatalok esélye az 
egyenlő értékű érettségi és a felsőfokú diploma megszerzésére" címmel szakmai és ér-
dekvédelmi, oktatási kerekasztal-megbeszélést tartottunk. 
Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa igazgató előadása közérdekű, sok általános információt 
adott: a fogyatékos tanulók érdekében alkalmazott támogatási és felzárkóztatási lehető-
ségekről; a középfokú oktatásban alkalmazott pozitív diszkrimináció gyakorlatáról; tantár-
gyi vagy részleges felmentésekről; a jelenleg érvényes érettségi szabályzatról. Kovács 
Krisztina, az ELTE fogyatékos-ügyi koordinátora, előadásában: "A fogyatékos hallgatók 
egyenlő esélyű és akadálymentes részvétele a felsőfokú oktatásban" címmel beszélt a 
témáról, kiemelt figyelemmel a felmentésekre, a felvételi többletpontokra. Majd a megje-
lent érdekvédelmi szervezetek képviselői (AOSZ, MEOSZ, Démoszthenész, SINOSZ) mu-
tatták be a körükbe tartozó fogyatékos tanulók sajátos helyzetét az oktatásban. A látássé-
rült fiatalok helyzetét, problémáit én elemeztem. Információimat a módszertani központ 
vezetőjétől, és a hallgatókkal folytatott személyes beszélgetésekből, valamint a továbbta-
nulás előtt álló fiatalok szüleinek megkereséséből merítettem. Az összejövetelt szakmai 
vita zárta, amelynek moderátora Szakály Melinda, az MVGYOSZ elnöke volt. 
Közös állásfoglalásunk szerint: a jelenlegi oktatási rendszerben van létjogosultsága a po-
zitív diszkriminációnak, a felvételi többletpontoknak is. 
Már az első alkalommal megállapíthattuk, hogy a látássérült hallgatóknak legtöbb problé-
mát az informatika és az idegen nyelvek csoportos tanulása okozza, mivel a megfelelő 
taneszközök, tananyagok hiányában nehéz a látó társaikkal együtt haladni. Ezért válasz-
tottuk az idegen nyelvek oktatásának témáját a második összejövetelünkre. 2014. május 
16-ra szervezett oktatási kerekasztal címe: "A fogyatékossággal élő fiatalok esélye az 
egyenlő értékű érettségi és a felsőfokú diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzésé-
re" volt.  
Horváth Marianna, az Emberi Erőforrás Minisztériuma, felsőoktatási és tudományszerve-
zési referense, előadásában a nyelvi követelmények alakulásáról adott sok fontos infor-
mációt, alátámasztva mondandóját a törvényi előírásokkal. 
A téma részletes kifejtése megtalálható a Vakok Világa júliusi számában. 
Az előadó részletezte a fogyatékos fiataloknak adható kedvezményeket, a segítségnyúj-
tás módjait.  
Flamich Mária és Hoffmann Rita, angol nyelvtanárok fogyatékosságtudomány és nevelés-
tudomány kutatók, "A fogyatékossággal élő diákok és tanárok a nyelvoktatásban" címmel 
adtak elő, elemezve a jelen helyzetet és a sok személyes tapasztalat birtokában ajánlá-
sokat fogalmaztak meg a tanulás-tanítás folyamatában résztvevőknek.  
Tóthné Dr. Udvardi Katalin, nyelviskola vezető a látássérültek és az akkreditált nyelvvizs-
gák, az akadálymentesítés útjait, témáit, lehetőségeit vázolta fel. 
A gondolatébresztő előadásokat értékes szakmai vita követte. A jövőre nézve sok felada-
tot fogalmaztak meg, nemcsak a szakma, de az érdekvédelem számára is.  

- 2014-ben ünnepeltük Magyarországon a siketvakok intézményes oktatásának 20. évfor-
dulóját. Erre az alkalomra rendezte meg november 21-én a Siketvakok Országos Egyesü-
lete, a Vakok Általános Iskolájával közösen, a "Veleszületetten siket-vak és halmozottan 
sérült - látássérült emberek jövőképe Magyarországon" című konferenciát. 
A konferencián megjelent sok hazai szakember és külföldi ismert személyiség, a szom-
szédos országokból vakok iskoláinak igazgatói, előadásokkal, hozzászólásokkal tették 
színvonalasabbá a rendezvényt. A Vakok Világa 2015. januári számában részletes tudó-
sítás olvasható a programokról. 
A Braille-bizottságból négyen vettünk részt a konferencián, így a délutáni műhelymunkák 
mindegyikében képviseltettük magunkat. Végezetül megállapíthattuk, hogy a siketvak és 
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halmozottan sérült gyermekek részére, szegregált keretek között biztosított a szakszerű 
fejlesztés, de felnőtt korban a szociális ellátásuk megoldatlan. Az érdekképviselet részéről 
közös fellépésekkel, nagy erőfeszítéssel várható némi eredmény! 

- A gyógypedagógiában máig vitatott a tapintható ábrák, képek szerepe a vak gyermekek 
oktatásában, a szemléltetésben. Tudjuk, hogy a vakon született gyermek első fogalomal-
kotásában nem lehet szerepe, csak később, nagyon tudatos, fokozatos felkészítés után 
alkalmazhatjuk az egyszerű sémákat, rajzokat. De eltérő a látásmaradvánnyal rendelke-
zők, vagy felnőttkorban megvakult személyek észlelése a környezetükről. Új ismeretek 
szerzésében fontos kiegészítő szerepe lehet a tapintható képeknek, egyszerű rajzoknak 
is. Ebben a megközelítésben tanulmányoztam, az elnök asszony kérésére egy tapintható 
tárlathoz elkészített 8 képet. A tárlatot a Szépművészeti Múzeumba tervezik megrendezni. 
A tapintható képek a 18. századi holland élet jellegzetességeit ábrázolják. Ezekről a ké-
pekről írtam november 27-én szakmai ajánlást. 

- A Braille-bizottság döntése alapján 2014 januárjától ismét én látom el a vezetői teendőket. 
A bizottság létszáma (2014 májusában) Takács Péter sajnálatos lemondásával, 6 főre 
csökkent. Az év folyamán 4 alkalommal tartottunk testületi összejövetelt. Elektronikus 
úton folyamatos az egymás közötti eszmecsere, levélváltás.  

- 2014 áprilisában Szakály Melinda elnök kérésére, kérdésfelvetéseire, összefoglaló jelen-
tést tettem írásban a bizottság több mint három éves teljesítményéről.  

- Az OE 2012. február 21-én hozott határozata értelmében korszerűsítettük a magyar telje-
sírás jelrendszerét, helyesírási szabályait. 2013 októberében az OE elfogadta a kis rövid-
írásban javasolt változtatásokat. A megreformált írásrendszerünk 2014 januárjától már 
minden pontírás-nyomtatást végző intézményben bevezetésre került. A bevezetés zökke-
nőmentes lebonyolítása érdekében többször küldtünk figyelemfelhívó levelet, s kértük a 
felmerülő nehézségek jelzését. 

- 2014 májusában elkészült „A magyar pontírás szabályai” című kiadványunk tervezete. Mi-
vel a kiadványunk a Magyar Tudományos Akadémia által kiadásra váró Magyar helyes-
írási szabályzathoz kapcsolódik, így a 12. kiadás végleges változatának megismerése hi-
ányában a mi tervezetünk sem tekinthető lezártnak, véglegesnek. 

- Tovább folytattuk együttműködésünket Sas Bálinttal, a Magyar Nyelvtudományi Intézet 
munkatársával, egy nagyobb hatásfokú bővített kis rövidírás megalkotásában. Az első 
tervezet elkészült. Majd a nyilvánosság bevonásával, egy szélesebb körű társadalmi 
egyeztetés után, várhatóan 2015 májusában születik meg a döntés bevezetése, terjeszté-
se tekintetében. 

- Kroll Zsuzsanna szakmai vezető megbízásából Péter Zsigmond, bizottságunk elvi támo-
gatásával, a nyár folyamán elkészítette az "Irányelvek a gyógyszeres dobozok Braille-
feliratozására" című dokumentumot, amely a szövetség honlapján hozzáférhető. 

- Folyamatos egyeztetés folyik a pontírásban jártas, a témában érintett informatikusokkal a 
számítástechnikai jelek egységesítése érdekében. Sok feladat hárul a Szövetség két 
munkatársára, Ollé Attilára és Péter Zsigmondra, a Duxbury által készülő fordító-, nyomta-
tóprogram magyar nyelvű változatának megalkotásában. A programkészítés során felme-
rülő problémák megoldásához, szakmai véleményünkkel, szükséges állásfoglalásokkal, 
bizottságunk is hozzájárul. 

- A 2014-es év folyamán, miközben figyelemmel kísértük a megváltozott írásjelek és szabá-
lyok bevezetését, képet alkothattunk a pontírású tankönyvek minőségéről is. Különösen a 
Vakok Általános Iskolájában készült matematika tankönyvek konvertálása során észlel-
tünk súlyos hibákat. Egyes beírók, adaptálok, figyelmen kívül hagyva az elfogadott egy-
séges jeleket, tetszésszerinti, esetleges megoldásokat alkalmaztak. Az integrált tanulók 
tankönyveinek átírásában is késleltették az új jelek és szabályok bevezetését. Személyes 
fellépésem, szóbeli figyelmeztetésem hatására, 2014 nyarától elindult a hibák korrekciója. 

- Bizottságunk tagjai minden lehetőséget megragadtak a Braille-kultúra népszerűsítése ér-
dekében. Szeptember 20-án zsűriztem a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei egyesülete által szervezett olvasásversenyen. Október 4-én pedig Borbély 
Lajosnéval és Péter Zsigmonddal együtt ellenőriztük a VGYHE keretében rendezett ver-
seny résztvevőinek írásait. Összegezve tapasztalatainkat az új jelrendszer bevezetésével 
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kapcsolatban eredményesnek értékeljük, mert a bizottságunkhoz közvetlenül nem érke-
zett érdemben írásos észrevétel. 

- Kroll Zsuzsanna által július elején továbbított kérdésekre elküldött válaszlevelünkre újabb 
észrevétel nem érkezett. Természetes, hogy a gyakorlott, idősebb korosztályhoz tartozó 
olvasók számára szokatlanok az új szabályok, de amikor személyes felvetéseikre meg-
magyaráztuk a változtatások célját, okát, megértették, elfogadták. Az elégedetlenséget 
fokozta, hogy az új jelek és szabályok bevezetése egybeesett a nyomdagép meghibáso-
dásával, melynek következtében közel féléven át sok íráshiba jelentkezett a kiadványok-
ban. 

- A Braille-kultúra terjesztése érdekében támogattuk a kiadványok minőségének emelését, 
tartalmi megújítását. A régi kiadványok megszüntetését, esetenként témák összevonását 
nem javasoltuk, de az anyagi okokra való hivatkozást megértettük, elfogadtuk. 

 
Az MVGYOSZ küldöttgyűlése 

A beszámolási időszakban a Szövetség küldöttgyűlése egy alkalommal ülésezett. A Küldöttgyű-
lés lebonyolítására 2014. május 25-én került sor. A májusi ülésen megvitatásra és elfogadásra 
került az MVGYOSZ Elnöksége 2013.évre vonatkozó beszámolója és a Szövetség közhasznú-
sági jelentése. Ugyanakkor a legfőbb szerv elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését és az 
Etikai és a Felügyelő Bizottság beszámolóját. Sor került a Jelölő bizottság tagjainak megválasz-
tására is. A Küldöttgyűlés az új Ptk-val összehangolt, benyújtott módosítási indítványok alapján 
támogatta az MVGYOSZ 2013. november 9-én elfogadott új Alapszabályának módosítását. A 
küldöttek megvitatatták és elfogadták az egyesületi tagdíjak emelésének előterjesztését. 
 
