Ikt. szám: OE 251/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. április 30-án (kedd) 11:30 órai
kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina
út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Szakály Melinda elnök,
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,
Németh Orsolya elnökségi tag
Továbbá:
Dr. Micserics József, hivatalvezető,
Koczkásné Tóth Csilla, hivatalvezető helyettes,
Kutor Sándorné, pénzügyi és gazdasági vezető,
Kroll Zsuzsanna, érdekvédelmi vezető,
Baráth Barbara, jegyzőkönyvvezető, elnökségi asszisztens,
Kovács Judit a Vakok Világa c. újság szerkesztője.
Szakály Melinda köszönti az elnökséget, az MVGYOSZ munkatársait, a Vakok Világa
szerkesztőjét és az érdeklődő hallgatóságot. Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal
határozatképes. Dr. Tóka László előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Az elnökség részére kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok a következők szerint
módosultak:
19/2013. (IV.30.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2013. április 30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el.
Az MVGYOSZ akadálymentesítéssel kapcsolatos egyeztetései, projektjei
A 2012. évi közhasznúsági jelentés megvitatása
Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása
Az OKGY meghívójával kapcsolatos elektronikus szavazás megerősítése
A Net-media Alapítvány elnöke kérésének megvitatása
A Fejér megyei Egyesület monitoring látogatásával kapcsolatos elnökségi határozat
meghozatala
7. Döntés a Szövetség tagsági flottájával kapcsolatos egyesületi információ nyújtásáról és a
belépők regisztrációjáról
8. Az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére történő segédeszköz-pályázat kiírása
9. A Fővárosi Állat-és Növénykertbe történő kedvezményes belépés lehetősége
látássérülteknek
10. Bejelentések, vegyes ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
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A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1.

Az MVGYOSZ akadálymentesítéssel kapcsolatos egyeztetései, projektjei

Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető elmondta, hogy meglepően jól sikerült a 4-es metró
Tétényi úti megállójának akadálymentesítése. A megtekintett megállóban véleménye szerint a
technikai megoldások biztonságosak lesznek, és a vezetősávok is megfelelnek az előírtaknak.
A vezetősávok kialakítása érdekében folytatott hosszas tárgyalások eredményeként teljesítve a
látássérültek kérését nem bemart, hanem az állásfoglalásoknak megfelelően domborjeles
vezetősávok épültek. A biztonsági sáv kialakítása mind vaknak, mind gyengénlátónak jól
érzékelhető. Az állomáson mozgólépcső mellett lift is használható.
A BKK ismét az elektronikus jegyrendszer bevezetését tervezi Budapesten, ezért egyeztetést
hívtak össze, ahol kikérték a nagy fogyatékosügyi szervezetek véleményét. Az egyeztetésen
az MVGYOSZ-t Kroll Zsuzsanna és Németh Orsolya képviselték. Az akadálymentesítési
terület felelőse arról adott tájékoztatást, hogy a megbeszélésen felvetették a látássérülteket
érintő kérdéseket. Kíváncsiak voltak többek között arra, hogy hogyan oldják meg a
látássérülteket kísérők és a vidéki látássérültek ingyenesen történő utazását. Továbbá
felmerült a kártyákhoz jutás problematikája is. Májusban a Korvin negyednél ki lehet próbálni
a beléptető kapukat. A rendszert várhatóan látássérült felhasználók is tesztelni fogják, mondta
el Kroll Zsuzsanna. Megtudhattuk azt is, hogy felmerültek már lehetőségek a zökkenőmentes
használat érdekében, például a fényképes vagy az átruházható kártya. A BKK projektjét több
lépcsőben, 2016-ig kívánja megvalósítani.
Németh Orsolya az elnökséget tájékoztatta a kormányablakok akadálymentesítéséről. A
pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) írta ki, egy segédletet is kidolgoztak az
egységesség érdekében. Németh Orsolya arról számolt be, hogy országszerte mintegy 370
kormányablak kialakítását tervezik. Az akadálymentesítésre szerencsére már a tervezési
szakaszban gondolnak, ezért a tervek egyeztetésébe, valamint a főbb szakmai szempontok
meghatározásába bevonják a fogyatékos emberek megyei és országos szervezeteit. A
projektet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal koordinálja, amely eredményeként a
kialakításra kerülő kormányablakok arculata egységes lehet. A tervezésben két rehabilitációs
és környezet tervező szakmérnök is közreműködik. A beruházással kapcsolatos első
egyeztetésen a szakemberek, a rehabilitációs környezet tervező szakmérnökök és a projekt
megvalósítói arra kérték a fogyatékosügyi szervezetek képviselőit, hogy gyűjtsék össze a
számukra használható, az ügyintézést megkönnyítő eszközöket.
Németh Orsolya készíti el azt az anyagot, amelyben a látássérülteknek speciálisan
kifejlesztett, az ügyintézést valóban megkönnyítő és segítő eszközöket gyűjti össze. Az
MVGYOSZ állásfoglalásában természetesen benne lesznek a fizikai akadálymentesítés
alapvető szükségletei, például a vezetősávokkal és a tapintható térképekkel kapcsolatos
teendők. Kardinális kérdés viszont az infokommunikációs akadálymentesítést megteremtő
segédeszközök és programok köre. Az ülésen elhangzott, hogy az aláírókeret mindenképpen
hasznos lehet a hivatalokban. Hangsúlyt kell fektetni többek szerint az úgynevezett általános
nyomtatvány kitöltő programok infokommunikációs akadálymentesítésére, a honlapok, az
ügyfélkapu, az űrlapok vakon történő használhatóságára. Javaslatként elhangzott a személyi
segítés, valamint az alig, - és gyengénlátókat segítő olvasótévé, illetve a képernyőolvasóval