Egyesületi Elnökök Tanácsa 

Az Egyesületi Elnökök Tanácsa (a továbbiakban: EET) az Országos Elnökség konzultatív testü-
lete, amely véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik az egyesületeket valamint az álta-
luk képviselt látássérülteket érintő kérdésekben. Az EET tagja a szövetség valamennyi tag-
egyesületének elnöke, valamint a Természetes Személy Tagok Szervezete képviselője.  
Az Egyesületi Elnökök Tanácsa a 2014-es év folyamán két ülést tartott, egyet 2014. szeptem-
ber 30-án, melynek főbb témái az alábbiak voltak: az MVGYOSZ anyagi helyzetének áttekinté-
se, a 2015. évre tervezett akadálymentesítéssel kapcsolatos oktatás ismertetése, tájékoztatás 
az MVGYOSZ és a megyei tagegyesületei között a jövőben kötendő együttműködési megálla-
podások általános érvényű feltételeiről.  
A másik ülésre 2014. november 26-án került sor, egy közös projekt tervezésével kapcsolatban. 
 
Szakmai és érdekvédelmi vezető és munkáját segítő munkatársak (nemzetközi referens, 
adományszervező, ügyfélkapcsolati munkatárs, PR és marketing csoport munkatársai, 
stb.) munkájának bemutatása 

A szakmai és érdekvédelmi vezető az elnök közvetlen irányítása alatt tevékenysége során ellát-
ja a látássérült emberek érdekvédelmét. Munkája célja, a látássérült emberek életminőségének 
javítása és a részükre nyújtott szolgáltatásokat szinten tartása, illetve fejlesztése és részvétel 
az egyéb források bevonásában. A célok megvalósításában munkáját közvetlen munkatársak 
segítik, mint pl. nemzetközi kapcsolattartó, ügyfélkapcsolati munkatárs, PR és marketing cso-
port munkatársai, pályázatíró, stb.. A felsorolásra kerülő munkák, feladatok projektek nagy ré-
sze hosszabb folyamatot, együttműködést takar, mely esetenként az előző évről nyúlik át, vagy 
még jelenleg is tart. 

Fő tevékenységek: 
1. Akadálymentesítés: Az akadálymentesítés az egyik fő tevékenységünk. A tanácsadás, 
az egyeztető tárgyalások, a bejárások, mind-mind feladataink közé tartoznak. Személyes és 
telefonos megbeszélések egyaránt történtek. Elvégzett tervegyeztetések, helyszínbejárások 
alkalmainak száma: 111, publikációk, szakmai előadások száma: 13, egyéb kapcsolódó tevé-
kenységek: 36. Munkánkat 2014 tavaszától munkaviszony keretében foglalkoztatott rehabilitá-
ciós környezettervező szakmérnök segítette. 

Fontosabb feladatok: 
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- Folyamatos tárgyalásokat folytattunk a MÁV minimum követelmények kidolgozásával 
kapcsolatban, 

- véleményeztük az Uniqua Bank Róbert Károly körúti fiókjában az ügyfélhívó akadálymen-
tesnek tervezett prototípusát, melyet a véleményünk alapján korrigáltak, és a többi fiókot 
már a javított változattal szerelik fel, 

- egyeztettünk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja akadálymentes kialakítása 
tárgyában, illetőleg az MNB és az MVGYOSZ közötti esetleges hosszú távú együttműkö-
dés lehetőségéről. Ennek eredményeképpen bejárást tartottunk a Pénzügyi Fogyasztóvé-
delmi Központ tervezett helyén, és észrevételeket készítettünk az MNB részére, valamint 
személyes egyeztetésen vettünk részt az MNB képviselőivel az új papírpénzek látássérül-
tek számára alkalmas kivitele tárgyában, 

- véleményeztük az 1-es villamosvonal meghosszabbításával kapcsolatos terveket, 
- egyeztettünk a KÖZTI Zrt.-vel, a Puskás Ferenc Stadion terveivel kapcsolatban, 
- többször egyeztettünk a GYSEV Csorna-Porpác vasútvonal terveiről,  
- tárgyalásokat folytattunk a kormányablakok kapcsán a Dr. Laki Tamás által megküldött 

taktilis segédlet-tervezet tárgyában, mellyel kapcsolatban hivatalos megkeresés a későb-
biekben a Techno Group Kft.-től érkezett, 

- munkatársunk cikket írt a taktilis burkolati jelzésekről a Műszaki Ellenőr című lapba, 
- egyeztetéseket folytattunk az ETIKK-kel az autóbusz megállók általános akadálymentesí-

tési szempontjairól, 
- együttműködési megállapodást kötöttünk az Országgyűlés Hivatalával a Kossuth tér 

2014. március 15-re tervezett megnyitása utáni, a tér akadálymentes szempontból való 
megvizsgálása, véleményezése kapcsán, helyszíni bejárást tartottunk a Kossuth téren, 
melynek során vizsgáltuk a taktilis jelzések elhelyezését, relevanciáját, használhatóságát, 
majd  

- egyeztettünk a Mexikói úti végállomáson az új BKK bérlet-automaták látássérültek általi 
használhatóságának kérdéseiről, 

- a BKK, és a MÁV részvételével tárgyalásokat folytattunk a taktilis jelzések egységesítésé-
ről,  

- szakvélemény készítését ajánlattuk fel a FŐMTERV-nek a fonódó villamosvonal tervfelül-
vizsgálatára,  

- szakvélemény készítését ajánlattuk fel a KÖZGÉP-nek a győri Baross Gábor híd helyszíni 
felülvizsgálatára,  

- részt vettünk az őrmezei intermodális csomópont akadálymentesítésében, 
- folyamatosan egyeztetünk a Dél-Balaton vasútvonal peronjainak akadálymentesítésével 

kapcsolatban,  
- véleményeztük a BKK által készített, taktilis burkolati jelek alkalmazásáról szóló kiad-

ványt,  
- tárgyalásokat folytattunk taktilis „segítőkő” gyártó cégekkel, amelyektől mintaanyagokat 

kértünk be (Barabás Téglakő, ABeton). 

2. Az érzékenyítés fontos célcsoportja a közszolgáltatók, és a munkáltatók és elérésük által 
egyrészt a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, másrészt a mun-
kába helyezés elősegítése, a munkahelyi közösség befogadóvá tétele válik lehetővé. A cél el-
érését segítő munkák voltak pl.:  

- Folytatódtak a tárgyalások a buszvezetők általános érzékenyítési lehetőségeiről. A prog-
ram alapja az EU-s direktíva, együttműködő partnerek a Volán oktatási központja és a 
nagy fogyatékosságügyi szervezetek képviselői, akik továbbra is folyamatosan folytatnak 
egyeztető tárgyalásokat. Az oktatás célja, hogy a fogyatékos emberek – közöttük a látás-
sérültek – könnyebben és jobb segítséget kaphassanak a Volán járatok használatakor 
mind a járművezetőtől, mind a kiszolgáló személyzettől, könnyebben tájékozódjanak az 
állomásokon, és vegyék igénybe az akadálymentesített szolgáltatásokat. 

- Az Ajka-Plastiflex Kft. munkatársai részére tartott érzékenyítő tréning,  
- Emellett Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánkban dolgozó munkatársaink rendszeresen tar-

tanak érzékenyítő programokat, melyekkel iskolákhoz, munkáltatókhoz jutnak el. 

3. Érdekérvényesítés, érdekvédelem, érdekképviseleti tevékenységünk során, konferenci-
ákon, rendezvényeken képviseljük Szövetségünket és a látássérült embereket. Figyelemmel 
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kísérjük többek között a társintézmények, a tagegyesületek és a nemzetközi szervezetek prog-
ramjait, részt veszünk civil társadalmi megmozdulásokon, kapcsolatot tartunk fenn a látássérül-
tek érdekeit, ügyeit szolgáló hazai és külföldi egyesületekkel, alapítványokkal, magánszemé-
lyekkel stb.  

4. Tájékoztató tevékenységek, előadások tartása: Fontos szerepe van a közvélemény tájé-
koztatásában, az információszolgáltatásban. A rendezvényeken való részvétel, a kiadványok 
szerkesztése, a médiában történő szereplés nagymértékben hozzájárul a vak és gyengénlátó 
emberek megismeréséhez, a társadalmi beilleszkedéshez. Az előadások lehetőséget adtak 
arra, hogy tájékoztatást nyújtsunk a látássérülteket érintő problémákról, kérdésekről. 

5. A PR és marketing csoport feladata volt az MVGYOSZ külső kommunikációjának terve-
zése, bonyolítása, a szervezet ismertségének és elismertségének erősítése, tájékoztatás nyúj-
tása látássérültekkel kapcsolatos témákban. a képviseltek, a többségi társadalom és a nemzet-
közi társszervezetek felé. 

6. Tanácsadás / konzultáció: Információkat adunk a látássérülteket megillető ellátások, 
szociális juttatások igénybevételi és igénylési lehetőségeiről, az őket megillető kedvezmények-
ről, a tagsági jogviszonyról, az elemi rehabilitációról, a látássérültek számára használható, 
számítógépeken, mobiltelefonokon futtatható képernyőolvasó szoftverekről, mobiltelefonok „va-
kos” használhatóságáról, a látássérültek által igénybe vehető szolgáltatásokról, a tanulási lehe-
tőségekről, a jogsegélyszolgálatról, tagsági viszony létesítésről, belföldi és külföldi utazási ked-
vezmény feltételeiről és mértékéről, stb. 
Továbbá segítjük a szakdolgozatot írókat is, kérdőíveket töltünk ki kérésükre, személyesen vá-
laszolunk kérdéseikre stb.. 
2014-től pedig 8 órában Benedek Zoltán látássérült kollégánk nyújtott széleskörű tájékoztatást 
és folytatott panaszkezelést.     
Székházunkat és szolgáltatásainkat bemutattuk: 

- hallgatóknak  
- turisztikai csoportoknak,  
- középiskolai tanulóknak,  
- tagegyesületeinktől érkező csoportoknak.  

7. Társadalmi befogadást elősegítő kulturális tevékenységünk keretében kedvezményes 
lehetőséget szervezünk látássérült emberek számára, részt veszünk kiállítások, tapintható tárla-
tok előkészítésében, stb. 

- A Nemzeti Színházzal kötött együttműködési megállapodásunk 2014-ben is élt, melynek 
keretében a színház kedvezményes látogatási lehetőséget biztosít az MVGYOSZ tagjai 
és 1 fő kísérője részére a színház Nagyszínpadon szereplő saját produkcióira,  

- tovább folytattuk az együttműködést a Rotary Club által vezetett „Tapintható láthatatlan” 
programmal kapcsolatban, ennek keretében véleményeztük a Kossuth tér vakok számára 
készíteni tervezett makettjének végső modelljét, 

- a budai Várban egyeztetésen jártunk a Magyarság Kiállítás akadálymentesítésével kap-
csolatban, 

- szaktanácsadás nyújtottunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tervezett 
kiállításának egyenlő esélyű hozzáférésével kapcsolatban. 

8. Nemzetközi kapcsolatok: Kapcsolatot tartunk a Vakok Világszövetségével (WBU), az 
Európai Vakok Szövetségével (EBU), nemzetközi vakügyi társszervezetekkel, hivatalos szer-
vekkel, továbbá külföldi segédeszköz gyártókkal és forgalmazókkal. Nemzetközi tevékenysé-
günk 2014-ben többek között az alábbi munkát ölelte fel:  

a) EBU és egyéb nemzetközi vakügyi szervezetek felméréseiben való részvétel, kérdőívek 
megválaszolása az alábbi témákban: 

 fogyatékossággal élő személyek választásokon való részvételi lehetőségei, 

 vakvezető kutyák Magyarországon EGDF részére, 

 az Európai Civil Társadalom Háza online felmérése az Európai Bizottság Kommuni-
kációs Főigazgatósága tanulmányához, 

 elektronikus személyigazolvány és aláírás Magyarországon, 

 gyengénlátóknak nyújtott szolgáltatások Magyarországon (lengyelországi kérdés) 
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 gyógyszer-tájékoztatók Magyarországon (lengyel kérdésre), 

 állami támogatások rendszere (Bulgáriai Vakok Szövetsége kérdései), 

 a buszok külső, hangos tájékoztató rendszere Magyarországon (Németországi Va-
kok Szövetsége részére) 

 EP intézmények hozzáférhetősége – EBU-s kérdőív, 

 EBU kérdőív a CRPD EU-s szintű végrehajtásáról, EU-s intézmények akadálymen-
tes hozzáférhetőségéről, 

 EBU kérdőív az MVGYOSZ tagságáról, működésérül, gazdálkodási adatairól, 

 Csehországi Vakok Szövetsége kérdései nemzeti fogyatékosügyi tanácsok az EU-
ban témában, 

 WBU felmérés Emberjogi ügyekben való közbenjáráshoz vagy érdekvédelemhez 
történő támogatásnyújtásról, 

 segítségkérés az EBU-n keresztül a bankjegyek akadálymentesítéséről, 

 Lengyel Vakok Szövetség kérésére magyar nyelvű Braille-feliratok lektorálása (kiál-
lításhoz),  

 EBU kérdései filmek audio-feliratozásával kapcsolatban, 

 közlekedési lámpák audio jelzése Magyarországon (Dániai Vakok Szövetsége kér-
dései). 

b) Nemzetközi együttműködések: 

 vak énekesek nemzetközi koncertjeinek szervezésében való részvétel (cseh-
lengyel-magyar-szlovák), 

 ONKYO Nemzetközi novellaíró verseny Braille-témában, ahol feladatunk a helyi ko-
ordinálás, és a pályaművek angolra fordítása volt, 

 Szerb Vakok Szövetsége és szerbiai vak fiatalok delegációjának látogatása az 
MVGYOSZ-nél, 

 EBU CRPD webinárium, 

 VISAL – Az időskorú látássérültek társadalmi bevonásáért konferencián való rész-
vétel Pozsonyban, 

 segítségkérés EBU listán keresztül - matematika tankönyvek digitalizálása témában. 

c) Lobbitevékenység: 

 irányelv a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről – szava-
zása a 2014. február 26-I plenáris ülésen, 

 a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése témájában folytatott 
EP Tanács megbeszélések Győri Enikő, EU ügyekért felelős államtitkár részére, 

 Fogyatékosságügyi, Frakcióközi Munkacsoporthoz való csatlakozásra felkérés a 
magyar EP képviselők részére, 

 Vak-randevú az Európai Parlamentben 2014. november 11-12 között a magyar EP 
képviselők részére. 

d) Nemzetközi összehasonlítások készítése: 

 vakok választói joga Európában. 

e) Egyéb témák: 

 egyetértési Nyilatkozat vs. Marakeshi szerződés összefoglaló dr. Szőke László ké-
résére, 

 Duxbury fordító szoftver magyarítása (egyeztetések, Braille szabály-fordítások, nyi-
latkozatok, igazolások). 

9. Adományszervezéssel elsősorban a költségvetésből eredő forráshiányt csökkentjük. A 
tevékenység a forrásteremtés mellett hatással van a társadalmi szerepvállalás erősödésére, az 
esélyegyenlőség megvalósulásának előmozdítására.  

Adományszervezéshez kapcsolódó tevékenységen belül feladatunk: 
- Adományozók felkutatása, adományozói kapcsolatok építése és fenntartása,  
- adományozókról adatbázis-építés és fejlesztés,  
- az egyes adományozók, adományozói csoportok motiválási lehetőségeinek megtalálása,  
- újszerű adományszervezési módszerek alkalmazása, 
- adományszervezés magánalapítványoktól, üzleti szektorból, magánszemélyektől. 
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Az Országos Elnökség határozata alapján tovább folytathattuk DM kampányunkat.  
Ezzel kapcsolatban feladatunk:  

- akcióterv készítése, 
- akciók szöveg és grafikai tervéhez brief és tematikus tájékoztató anyag készítése, 
- szöveg és grafikai tervek korrektúrája, jóváhagyatása, 
- kreatív ösztönzők tervezése, előkészítése, 
- akciók eredményeinek figyelemmel kísérése, 
- közreműködés az adományozói adatbázis aktualizálásban, 
- kapcsolattartás az együttműködő üzleti partnerrel.  

10. Pályázatírás, projektek szervezése lebonyolítása: 

2014-ben sikeresen pályáztunk:  
- a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a 

vakvezetőkutya-kiképzés támogatására, 
- az NRSZH-hoz meghívásos pályázatukon újonnan alkalmazott 2 fő megváltozott munka-

képességű munkavállaló rehabilitációs bértámogatására, illetve a 2015. évre vonatkozó 
éves támogatásra 16 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs bér-
támogatására, 

- a Hankook Magyarország gumiabroncs adományára, 
- a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi és Fogyasztóvédelmi Program pályázatára, 
- a Nemzeti Kulturális Alapprogram Folyóirat-kiadás Kollégiumánál a Vakok Világa folyóirat 

megjelentetésének támogatására, 
- a NIOK „Adjuk össze” programjára. 

 
Jogsegélyszolgálat 

A tárgyidőszakban is lehetőséget biztosítottunk tagjaink számára, hogy a Szövetség székhelyén 
igénybe vehessék a jogsegélyszolgálatot. E szolgáltatás – a korábbi gyakorlatnak megfelelően - 
magába foglalja a jogi tanácsadást, valamint – szükség esetén – az okiratszerkesztésben nyúj-
tott segítséget.  
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a korábban tárgyalt jogi tanácsadás személyesen előzetes 
időpont egyeztetés alapján érhető el Szövetségünk székházában minden hónap első és har-
madik szerdáján 14 óra és 18 óra között. Minden munkanap lehetőség van ugyanakkor arra, 
hogy jogászunkat az ügyfelek mobiltelefonon elérjék, továbbá e-mail útján is igénybe vehető a 
jogi tanácsadás. 2014-ben összesen 242 fő vette igénybe a szolgáltatást. A leggyakrabban elő-
fordult ügyek: látássérülteket megillető ellátások, családtámogatás körébe tartozó ellátások, 
szociális ellátások, munkanélküli ellátások, megváltozott munkaképességűek támogatásai, 
nyugdíj ügyek, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése, mozgáskor-
látozottsághoz kapcsolódó kedvezmények, hitel ügyek, adózással összefüggő kérdések, örök-
lési ügyek, családi jogi ügyek, rendelkezési jog, ingatlan ügyek, szerzői jog, nemzeti gondozás, 
hadi gondozás, tartási szerződés, ajándékozási szerződés, betegjogi ügyek, fogyatékosság 
miatti diszkrimináció, kettős állampolgárság, végrehajtás, felsőoktatásban tanulók kedvezmé-
nyei, stb. 
2014 januárjától a jogsegélyszolgálatot munkajogviszony keretében látássérült jogász kollégánk 
nyújtja, aki emellett az MVGYOSZ-t és tagjait érintő jogszabálytervezetek véleményezésében, 
belső szabályzatok, szerződések elkészítésében, jogi cikkek írásában is részt vett. 
 
Természetes Személy Tagok Szervezete 

A Természetes Személy Tagok Szervezete olyan személyekből áll, akik az átalakulás során 
nem csatlakoztak egyik egyesülethez sem, így közvetlenül az MVGYOSZ-szel állnak tagsági 
viszonyban.  
Az alapszabály értelmében az MVGYOSZ küldöttgyűlésébe küldötteket delegálnak ugyanúgy, 
mint a tagegyesületek. A 2014-es évre 73 fő fizetett tagdíjat. Az éves tagdíj mértéke 2000 Ft/fő.   
Az egyéni tagokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátására (tagnyilvántartás, befizetések 
stb.) információnyújtásra, a számukra kiírt pályázatok lebonyolítására, valamint a szervezeti 
egységgel kapcsolatos feladatok elvégzésére, a Természetes Személy Tagok Szervezete kép-
viselője munkájának segítésére, valamint a levelezések és az ügyintézés ellátására, a Termé-
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szetes Személy Tagok Szervezete taggyűlése jegyzőkönyveinek megírására részmunkaidőben 
Szabó Edina, majd Fehérné Drávucz Mária a Szövetség munkatársai álltak rendelkezésre.  
Ez évben – a tavalyi évi tartalékkal együtt – a természetes személy tagok 46.485 Ft-ot használ-
hattak fel az 1%-os bevételéből, amit az életvitelt megkönnyítő segédeszközök vásárlására pá-
lyázhattak meg. 1 pályázat érkezett, amely alapján a pályázó 10.000 Ft értékű támogatásban 
részesült. 
 
 
III. A Szövetség szolgáltatásainak bemutatása 

 
Braille-nyomda 

Braille-nyomdánk feladata rendkívül sokrétűnek mondható, hisz nemcsak Braille-könyvtárunk, 
de tagjaink, segédeszközboltunk, illetve külső megrendelők részére is nyomtatunk.  
Braille-átiratok előállítását korábban két csoport végezte. Az előkészítő és a kivitelezést végző 
csoportok. 2014-ben összevonással egyesítésre kerültek.  
Az előkészítő részleg továbbra is a síkírású anyagok Braille-nyomtatásra történő előkészítését, 
korrektúrázását, ellenőrzését végezte.  

2014-ben 176-féle kiadvány, anyag, 12.828 Braille-oldal mennyiségben került feldolgozásra az 
alábbi megoszlásban: 

 

Braille-oldal 

Folyóiratok 
egyéni meg-
rendelések 

belső  
megrendelések 

Braille-
könyvtár 

külső  
megrendelések 

segédeszköz-
bolt 

Összesen 

5 352 2 366 536 2 903 1 570 101 12 828 

 
A Braille-nyomda, a műszaki szintjének folyamatos fejlesztése mellett, és annak stabilitásával 
biztosítja, hogy a nyomtatott anyagok időben eljussanak a megrendelőkhöz, valamint az egyéb 
sürgős megrendelések is a megjelölt határidők előtt átadásra kerüljenek. 
A Braille-nyomdában, kilencedik éve működik egy ipari nyomtató, eleget téve a mindennapos 
igénybevételnek. Az eltelt időszakban több olyan megoldásra volt szükség, - a fejlesztések terü-
letén, - melyekkel biztosítani és növelni lehetett az igénybevételnek kitett alkatrészek ellenálló-
ságát. Erre a fejlesztésre, gyártásból adódóan, a gép megbízhatósága érdekében folyamatosan 
szükség volt, mivel a konstrukciós hibák, a nyomtató alkalmazásával jelentkeztek. Az eltelt évek 
alatt, több eredeti alkatrész elérte a kopás minimális határát, ezért a nyomtatás minőségének 
romlása elkerülésére, ezeknek cseréje, biztosítása és pótlása szükségesnek bizonyult. 2014-
ben továbbra is azok az alkatrészek kerültek megvásárlásra, melyek utángyártását munkatár-
sunk nem tudta biztosítani. 

2014-ben is hat pontírású folyóirat nyomtatását végeztük el. 
 

Folyóirat Előfizetők száma 
átlagosan 

Megjelenés 
gyakorisága 

Ívek száma 
(A3) 

Braille-oldalak 
száma (A4) 

Vakok Világa 107 kéthetente 33 467 133 868 

RTV 92 hetente 51 051 204 204 

Kitekintő 40 havonta 6 504 26 016 

Irodalom és Kultúra 34 kéthavonta 3 064 12 256 

Zene-Kultúra 18 havonta 3 024 12 096 

Gyógy-masszőr 11 félévente 215 860 

Összesen:   97 325 389 300 

 
A könyvtár részére 19 db új könyv (42 példány), összesen 156 kötet került nyomtatásra. Ezek 
átadása kötés és címkézés után folyamatosan megtörtént. Emellett folyamatosan folytatjuk to-
vábbi – főként szépirodalmi – művek előkészítését és nyomtatását. Könyveken kívül a könyvtár 
részére, minden folyóiratból 1-1 példány, a nyomtatást követően átadásra került.   
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Igyekeztünk minél több egyéni megrendelést teljesíteni. Főként kották és idegen nyelvű anya-
gok, valamint a Biblia nyomtatását kérték a tagjaink. Továbbra is alapvető törekvésünk, hogy 
természetessé váljon, hogy a vak emberek az őket érdeklő könyveket ugyanúgy az általuk 
használható formában tudják megvásárolni (Braille-ben), mint ahogy látó társaik a könyvesbolt-
okban megvásárolhatnak egy könyvet. Sajnos a Braille-könyvek anyagigénye magas árat gene-
rál, így kevesen engedhetik meg maguknak, hogy könyvet nyomtattassanak, még akkor is, ha 
tagjainknak kizárólag az anyagköltséghez kell hozzájárulniuk. Emellett még a Hivatal részére 
nyomtattunk jelentéseket, beszámolókat, valamint a többfordulós választással kapcsolatos érte-
sítéseket, szavazócédulákat, sablonokat, számozásokat, stb. gyártottunk.  
A Segédeszközbolt részére Braille-naptárt, Braille-könyveket, valamint Braille-ABC-t nyomtat-
tunk és adtunk át. 
Továbbra is megkeresnek minket gyógyszergyárak az engedélyeztetési eljárás során felmerülő 
Braille-felirattal kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzése okán. 2014-ben 38 cég, 45 meg-
rendelését teljesítettük.  
Gyakran keresnek minket az info-kommunikációs akadálymentesítés jegyében Braille-feliratú 
táblák, dombor-térképek, domború piktogrammok elkészítésének kérésével is.  
A Braille-kották átíratását, Braille-nyomtatását zenét tanuló vak gyermekek és tanárok számára 
végezzük. 2014-ben 5 fő részére 18 db kottarendelés került teljesítésre, ami összesen 40.754 
karaktert és 101 Braille-oldalt jelent.  
Az előkészítő csoport részére, a segédeszközbolt, a Braille-könyvtár és a hivatal részére 500 
db 120 g-os és, 8.000 db 160 g-os A4-es ív, valamint 4.000 db 120 g-os, és 4.000 db 160 g-os 
A3-as ív került felvágásra illetőleg átadásra. 

2014-ben az alábbi mennyiségben és megoszlásban végeztünk Braille-nyomtatást: 
 

 folyóiratok 
Braille-

könyvtár 
segédeszközbolt 

egyéb  
megrendelések 

Összesen 

Braille-oldal 389 300 16 834 6 622 24 208 436 964 

Felhasznált 
ív 

97 325 8 417 2 803 12 550 121 095 

 
Nyomdánkban a Braille-anyagok nyomtatása, korrektúrázása, ellenőrzése vak szakemberek 
közreműködésével történik. Ez nemcsak az elkészített munkák magas színvonalát, kiemelkedő 
minőségét szavatolja, de lehetőséget nyújt a látássérült emberek foglalkoztatására is. Braille-
nyomdánk és munkatársaink technikai és szakmai felkészültsége a biztosíték arra, hogy az el-
készített munkák a látássérült emberek számára megfelelő és jól tapintható pontminőséggel 
rendelkezzenek.  
 
Braille-könyvtár 

Könyvtárunkban 203 olvasót tartunk nyilván. Az elmúlt időszakban 89 kölcsönző vette igénybe 
a könyvtár szolgáltatásait. A kölcsönzések száma 1.289 volt, a kölcsönzött művek száma pedig 
12.457. 
A könyvtárban jelenleg 1.155 mű található, ami 12.540 kötetet jelent. 
A könyvtár folyamatos munkakapcsolatot tart a nyomdával. A nyomdától ez évben a könyvtár 
156 kötetet kapott, ami 19 darab új könyvet (42 példány), és 1 db újra nyomtatottat jelent. 
A pontírású kötetek síkírású címkével, pecséttel, szükség szerint új jelzettel való ellátása folya-
matos. 
Továbbra is a Braille-könyvtáros gondoskodik a hangoskönyvek pontírású feliratairól. 
 
Hangoskönyvtár 

Üzemeltetjük az ország első és legnagyobb hangoskönyvtárát. Rendszeresen bővítjük 
hangoskönyv állományunkat.  
2014. december 31-én 3326 beiratkozott olvasónk volt, akik közül 1087 fő kölcsönzött aktívan.  



19 

1.749 kölcsönzési alkalmat tartunk nyilván az elmúlt időszakra vonatkozóan, ami 22.189 db 
kölcsönzött terméket jelent. 
Könyvtárunkban 4.902 mű (mindegyik 3-4 példányban) található: 4.827 szépirodalmi mű, 24 
ismeretterjesztő mű, 49 rádiójáték, 3 egyéb jellegű mű. 2014-ben állományunk 412 művel bő-
vült, melyek közül 317 a kazettáról digitalizált művek száma.  
 
Segédeszközbolt 

Segédeszközboltunkban folyamatosan – jórészt kedvezményesen – biztosítjuk hazai és import 
beszerzésből a mindennapi élethez szükséges vakügyi eszközöket és segédeszközöket (pl. 
pontírógép, beszélő vérnyomásmérő, beszélő személy- és konyhai mérleg, Braille-óra stb.).  
A segédeszköz-bolt 2014. évi forgalma 10.176.623 Ft volt, ebből átutalással 465.161 Ft-ért, 
utánvéttel 69.420 Ft-ért vásároltak. Vásárlások száma: 1.552, eladott termékek darabszáma 
4.616 volt. 
Az importból származó fehér botokra 2014-ben is külön kedvezményes vásárlási lehetőséget 
biztosított a Szövetség. 109 tag élt a lehetőséggel így 2-2.500 forinttal olcsóbban vásárolhatták 
meg a jó minőségű fehér botokat.  
Novembertől ismét kaphatóvá váltak Sándor Károly egyedileg gyártott vakos játékai, termékei. 
Az órákkal kapcsolatban a minőséggel egyre több gond adódott, mind a Braille- mind a beszélő 
órák vonatkozásában is. Maxi aidstől és az empes cégtől korábbi évben beszerzett órákat sokat 
hoztak vissza garanciális időn belül. 
Az órajavításokra (garanciális és egyéb) megtalált szakemberrel jó a munkakapcsolat. Az idén 
is igény volt arra, hogy a tagjaink máshol már nem javított óráit megjavítsa.  
Konyhai, háztartási eszközökkel, apróságokkal bővült ebben az évben is a kínálat melyeket 
szintén belföldről tudunk megvásárolni, közvetlenül a forgalmazótól. pl. fényvisszaverő csík, 
ékszerész nagyító, logikai fajáték. 
Továbbra is igény lenne a bankkártyás fizetésre.  
Sajnos a Biodigit Kft.-vel nem sikerült az együttműködés, sem a játék sem a magyarul beszélő 
karórák ügyében.  
Egyre többen használják az e-mailen történő kapcsolattartás előnyeit. 
 
Tankönyvellátás 

Országosan több mint 140 integráltan tanuló látássérült középiskolással tartunk kapcsolatot. A 
tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tan-
könyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet értelmében az integráltan tanuló 
diákok részére - az iskola által megküldött igénylés alapján – a tankönyveket Szövetségünknek 
kell elkészítenie a megrendelt formátumban.  
2014-ben összesen 16 oktatási intézménytől érkezett tankönyvrendelés az alábbiak szerint: 
1 általános iskola 1 tanuló részére összesen 7 db elektronikus tankönyvet, 15 középiskola 22 
tanuló részére 141 db elektronikus tankönyvet rendelt, melyből 27 db-ot később lemondtak, így 
121 db élő tankönyvrendelésünk maradt.  
A Szövetség által a kiadóktól rendelt összes tankönyv: 148 db, melyet a kiadók teljesítettek. 
2014-ben 2 diák összesen 3 db hangos tankönyvet kapott. 
Továbbra is problémát jelent, hogy a matematika, fizika, kémia tankönyveket, a hozzájuk tarto-
zó munkafüzeteket, valamint a más tárgyakhoz tartozó munkafüzeteket egyszerű dokumentum 
formátumban szinte lehetetlen elkészíteni. 
A fent leírtak mellett Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 79 db könyvet 
rendelt rajtunk keresztül a tankönyvkiadóktól. Az érintett kiadók a kért könyveket átadták a Szö-
vetség részére.  
2014-ben 60 db új tankönyvet készítettek el kollégáink, ez összesen 20.484.818 karaktert je-
lent. 
 
Üdülő 

Balatonboglári üdülőnk folyamatos működtetését – üzemeltetési szerződés keretében továbbra 
is Juhász Klára vállalkozó végzi. Az üzemeltető feladata az állagmegóvás biztosítására is kiter-
jed.  



20 

A tagság visszajelzései alapján egyértelműen pozitív kép alakult ki a vállalkozó tevékenységé-
ről, illetve az üdülő üzemeltetéséről.  
A 2014-es évben az alábbi munkálatok folytak az üdülőben:  

- éves tisztasági meszelés, festés, 
- a "B" épület tetejének beázások miatti javítása, 
- az "A" és "B" épület külső falainak vizesedés miatti javítása, 
- az "A" és "B" épület közötti és a "B" épület 17-es szobájában történt csőtörés miatti javítá-

si munkák elvégzése, 
- a viharos időjárás miatt kétszer is megsérült stég javítása. 

 
Vakok Világa és egyéb folyóiratok 

A Szövetség Elnöksége határozata alapján a Vakok Világa szerkesztője 2010-től az MVGYOSZ 
munkavállalói közül került ki munka és feladat átcsoportosítás eredményeként. Folyóiratunk 
főbb rovatai: 

- Házunk tájáról (elnökségi tudósítás, egyéb, a szövetséget érintő események, hírek), 
- Olvasó sarok, 
- Zsebünkben a világ, 
- Hírek egyesületeink életéből (egyesületek által készített beszámolók, írások), 
- Sport, szabadidő, 
- Közlemények, programajánlók, 
- Netszemle, 
- Joginfó. 

Vakok Világa folyóiratunk (mely megjelenik nagybetűs sík példányban, Braille-ben, e-mailen) 
mellett több újság előfizetésére is mód volt az alábbi formátumokban: 

- RTV: Braille-ben,  
- Irodalom és kultúra: Braille-ben, e-mailen, 
- Zene-Kultúra: Braille-ben, e-mailen, 
- Gyógymasszőr: Braille-ben, e-mailen, 
- Kitekintő: Braille-ben, e-mailen 

A Vakok Világa e-mail változata térítésmentesen igényelhető. 
 

Folyóirat Formátum Előfizetők száma (fő) 

Vakok Világa 

nagybetűs sík 98 

Braille 102 

e-mail 44 

RTV Braille 89 

Gyógymasszőr Braille 8 

 e-mail 1 

Kitekintő Braille 34 

 e-mail 6 

Irodalom - Kultúra Braille 30 

 e-mail 5 

Zene - Kultúra Braille 16 

 e-mail 3 

 
2014-ben az elnökség úgy döntött, hogy az eddig megjelent folyóiratok közül az alacsony előfi-
zetési szám miatt rovatként integrálja a Vakok Világa című újságba a Gyógymasszőr, a Zene-
Kultúra és az Irodalom és Kultúra újságot. A Kitekintő című folyóiratát az MVGYOSZ megszün-
teti, és annak utolsó lapszámában tájékoztatja az olvasókat a megszűnésről, illetve figyelmükbe 
ajánlja a megegyező tematikájú Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesület Szemezgető című folyóiratát és tájékoztatja őket ennek előfizetési módjáról. 
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Vakvezetőkutya-kiképző Iskola 

Iskolánk ebben az évben 4 fő program köré szervezi munkáját: 
- Tenyésztési program 
- Kölyöknevelési program 
- Kiképzési program 
- Utógondozási program és Környezettanulmány. 

Tenyésztési program: 
Tenyészállományunk a következőképpen alakult:  
2014. évben 3 labrador retriever tenyészszukát tartottunk nyilván és 2 fedeztetésre alkalmas 
labrador retriver kan tulajdonosával állunk kapcsolatban. Terveink szerint a következő saját te-
nyésztésű alomból 1 db labrador retriever fajta kan kutyát megtartunk fedezői feladatokra.  
Tenyésztési programunk eredményeként 7 kutyust tudtunk oltásokkal és azonosító chippel való 
ellátás után 8 hetes korban kölyöknevelőkhöz kihelyezni.  

Kölyöknevelési program: 
2014. évben 17 kölyköt helyeztünk ki nevelésre a 14 nevelésen lévő kutya mellé.  
A 31 kihelyezett kölyökkutyából 8 kutya selejtezés került alkalmatlanság miatt, 7 kutyát kikép-
zésbe vontunk, 16 kutya továbbra is nevelésen van.  
Saját tenyészetből 9 kölyköt neveltetünk, 15 kölyköt vásároltunk, 7 kölyköt ajándékba kaptunk. 
2014-ben 5 kölyköt vagy növendék kutyát neveltek nekünk a miskolci Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézetének fogvatartottjai. Ebből 1 kutya idegrendszeri okok miatt selejtezésre 
került, 2 kutya jelenleg is kiképzés alatt van a VKI-n, 2 növendék kutya pedig még mindig neve-
lésen van a Büntetés-végrehajtási Intézetben. 
Az intézet területén belül a beltérhez való szoktatást, emberekhez, idegen állatokhoz való szok-
tatást gyakorolják és a kapcsolattartást a gazdával. Az intézet munkatársai vállalták az utcai 
forgalomban való közlekedést. Az intézet pszichológusa szerint a 2. csoport fogvatartottjain is 
érzékelhető a kutyákkal való foglalkozás során a pozitív változás. Terveink szerint a kiképzésbe 
vont 2 kutya sikeres vizsgája után bemutatnánk a fogvatartottaknak az új kutya-gazda pároso-
kat. 
Nevelési programunk során továbbra is kéthavonta ellenőrizzük a kutyák fejlődését, melyről 
Kölyöknevelési Naplóban jegyezzük fel a tapasztalatokat. Az Iskola állatorvosa látja el nagyré-
szük egészségvédelmét. A kölyöknevelők egyéb elfoglaltsága miatt, tüzelési időszakban vagy 
az előröntgen és az ivartalanítás idő alatt a kölykök panzióztatása idején szakmailag foglalkoz-
tunk a növendék kutyákkal. 
A nevelésre kihelyezett kölyökkutyák élelmezését és esetenkénti állatorvosi ellátását a Szövet-
ség biztosítja. Kb. egy évesen kerülnek vissza az Iskolára és egy-másfél hónapos megfigyelés 
során döntünk alkalmasságukról. 
Létrehoztuk Facebook-on a Kölyöknevelők zárt Csoportját, ahol napi 24 órában, folyamatos 
kapcsolattartás, szaktanácsadás, tapasztalatcsere zajlik, melynek következtében hatékonyabb, 
eredményesebb a nevelői munka. 

Kiképzési program: 
Ebben az évben 26 kutyával foglalkoztunk (19 kutya kölyöknevelésből és 4 felnőtt kutya ado-
mányból származik és 3 kutya örökös használótól jött vissza a képzésbe). Ebből 11 egészség-
ügyi vagy idegrendszeri okokból nem lett alkalmas vakvezetésre, 7 kutya már gazdánál van 
örökös használatban, 8 jelenleg is kiképzés alatt áll, illetőleg kizárólag a vizsgájára vár.  
A kutyák munkájáról egyenként Kiképzési Naplót vezetünk. 
A kutyák kiképzése és iskolai, majd pedig lakóhelyi átadója után a párosok sikeres vizsgát tet-
tek. A lakóhelyi átadó tanfolyam végzésekor sok segítséget nyújtottak a Vakok Állami Intézeté-
nek mozgástrénerei. Célunk, hogy már az igénylés beadásakor felvehessük a kapcsolatot az 
igénylő lakóhelyéhez legközelebb eső rehabilitációs tanárral, hogy felkészítésük megkezdődjön.  

Utógondozási program és Környezettanulmány: 
Összesen 9 utógondozás történt fenti időszakban. A helyi környezetben végzett utógondozások 
száma 2, a Vakvezető-kutyakiképző Iskolán 7 gazdának és kutyának tudtunk segíteni. Az utó-
gondozásról minden esetben naplót vezettünk. Továbbra is ellenőrizzük az Egészségügyi Elle-
nőrző lapok rendszeres beküldését Iskolánkra, emellett heti rendszerességgel telefonon, e-mail-
en, facebook-on szakmai tanácsot adunk a gazdáknak, nyomon követjük állapotukat. 
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2014-ben 5 környezettanulmányt végeztünk vakvezetőkutya igénylőnél. 17 új igénylőt ismertünk 
meg személyesen a Kutyaiskolán. A program része, hogy személyes megismerkedésre hívunk 
be igénylőket, akiket egy teszt kitöltése után, utcai forgalomban vakvezetőkutya mellett haladva 
is felmérünk, megnézzük alkalmasságukat. Megfigyeljük járástempójukat, magabiztosságukat, 
a Kutyával való kapcsolatfelvétel minőségét.  
7 vakvezető kutya hullott el idős kori gyengeség, betegség miatt. 3 idősebb vakvezető kutyát 
felmentettünk a vezetőmunka alól, örökbefogadókhoz helyeztük és töröltük az Iskola állomá-
nyából. 2 vakvezető kutyát kiképzésbe vontunk vissza, mert gazdáik egészségügyi okok miatt 
lemondtak a kutya használatáról. Egyik kutyát újabb örökös használóhoz helyeztük ki közleke-
désbiztonsági vizsga után, másik kutyát jelenleg kiképzés alatt tartjuk. 

2011-ben a Magyar Terápiáskutyák Szövetsége által indított „Habilitációs kutyakiképző tanfo-
lyam” elvégzése során szerzett OKJ-s bizonyítvány birtokában 2014-ben Morosits Darinka és 
Bajnóczy Enikő hivatalosan is képezhetnek és vizsgáztathatnak vakvezetőkutyát Magyarorszá-
gon.  
Bajnóczy Enikő és Morosits Darinka a MATESZE által delegált vizsgabírói és vizsgaelnöki tiszt-
séget is ellátja. Az idén vakvezetőkutyaként a MATESZE rendszerében levizsgázott kutyák nyil-
vántartása a www.matesze.hu oldalon láthatók.  
2014-ben Bajnóczy Enikő a MATESZE által delegált vizsgabírói feladatokat láthat el a mozgás-
sérült-segítő és személyi segítő kutyák vizsgája során. 
Év közben a zökkenőmentes működést segítette sok önkéntes dolgozó, akik főleg a terület-
rendezésben és a kutyák tisztántartásában tevékenykedtek. 
Idén sok diák vállalt néhány óra önkéntességet az iskolaszünet alatt, köszönhető a bevezetett 
kötelező 50 órás közmunkának. 

Felújítások, adományok: 
Adományozó által a kenneludvar csatorna-hálózat két szakaszának cseréje történt meg, illetve 
két kis iroda összenyitását és kifestését is elvégezhettük. 
Vodafone önkéntes dolgozói az iskola életéről ábrákat festettek a kennelsor hátsó falára. 
Az Iskolabusz szervízelése, felújítása, logóztatása és vizsgáztatása is megtörtént. 

Sajtó: 
A sajtón – írott és sugárzott médiumokon – keresztül az elmúlt időszakban is igyekeztünk nép-
szerűsíteni a vakvezető kutyát, segítséget gyűjteni munkánk és eredményeink támogatására. 
(Kossuth Rádió több műsora; TV2-Aktív, Tények; MTV-Duna Tv; Ózonnetwork Tv-Egyenlítő; 
Internetes lapok, Music fm;) 
A Youtube-ra feltöltöttünk több kisfilmet az Iskola munkájáról, magyarul, angolul és alámondás-
sal. Ezzel is népszerűsíteni szeretnénk az Iskolánk tevékenységét. 
A Facebook-on folyamatosan hírt adunk a Kutyaiskola életéről, eseményeiről. 

Bemutatókat tartottunk: 
- ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kara hallgatói, 
- Csepeli vízitelepen táborozó gyerekek, 
- Dunakeszi Általános Iskola tanulói, 
- Szerb Vakok Szövetsége, 
- Auchan Óbuda munkatársai, 
- Nemzetközi Nőklub tagjai, 
- Diplomatic Spousses of Budapest, 
- Eötvös József Általános Iskola tanulói, 
- Intervet Kft. dolgozói, 
- Vodafone dolgozói, 
- Budapest „Miénk a belváros főutcája!” fesztivál látogatói, 
- Csepeli Fenyves Óvoda óvodásai, 
- Szegedi Esélyegyenlőségi Nap látogatói, 
- Mosonmagyaróvári Esélynap látogatói, 
- Zuglói Német Imre Általános Iskola tanulói, 
- Nemzeti Múzeum – Lions Klub látogatói, 
- ELTE Jogi Kar hallgatói részére. 
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A Vakok Állami Intézetének (VERCS) munkatársaival ez évben is sikeres együttműködést haj-
tottunk végre a vakvezetőkutyások érdekében. 
A rehabilitációs alapítványokon kívül más segítőkutyás iskolákkal is tartjuk a szakmai kapcsola-
tot, mint például a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Kiképző Iskolával, Baráthegyi 
Vakvezetőkutya Iskolával, NEO Segítőkutya Iskolával, stb. 

2014-ben is több cég és magánszemély támogatta Iskolánk munkáját. Nagyobb adományozó-
ink, támogatóink: 

- Az Intervet Kft. ez évben is vállalta az MVGYOSZ által kiképzett és gazdákhoz kihelyezett 
vakvezetőkutyák kötelező oltásaihoz szükséges vakcinák biztosítását.  

- Nemzetközi Nőklub és a Diplomatic Spousses of Budapest adományának segítségével 
egy-egy kutya teljes kiképzése folyamatban van. 

- A csepeli Ebszőrszalon Kutyakozmetika vezetője vállalta, hogy a kutyaiskolán lévő kutyá-
inkat díjmentesen kezeli. 

- A MagNet Közösségi Bank kiírt pályázatának elnyerésével vásárolhattunk egy fűnyíró 
traktort. 

- Schmitt Pál Alapítványa pénzbeli adománnyal támogatta munkánkat. 
- 2014. április 16-án a Magyar Kullancsszövetség sajtótájékoztatóján átvehettük adomá-

nyukat, mely kullancstávoltartó spray-ket, kullancs kiszedő kanalat, lyme-kór tesztet, kul-
lancsriasztó cseppet kutyákra tartalmazott. 

- 2014. október 30-án a Hankook Tire Magyarország sajtótájékoztatóján köszönetet mond-
tunk a cég vezetőjének az adományba adott Kutyaiskola Mercedes Sprinter buszának téli 
gumi abroncsaiért. 

- Október 15-én a Nemzeti Múzeumban átvehettük a Lions Clubok Magyarországi Szövet-
sége nevében Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona kormányzó asszonytól a „Szeretet erejével” 
elismerő díjat és a vele járó pénzadományt. 

- A Cognex Hungary Kft. pénzadománnyal támogatta a kennelek csatornahálózata egy ré-
szének felújítását, valamint két iroda összenyitását. 

Továbbra is célunk, hogy folyamatosan növekvő színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani – a 
szervezeti átalakulástól függetlenül – a hozzánk bizalommal forduló látássérülteknek. 
 
 
IV. AZ MVGYOSZ HIVATALA MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA 

A Hivatal munkáját a beszámolási időszakban továbbra is a Küldöttgyűlés döntései, az Elnök-
ség határozatai és iránymutatásai, a Felügyelő Bizottság fokozott ellenőrzése valamint a Mi-
nisztérium támogatási szerződésében foglalt előírásai, továbbá a pályázati támogatási szerző-
dések illetőleg a céladományok feltételeinek teljesítése alapján végezte. A Hivatali területhez 
azok a tevékenységek tartoznak, melyek alapvetően biztosítják a szolgáltatások technikai mű-
ködési feltételeit beleértve az adminisztrációt és a gazdálkodási csoportot. A Szövetség általá-
nos, operatív menedzsment feladatait az MVGYOSZ új Alapszabályának hatályba lépésétől 
Szakály Melinda elnök végezte.  
Az elnök feladata volt az országos szintű érdekvédelem, az MVGYOSZ szolgáltatásainak, va-
lamint a szervi működéssel kapcsolatos források biztosítása, e humán és pénzügyi erőforrások 
hatékony felhasználása, a tagegyesületek számára továbbadott támogatások, pályázatok rend-
szerének működtetése, a Természetes Személy Tagok Szervezete és a tagegyesületek tagjai 
számára biztosított közvetlen és közvetett támogatási rendszer működtetése. Munkáját a szak-
mai és a gazdasági vezető és a szakmai vezető segítette az Alapszabályban meghatározottak 
alapján. 
Az elnök feladata volt továbbá a Hivatal és a Vakvezetőkutya-kiképző Iskola humán erőforrásá-
nak biztosítása, a munkavégzés megszervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, 
illetve az országos szintű érdekvédelemmel, a szolgáltatásokkal, valamint a szervi működéssel 
kapcsolatos adminisztráció elláttatása.  

A hivatalvezetői poszt megszűnésével is megmaradt a titkárság, amely felelt a szervi működés-
sel kapcsolatos mindennemű irattári, iratkezelési tevékenységéért, az iktatás és beiktatott do-
kumentumok folyamatos digitalizálásáért. Emellett elvégezte a postai küldemények szortírozá-
sát, a központi e-mail címre érkező levelek megválaszolását vagy továbbítását, részt vett egyes 
banki utalásokban.  
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Az Egyesületek részére továbbadott SZJA 1%-os felajánlások elosztásában, az egyesületektől 
beérkezett dokumentumok ellenőrzésében, elszámolások és beszámolók előkészítésében is 
feladatot vállalt. Emellett felügyelte összefogta és ellenőrizte az egyes szolgáltatásokat.  
Az OEP által támogatott nagyítókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, valamint a vényre 
felírható digitális nagyítók forgalmazójával történő kapcsolattartás 2014 tavaszán új feladatként 
jelentkezett.  

A munkaügyi előadó feladatkörébe tartozott a munkaszerződések előkészítése, humán erőfor-
rással kapcsolatos teendők ellátása, munkaügyi nyilvántartások vezetése. Részt vett a minisz-
tériumtól kapott állami költségvetés felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és a szöveges 
közhasznúsági jelentés elkészítésében. A Szövetség akkreditációjának és bértámogatásával 
kapcsolatos ügyintézés is munkakörét képezte. Feladata volt még a szervezeti mobiltelefonos 
flottájának nyilvántartása, és teljes körű adminisztrációja, a telefonhasználatokról kimutatások 
készítése, a továbbszámlázások előkészítése. Emellett ő intézte a szövetség pályázataival 
kapcsolatos feladatokat, többek között azok pénzügyi elszámolását és a beszámolók elkészíté-
sét. 

A gazdálkodási csoport tevékenysége a könyvelés mellett a bérszámfejtési és a pénztári felada-
tok ellátása. Mivel a Szövetség nem kifizető hely társadalombiztosítási szempontból, így a 
BFKNYI, valamint a BFKEPSZSZ felé történő beteglapok és foglalkoztatói igazolások beküldé-
se, valamint a korábbi években kilépett, nyugdíjkorhatárt betöltő munkavállalók nyugdíjellátás 
megállapításához szükséges adatlekérések is a munkafolyamat részét képzik. A munkáltatói 
adónyilatkozaton a személyi jövedelemadó bevallás elkészítését kérő munkavállalók 2014 má-
jusában kézhez vehették a 2013. évben megszerzett jövedelmük alapján, MVGYOSZ által be-
nyújtott bevallást.  
Az állami támogatás tervének elkészítését követően az összeg jóváírása után megkezdődött az 
elszámolási folyamat az MVGYOSZ és a megyei egyesületek szintjén egyaránt. Utóbbiak ese-
tében ez folyamatos kapcsolattartás, szakmai és informatikai kérdésekben való segítségnyúj-
tás, valamint kontroll tevékenységet takar.    
A pénzügyi feladatok mellett a csoport végezte a számítástechnikai eszközök, irodaszerek, kül-
földi segédeszközök beszerzését, ez utóbbiak ármeghatározását, vámhivatali ügyintézését, 
valamint az MVGYOSZ tulajdonában lévő épületek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő 
feladatokat. Az üzemeltetési vezető feladata volt továbbá a gépkocsivezető és fűtő-karbantartó-
kertész, a portások és a takarító munkájának logisztikai megszervezése, koordinálása, ellenőr-
zése. 

2014. évben a következő beruházások, felújítások váltak szükségessé, illetve valósultak meg.  
- adományból felújíttattuk az aulában található csillárt, 
- gondoskodtunk a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete által igénybe vett irodahe-

lyiség pvc padlójának cseréjéről, 
- intézkedtünk az MVGYOSZ padlásán felgyűlt lomok, hulladékok elszállítása ügyében, va-

lamint megtörtént a padlás fertőtlenítése és az állattetemek elszállítása, 
- elvégeztettük az épület függőeresz-csatorna és a földben lévő gyűjtőcsatorna egy szaka-

szának tisztítását, 
- cseréltettük a törött üvegtáblákat, 
- szegélylemez felhelyezésével megszüntettük a hátsó lépcsőház oldalfal ázását, 
- támogatásból gondoskodtunk a csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk kenneludvar 

csatorna-hálózata két szakaszának cseréjéről, az iroda átalakításáról. 
- ugyanitt folyamatosan gondoskodtunk az esetleges dugulás elhárításáról, 
- a Hermina teremben lévő Petrof zongorát részben adományból felújítattuk, 
- a főkapcsoló-szekrényben sorkapocs csere történt, 
- a kazánházban gázégőket cseréltettünk, 
- megjavítattuk a Braille-kijelzőt, 
- támogatásból a Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk gépkocsijának javítását elvégeztettük, 
- a székház udvarára külön locsolási vízmérőt szereltettünk, 
- támogatásból beszereztük az ipari Braille-nyomtató alkatrész utánpótlását, valamint vásá-

roltunk egy Everest Braille-nyomtatót, 
- intézkedtünk a Duxbury program frissítéséről, 



25 

- Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk részére a MagNet Bank támogatásával fűnyíró traktort 
vásároltunk, 

- a Diamond Solutions Zrt.-től megvásároltuk a WEB szervert. 
 
A fent leírtak alapján kérjük beszámolónk elfogadását. 
 
 
Budapest, 2015.  
 
 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak mellék-
leteiben közölt adatok valódiak és hitelesek, a támogatás a szerződésben meghatározott célra 
került felhasználásra. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
 dr. Nagy Sándor 
 elnök 



2014. évi cél szerinti juttatások kimutatása ( eFt-ban )

Pénzbeni  juttatás 1 155

Látássérült személyek részére tanulmányi támogatás 1 155

Természetbeni juttatás 10 718

Segédeszköz hozzájárulás 5 646

Egyesületek segédeszközök vásárlása bemutatóra, kölcsönzésre 740

Braille kotta készítése 82

Jogi tanácsadás 4 038

Fehér bot vásárlására támogatás 212

Cél szerinti juttatások összesen 11 873

Budapest, 2015.03.16.

cégszerű aláírás



Alaptevékenység Vállalkozási Összesen

tevékenység

Értékesítés nettó árbevétele 40 945 6 062 47 007

Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0

Egyéb bevételek 339 390 0 339 390

  ebből:

 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 955 0 955

 - támogatások 233 267 0 233 267

 - adományok  104 522 0 104 522

Pénzügyi műveletek bevételei 4 302 0 4 302

Redkívüli bevételek 20 0 20

  ebből: 0

 - alapítótól kapott befizetés 0

 - támogatások 20 0 20

Összes bevétel 384 657 6 062 390 719

   ebből: közhasznú tevékenység bevételei 384 657 0 384 657

Anyagjellegű ráfordítások 90 372 2 018 92 390

Személyi jellegű ráfordítások 110 920 1 746 112 666

   ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 108 200 0 108 200

Értékcsökkenési leírás 7 936 125 8 061

Egyéb ráfordítások 127 800 0 127 800

Pénzügyi műveletek ráfordításai 77 0 77

Rendkívüli ráfordítások 75 0 75

Összes ráfordítás 337 180 3 889 341 069

   ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 337 180 0 337 180

Adózás előtti eredmény 47 477 2 173 49 650

Adófizetési kötelezettség 0 0 0

Adózott eredmény 47 477 2 173 49 650

Jóváhagyott osztalék 0 0 0

Tárgyévi eredmény 47 477 2 173 49 650

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezeteknél



Tájékoztató adatok

Központi költségvetési támogatás 172 700 0 172 700

Helyi önkormányzat költségvetési támogatás 0 0 0

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

  a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0

Normatív támogatás 0 0 0

A személyi jövedelemadó meghatározott részének

   az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

   szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt

  összeg 14 889 0 14 889

Közszolgáltatási bevétel 0 0 0

Budapest, 2015.03.16

cégszerű aláírás



Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

eFt

a b c d e

1. A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-12. sorok) 332 909 0 384 657

2.      1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 301 385 0 323 054

3.          a. központi költségvetésből 164 600 172 700

4.          b. helyi önkormányzattól 0 0

5.          c. bértámogatás 28 207 19 265

6.          d. egyéb 108 578 131 089

7.      2. Pályázati úton elnyert támogatás 300 14 735

8.      3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 654 40 945

9.      4. Tagdíjból származó bevétel 441 955

10.      5. Egyéb bevételek 5 481 646

11.      6. Pénzügyi műveletek bevétele 5 449 4 302

12.      7. Rendkívüli bevétel 7 199 20

13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 3 061 6 062

14. C. Összes bevétel (A+B) 335 970 0 390 719

15. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (16.-21. sorok) 321 634 0 337 180

16.      1. Anyagjellegű ráfordítások 102 887 90 372

17.      2. Személyi jellegű ráfordítások 97 130 110 920

18.      3. Értékcsökkenési leírás 7 191 7 936

19.      4. Egyéb ráfordítások 110 680 127 800

20.      5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 33 77

21.      6. Rendkívüli ráfordítások 3 713 75

22. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (23.-28. sorok) 1 884 0 3 889

23.     1. Anyagjellegű ráfordítások 904 2 018

24.     2. Személyi jellegű ráfordítások 912 1 746

25.     3. Értékcsökkenési leírás 68 125

26.     4. Egyéb ráfordítások 0 0

27.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

28.     6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

29. F. Összes ráfordítás (D + E) 323 518 0 341 069

30. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B - E) 1 177 0 2 173

31. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0

32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H) 1 177 0 2 173

33. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D) 11 275 0 47 477

Budapest, 2015.03.16

cégszerű aláírás

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2014. évi eredménykimutatása

Sor-

szám

A tétel megnevezése Előző év Előző 

évek 

Tárgyév



Közhasznú tevékenység bevétele 384 657

Közhasznú célra kapott működési támogatás

Központi költségvetésből 172 700

Helyi önkormányzattól 0

Bértámogatás 19 265

Egyéb 131 089

Központi adomány 2 710

Adomány épület felújításra 1 002

Adomány bevétel DM kampány 89 470

Adomány bevétel VKI 8 741

Adózók által felajánlott 1 % 26 567

MagNet Bank támogatása 599

Hagyaték 2 000

Pályázati úton elnyert támogatás 14 735

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 40 945

Segédeszköz-értékesítés bevétele 34 226

Braille-nyomda bevétele 2 005

Braille-szolgáltatás bevétele 572

Vakok Világa előfizetési díj 703

Egyéb újság előfizetési díja 828

Tankönyv ellátás bevétele 1 161

Kutyák használatbavételi díja 188

Tagkönyv bevétele 289

Érdekvédelmi szakvélemény 973

Tagdíj bevétel 955

Egyesületi tagdíj 602

Egyéni tagok tagdíja 266

Hangoskönyvtári tagdíj 87

Egyéb bevétel 646

Biztosítási kértérítés 138

Kapott kötbér 145

Egyéb bevétel (költségtérítés) 363

Pénzügyi műveletek bevételei 4 302

2014. évi bevételek részletezése (eFt)



Lekötések utáni kamat 3 914

Kamatjóváírás 62

Árfolyamnyereség 326

Rendkívüli bevétel 20

Térítés nélküli kutyatáp 20

Vállalkozási tevékenység bevétele 6 062

Helyiség bérleti díja 4 219

Írógép javítás bevétele 24

Telefon költség átszámlázás 1 042

VKI kutyapanzió 87

Átszámlázott szolgáltatás bevétele 690

2014. évi bevétel összesen 390 719

Közhasznúsági bevétel 98,45%

Vállalkozási tevékenység bevétele 1,55%

2014. évi ráfordítások (eFt) 341 069



Anyagjellegű ráfordítások 92 390

Anyagköltség 20 264

Igénybevett szolgáltatások értéke 32 318

Egyéb szolgáltatás 4 294

Eladott áruk beszerzési értéke 34 919

Átszámlázott szolgáltatások 595

Személyi jellegű ráfordítások 112 666

Bérköltség 78 601

Megbízási díj 7 247

Betegszabadság 578

Személyi jellegű egyéb kifizetés 2 989

Bérjárulékok 23 251

Értékcsökkenési leírás 8 061

Egyéb ráfordítások 127 800

Késedelmi kamat 102

Tárgyi eszközök terven felüli écs 19

Vissza nem igényelhető ÁFA 351

Egyesületeknek átutalt 1% 4 872

Egyesületeknek átutalt állami tám. 77 715

Egyéb ráfordítás, rendezés 286

Állományból kivezetett készletek 184

DM postaköltség 14 537

DM bankköltség 6 822

DM költségek 22 902

Egyéb segédeszköz támogatás 10

Pénzügyi műveletek ráfordításai 77

Rendkívüli ráfordítások 75

A ráfordítások megbontása a közhasznú és a vállalkozási

tevékenység között ( eFt )



Közhasznú tevékenység ráfordítása 337 180

Anyagjellegű ráfordítások 90 372

Anyagköltség 19 950

Igénybevett szolgáltatások értéke 31 817

Egyéb szolgáltatás 4 227

Eladott áruk beszerzési értéke 34 378

Személyi jellegű ráfordítások 110 920

Bérköltség 85 086

Személyi jellegű egyéb kifizetés 2 943

Bérjárulékok 22 891

Értékcsökkenési leírás 7 936

Egyéb ráfordítások 127 800

Pénzügyi műveletek ráfordításai 77

Rendkívüli ráfordítások 75

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

3 889

Anyagjellegű ráfordítások 2 018

Anyagköltség 314

Igénybevett szolgáltatások értéke 501

Egyéb szolgáltatás 67

Eladott áruk beszerzési értéke 541



Átszámlázott szolgáltatások 595

Személyi jellegű ráfordítások 1 746

Bérköltség 1 340

Személyi jellegű egyéb kifizetés 46

Bérjárulékok 360

Értékcsökkenési leírás 125

Egyéb ráfordítások 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0

Rendkívüli ráfordítások 0

Budapest, 2015.03.16.

cégszerű aláírás



 



 



Jogi körülmények  

Név: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Szervezeti besorolás: 2012.01.01.-ig kiemelten közhasznú szervezet,

majd közhasznú szervezet

Nyilvántartási szám: 551

Székhely: 1146. Budapest, Hermina út 47.

Tevékenységi kör: 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység

Képviseletre jogosult személy

Neve: dr. Nagy Sándor elnök

Lényeges számviteli módszerek összegzése

információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából

fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Beszámolási mód: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Beszámoló pénzneme: magyar  forint

A mérlegkészítés időpontja: 2015. 03. 16.

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel

Eredménykimutatás: összköltség eljárás "A" típus

Kiegészítő melléklet a 2014.évi  egyszerűsített

éves beszámolóhoz

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az 

Az MVGYOSZ számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a 

számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a Szövetség beszámolója 

reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai 

helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.



Tárgyi eszközök értékelése:

tárgyi eszközök a bekerülési érték és

az elszámolt értékcsökkenés 

különbözetén kerülnek elszámolásra

Értékcsökkenési megállapításának módja bruttó alapú lineáris

Társasági adótörvény szerint, 100 eFt egyedi érték alatti eszközök

 beszerzésekor elszámolásra kerülnek

Terv szerinti értékcsökkenési leírás (eFt-ban)

Szellemi termékek 1 262

Épületek, épületrészek 1 497

Üzemkörön kívüli ingatlanok 3

Egyéb berendezések és felsz. 773

Számítástechnikai eszközök és felsz. 3 053

Tenyész állatok ( kutyák) 80

Kiképzés alatt lévő kutyák 77

Vakvezetőkutyák 849

Kölyökkutyák 152

Kisértékű eszközök leírása 315

Értékcsökkenés összesen: 8 061

A kutyák betegség miatti állományból való törlésével egyidejüleg rendkívüli 

értékcsökkenést számolunk el, mely 2014. évben 19 eFt.

Ha a Szövetség szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél

az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor 

(megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz

használatnak időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható 

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, 

illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott 

számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és 

megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges 

számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai 

szerint vezesse.

A Szövetség az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi 

analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg 

fordulónapján kötelező jelleggel.



maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli

értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi 

eszközöknél elszámolni akkor is, ha

 - az immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és

jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke;

 - a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi

termék, a tárgyi eszköz a vállakozási tevékenység változása miatt feleslegessé

vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendel-

tetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

 - a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy

egyáltalán nem érvényesíthető;

 - a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet kotlátoz-

zák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A Szövetség szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél

az azok beszerzésekor ( üzembe helyezésekor ) megtervezett értékcsökkenés

elszámolásában változás nem történt.

Szövetség pénzeszközei 2014.12.31-én (eFt)

Pénztár 2 553

OTP elszámolási betétszámla 485

OTP központi adományszámla 1 502

OTP VKI adományszámla 346

OTP FMK rehabilitációs foglalkoztatás 228

OTP OEP ártámogatás 294

Citi Bank DM adományszámla 10 684

MagNet Bank MVGYOSZ főszámla 32 584

MagNet Bank központi adományszámla 4 801

MagNet Bank VKI adományszámla 8 987

MagNet Bank bértámogtási számla 15 099

MagNet Bank lekötés 137 965

Összesen 215 528

Külföldi pénzeszköz 2014.12.31.-én :

Lekötött deviza: EUR 17.412,93 5 483

Devizabetét-számla EUR 23,67 4

Valutapénztár EUR 64,45 20

Összesen 5 507

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.



Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségünk nincs.

Árfolyamkülönbözet 249 eFt nyereség

A szövetség kötelezettségei (eFt) 2014.12.31.én

Szállítói kötelezettség 5131

Személyi jövedelemadó 26

Fel nem vett járandóság 242

Egészségügyi hozzájárulás 22

Egyszerűsített foglaloztatás járuléka 1

Téves utalás 136

Kötelezettség összesen: 5 558

A Szövetség követelése (eFt)

Vevő követelések 561

Előlegek 352

ÁFA 7 453

Szociális hozzájárulási adó 98

Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási alap 3

Visszatérített SZJA 163

OEP-el szembeni követelés 5 964

Start kártya kedvezménye 32

Követelés összesen: 14 626

Anyagjellegű ráfordítások 

Anyagköltség                 20 264

Igénybevett szolgáltatás          32 318

Egyéb szolgáltatás                      4 294

Eladott áruk beszerzési értéke                             34 919
Átszámlázott szolgáltatások         595

Anyagjellegű ráfordítások összesen 92 390

Aktív időbeli elhatárolások

Analitikus nyilvántartást vezet a Szövetség a vevői követelésekről és a szállítói 

tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus 

nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.



Átszámlázás elhatárolása 54

Költségek elhatárolása 121

Összesen 175

Passzív időbeli elhatárolások

SZJA 1 %-a elhatárolása 20 416

Újság előfizetés 1 239

Kiss Péterné adománya vak fiatalok támogatására 974

Rokolya hagyaték elhatárolása 1 000

Rothbart/ Kárpát utcai ingatlan elhatárolása 17 000

Dobán hagyaték 6 777

Költségek elhatárolása 1 389

Balatonboglári üdülő kauciója 500

Összesen: 49 295

Bevételek

Segédeszköz értékesítés bevétele 34 226

Braille nyomda bevétele 2 005

Braille szolgáltatás bevétele 572

VV előfizetési díj 703

Egyéb újság előfizetés 828

Tankönyv ellátás bevétele 1 162

Vakvezetőkutyák örökös használatba vételi díja 188

Tagkönyv 289

Érdekvédelmi szakvélemény 973

Tagdíjak 955

Helyiség bérleti díj 4 219

Írógép javítás bevétele 24

Telefonköltség átszámlázás bevétele 1 041

VKI kutyapanzió és egyéb értékesítés 87

Átszámlázott, kiszámlázott szolgáltatás 690

Összesen 47 962



CASH-FLOW kimutatás 2013. év 2014. év

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás

( működési cash-flow)

Adózás előtti eredmény 12 452 49 650

Elszámolt amortizáció 7 787 8 061

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 0

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0

Befektett eszközök értékesítésének eredménye 0 0

Szállítói kötelezettség változása -472 -1 403

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása 2 754 -2 790

Passzív időbeli elhatárolás változása 6 396 -10 244

Vevőkövetelés változása -523 522

Forgóeszközök változása 3 983 -10 256

Aktív időbeli elhatárolás változása -1 776 1 916

Fizetett, fizetendő adó 0 0

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0

Befektetési tevékenységből származó 

     pénzeszköz-változás

(befektetési cash-flow)

Befektetett eszközök beszerzése 0 0

Befektetett eszközök eladása 0 0

Kapott osztalék, részesedés 0 0

Pénzügyi műveletekből származó 

     pénzeszköz-változás

(Finanszírozási cash-flow)

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 0

Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

      kibocsátásának bevétele 0 0

Hitel és kölcsön felvétele 0 0

 

     bankbetétek törlesztése, megszüntetése,

     beváltása 0 0

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 0 0

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

    visszafizetése 0 0

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 0



Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett

     bankbetétek 0 0

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú 

     kötelezettségek változása 0 0

Pénzeszközök változása 30 601 35 456

Mutatószámok (%)

2013. év 2014. év

Befektetett eszközök aránya 72,46 69,00

Forgóeszközök aránya 27,27 30,98

Kötelezettségek részaránya 1,27 0,69

Saját tőke növekedési mutató 12,97 13,89

Készpénz likviditási mutató 19,03 38,70

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván.

5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a 

belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem

nyitottuk meg.

Tájékoztató adatok:

eltéréseket  nem állapítottak meg.

Szövetség átlagos dolgozói létszáma: 59 fő

A beszámoló összeállítását készítette:        Kutor Sándorné 

regisztrációs száma: 122711

A könyvvizsgálatot végezte: PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft

2120.Dunakeszi, Kosztolányi 

u.6.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem

várhatók.

Budapest, 2015.03.17.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a Szövetségnek 

nincsenek. A Szövetség tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A Szövetségnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket 

A Szövetségnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.



cégszerű aláírás



 

 

 

 

 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Közgyűlésének 

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés 

Elvégeztük a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  (1146 Budapest, 

Hermina út 47. nyilvántartási szám: 01-02-551)  mellékelt 2014. évi közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített 

éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az 

eszközök és források egyező végösszeg 802.815 E Ft, a tárgyévi vállalkozási eredmény 

2.173 E Ft (nyereség), a tárgyévi közhasznú eredmény 47.477 E Ft (nyereség) –, és az ezen 

időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika 

meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő 

mellékletből áll. 

 

A vezetés felelőssége az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben 

foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban 

történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, 

amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 

elkészítése. 

 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése 

könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és 

egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy 

megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy 

tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az 

közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 

 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban 

szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az közhasznú 



egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai 

kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen 

felmérésekor a könyvvizsgáló az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó 

egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért 

mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott 

körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának 

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja 

továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített 

számviteli becslések ésszerűségének, valamint az közhasznú egyszerűsített éves 

beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk 

megadásához. 

Záradék  

A könyvvizsgálat során a Szövetség közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak 

részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti 

könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és 

megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint 

készítették el. Véleményünk szerint az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 

Szövetség 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

megbízható és valós képet ad.  

 

Dunakeszi, 2015. március 16. 

  

Dr. Peszeki László   dr. Peszeki László 

PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.   kamarai tag könyvvizsgáló 

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.                            2120 Dunakeszi, 

Kosztolányi u. 6. 

MKVK 000622                                                          MKVK 001306 



Közhasznú tevékenység bevétele

Közhasznú célra kapott működési támogatás

Központi költségvetésből

Helyi önkormányzattól

Bértámogatás

Egyéb

Központi adomány 2 710

Adomány épület felújításra 1 002

Adomány bevétel DM kampány 89 470

Adomány bevétel VKI 8 741

Adózók által felajánlott 1 % 26 567

MagNet Bank támogatása 599

Hagyaték 2 000

Pályázati úton elnyert támogatás

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

Segédeszköz-értékesítés bevétele 34 226

Braille-nyomda bevétele 2 005

Braille-szolgáltatás bevétele 572

Vakok Világa előfizetési díj 703

Egyéb újság előfizetési díja 828

Tankönyv ellátás bevétele 1 161

Kutyák használatbavételi díja 188

Tagkönyv bevétele 289

Érdekvédelmi szakvélemény 973

Tagdíj bevétel

Egyesületi tagdíj 602

Egyéni tagok tagdíja 266

Hangoskönyvtári tagdíj 87

Egyéb bevétel



Biztosítási kértérítés 138

Kapott kötbér 145

Egyéb bevétel (költségtérítés) 363

Pénzügyi műveletek bevételei

Lekötések utáni kamat 3 914

Kamatjóváírás 62

Árfolyamnyereség 326

Rendkívüli bevétel

Térítés nélküli kutyatáp 20



384 657

172 700

0

19 265

131 089

14 735

40 945

955

646



4 302

20



Közhasznú tevékenység ráfordítása 337 180

Anyagjellegű ráfordítások 90 372

Anyagköltség 19 950

Igénybevett szolgáltatások értéke 31 817

Egyéb szolgáltatás 4 227

Eladott áruk beszerzési értéke 34 378

Személyi jellegű ráfordítások 110 920

Bérköltség 85 086

Személyi jellegű egyéb kifizetés 2 943

Bérjárulékok 22 891

Értékcsökkenési leírás 7 936

Egyéb ráfordítások 127 800

Pénzügyi műveletek ráfordításai 77

Rendkívüli ráfordítások 75



Közhasznúsági beszámoló 

 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége 2014. évben is az Alapszabályban rögzített 

közhasznú tevékenység alapján végezte munkáját. Feladataink ellátásához az Országgyűlés 

által a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú 

mellékletében címzett előirányzatként Százhetvenkétmillió-hétszázezer forint állami 

támogatás kapott a Szövetség és tagegyesületeinek működésének és közhasznúsági 

feladatai megvalósításának biztosítása érdekében. Szakmai feladatok ellátásához 

egyesületeink önkormányzati és pályázati támogatásban is részesültek. Az adózók által 

felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-a biztosította a tagok segédeszköz és tanulmányi 

támogatását. Cégek és magánszemélyek pénzbeli és természetben adománya segítette a 

Szövetség munkáját. 

A következő kimutatásokban tájékoztatást adunk a támogatások felhasználásával 

kapcsolatban. 

Budapest, 2015.03.16. 

 

 

         

        cégszerű aláírás  

   



Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

eFt

a b c d e

1. A.  Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 556 334 553 912

2. I.     Immateriális javak 4 827 3 721

3. II.    Tárgyi eszközök 64 534 63 388

4. III.   Befektetett pénzügyi eszközök 240 240

5. IV.   Befektett eszközök értékhelyesbítése 486 733 486 563

7. B.  Forgóeszközök( 8.-11. sorok) 209 367 248 728

8. I.     Készletek 14 738 13 068

9. II.    Követelések 3 558 14 626

10. III.   Értékpapírok 5 159 5 483

11. IV.   Pénzeszközök 185 912 215 551

12. C.  Aktív időbeli elhatárolások (13.-15. sor) 2 091 175

13. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 54

14. 2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 089 121

15. 3. Halasztott ráfordítások 0 0

16. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1.+7.+12. sor) 767 792 802 815

17. D. Saját tőke (18.-23. sor) 698 482 747 962

18. I.     Induló tőke 53 841 53 841

19. II.    Tőkeváltozás 145 456 157 908

20. III.   Lekötött tartalék 0

21. IV.   Értékelési tartalék 486 733 486 563

22. V.    Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 11 275 47 477

23. VI.   Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1 177 2 173

24. E. Céltartalék 0 0

25. F. Kötelezettségek (26.-31. sorok) 9 771 5 558

26. I.     Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

27. II.    Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

28. III.   Rövid lejáratú kötelezettségek 9 771 5 558

29.          a. Vevőktől kapott előlegek 8 0

30.          b. Kötelezettségek áruszállításból 6 546 5 131

31.          c. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 217 427

32. G. Passzív időbeli elhatárolások (33.-35. sor) 59 539 49 295

33.      1.   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 59 149 47 906

34.      2.   Költségek passzív időbeli elhatárolása 390 1 389

35.      3.   Halasztott bevételek 0 0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(17+24+25+32) 767 792 802 815

Budapest, 2015.03.16

cégszerű aláírás

Egyszerűsített éves beszámoló

                                                     2014. évi mérlege                                                           

Sor-

szám

A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

helyesbítése

Tárgyév













































 

 

2014. évi Számviteli beszámoló 

 

 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége gazdálkodását, könyvvezetését és 

beszámolási kötelezettségét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXV. 

törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságiról szóló 

224/2000.(XII. 19.) számú Kormányrendelet, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) 

Kormányrendelet előírásait figyelembe véve alakította ki. 

 

A beszámoló a Szövetség teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét tükrözi, ezért a költségvetési 

támogatáson kívül tartalmazza az egyéb támogatás által finanszírozott pénzügyi és vagyoni 

változásokat is. 

 

2014. évben a költségvetési törvényben a Szövetség külön nevesítve szerepelt 

Százhetvenkétmillió-hétszázezer forint állami támogatással, melyből az önálló jogú megyei 

egyesületeinknek Hetvenhétmillió-hétszáztizenötezer forint támogatás került megítélésre.  

 

A Szövetség közhasznú tevékenységének eredménye Negyvenhétmillió-

négyszázhetvenhétezer forint. Vállalkozási tevékenységének eredménye Kettőmillió-

százhetvenháromezer forint. 

  

A közhasznú tevékenység bevétele Háromszáznyolcvannégymillió-hatszázötvenhétezer 

forint, mely az előző évhez képest tizenöt egész ötvennégy százalékkal nőtt. Oka 

elsősorban, hogy a segédeszköz bolt bevétele megnövekedett az OEP által egyedi 

támogatású nagyítók forgalmazása miatt.  Tankönyvellátás bevétele jelentősen növekedett. 

2014. évben 60 db tankönyv konvertálása készült el. Pályázati bevételek is jelentősen 

emelkedtek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kétszer is támogatásban részesültünk. 

Weöres Sándor centenáriumi Braille-verskötet válogatás nyomtatási díját csak projekt alapon 

tudta kifizetni a Minisztérium, így a Braille-kultúra megőrzése című projekt kapcsán egy 

Everest Braille-nyomtató és a nagy ipari nyomtató alkatrészeinek vásárlásához Hárommillió 

forint támogatást kaptunk. A Sopronkőhidai és a  Márianosztrai Büntetés végrehajtó 

Intézetben készülő fehérbotok akkreditációjához szintén hárommillió forint támogatásban 

részesültünk. A Sopronkőhidai Intézetben öt vagy hatrészes összecsukható fehérbot és 

merev pásztázó fehérbot, a Márianosztrai Intézetben fehér támbot készülne. 



 

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-től a Vakvetőkutya-

kiképző Iskolánk 2 vakvezetőkutya kiképzésére hárommillió forintot kapott. 

 

 

A közhasznú tevékenység ráfordítása Háromszázharminchétmillió-száznyolcvanezer forint, 

mely az előző évhez képest négyegész-nyolctized százalékkal nőtt. A növekedés oka 

egyrészt, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók után kapott bértámogatás 

Nyolcmillió-kilencszáznegyvenkétezer forinttal csökkent, ezáltal a személyi jellegű 

ráfordítások növekedtek. Az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük a egyedi támogatású 

nagyítók beszerzési értékét.  

 

A vállalkozási tevékenység bevétele Hatmillió-hatvankétezer forint, mely hely- és terület 

bérbeadás, közüzemi és a telefondíjak átszámlázása, valamint a nyomda által, külső 

megrendelésre végzett munka bevételéből keletkezett.  

 

A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordításokat a 

bevétel arányában osztottuk meg. 

2014. évben ez az arány: kilencvennyolc egész negyvenöt százalék, a vállalkozási ráfordítás 

aránya egy egész-ötvenöt százalék. A vállalkozási tevékenység aránya az előző évekhez 

képest ugyan emelkedett, de az adómentesen elérhető tíz százalékhoz képest még nagyon 

messze van.  

 

A Szövetség vagyoni helyzete nagymértékben függ a Minisztérium által folyósított állami 

támogatás összegétől, a bértámogatástól, a pályázati bevételektől, és az egyéb bevételek 

nagyságától. 

 

Az állami támogatás a Szövetség alapfeladatainak ellátását csak részben fedezte. A 

közhasznú tevékenység célkitűzéseinek megvalósításához  szükséges feltételek 

biztosításához jelentős összegű saját forrást kellett teremteni. 

 

A minisztérium által 2014. évben folyósított állami támogatás Szövetségnél maradó része 

Kilencvennégymillió-kilencszáznyolcvanötezer forint, mely a Szövetség ráfordításának csak 

Huszonhét egész nyolcvanöt százaléka! 

Meg kell jegyeznem, hogy amíg a Szövetség öt százalékkal több állami támogatást kapott  

2014. évben, a Szövetségnél maradó összeg közel négy százalékkal csökkent.  

 



A következő táblázatokban és szöveges összefoglalókban részletesen a Szövetség 2014. 

évi gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről részletes tájékoztatást adunk. 

 

Budapest, 2015. március 17. 

 

 

 

 

        Kutor Sándorné 

        gazdasági vezető 

 

 

 

 

 

 

 



Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2014

Saját tőke változása

2013 2014

Induló vagyon 53 841 53 841

Tőkeváltozás 145 456 157 908

 - közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 11 275 47 477

 - vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 1 177 2 173

Értékelési tartalék 488 512 486 563

Saját  tőke 700 261 747 962

A vagyon megjelenési formája és változása

2013 2014

Befektetett eszközök 556 302 553 912

Forgó eszközök 209 367 248 728

Aktív időbeli elhatárolások 2 091 175

Eszközök összesen 767 760 802 815

Kötelezettségek 9 771 5 558

Passzív időbeli elhatárolások 59 539 49 295

Idegen forrás 69 310 54 853

Saját forrás 698 450 747 962

Források összesen 767 760 802 815

Budapest, 2015.03.16

cégszerű aláírás



Vezető tisztségviselők járandósága (Ft)

Járandóság Járulék Szállás Utazási költség Összesen

Elnök 2 782 800 688 746 20 000 0 3 491 546

Elnökségi tagok 937 048 227 959 0 41 880 1 206 887

Felügyelő Bizottság 2 319 000 568 737 0 0 2 887 737

Hivatalvezető 975 465 263 376 0 46 320 1 285 161

Szakmai vezető 4 763 503 1 286 146 0 0 6 049 649

Gazdasági vezető 6 050 000 1 633 500 0 0 7 683 500

Összesen 17 827 816 4 668 464 20 000 88 200 22 604 480

Budapest, 2015.03.16



 