Ikt. szám: OE 251/2013.
felszerelt számítógép, de ezen eszközöknek, a vélemények szerint, csak a valóban frekventált
helyeken van létjogosultsága.
A napirendi pont kapcsán nem hozott határozatot az elnökség.
2.

A 2012. évi közhasznúsági jelentés megvitatása

Az előzetesen kiküldött közhasznúsági jelentést elolvasták az elnökségi tagok. Szakály
Melinda elmondja, hogy idén, a jogszabálynak megfelelően általános nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) programmal kellett elkészíteni a jelentést, ami csak pdf formátumban olvasható és
kép pdf fájlban nyomtatható.
Erről a küldötteket is tájékoztatni fogja az elnök asszony. Az ÁNYK-ba sokkal kevesebb adat
került, mint a régi közhasznúsági jelentésbe. A terjedelmet korlátozták, így a szöveges és
pénzügyi részbe kevesebb adat került.
Az elnökség javaslata, hogy a küldöttek, akárcsak az előző években, a bővített változatú,
eredeti közhasznúsági jelentést kapják kézhez, csatolva hozzá, minden esetben a síkírással
kinyomtatott közhasznúsági jelentés kivonatát (pdf-ben). A jogszabály értelmében az OKGYn a kivonatot kell elfogadni annak ellenére, hogy az előzőekben megszokott közhasznúsági
jelentés lényegesen több információt tartalmaz az MVGYOSZ szakmai tevékenységéről és
pénzügyeiről.
Szakály Melinda elmondja, hogy az ÁNYK-val kapcsolatban egyeztettek és úgy néz ki, hogy
a programmal kapcsolatban történnek változtatások. Jövőre, ha mégsem történik változás,
akkor hamarabb fognak neki állni a jelentés táblázati részének elkészítésének úgy, hogy
Excel-be vagy Word-be kinyomtathatóvá váljon.
Dr. Nagy Sándor: köztudott, hogy a képernyőolvasó programmal a pdf formátum nem minden
esetben olvasható, de minden egyéb más ott van, amiből a pdf össze lett rakva. Aki külön, a
pdf-től függetlenül elolvassa az összes mellékletet, az képet kap a szövetség gazdálkodásáról
és működéséről, mert ebből van összerakva az a pdf fájl, amit jogszabályszerűen követelnek
meg a szövetségtől. Információból nincs senki kizárva.
Kutor Sándorné elmondja, hogy, elkészítették a jelentést a kötelezően beküldendő ÁNYK
programmal, amit csak pdf-ként tudnak kiküldeni, de ezt a formátumot nem minden küldött
tudja elolvasni, ezért elkészítették a jelentést a régi séma szerint is, ami több adatot is
tartalmaz. Egy adatbázisból készítették és összegszerűen mind a kettő ugyanaz.
A napirendi ponttal kapcsolatban a következő elnökségi határozat született:
23/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ 2012. évi közhasznúsági jelentését az MVGYOSZ Küldöttgyűlése elé
terjeszti és javasolja annak jogszabály szerinti pdf formátumú változatának Küldöttgyűlés
által történő elfogadását.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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3.

Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása

A Felügyelő Bizottság tagjai nem jöttek el az ülésre. Elküldték a közhasznúsági jelentéssel
kapcsolatos állásfoglalást az elnökségi tagoknak, de nem tudnak belekérdezni.
Kuminka Györgyné számára nem derült ki, hogy a hivatalvezető részére feltett kérdéseknél
milyen határidővel vártak választ.
Dr. Micserics József elmondja, hogy nem volt határidő megjelölve, de minden kérdésre
válaszoltak.
Dr. Nagy Sándor megjegyzi, hogy az adományok nem voltak még közzé téve, de időközben
az is elkészült.
Kutor Sándorné megerősítette, hogy a Felügyelőbizottság az állásfoglalásban megfogalmazott
összes kérdésre megkapta a választ. Pl.: kifogása volt az adományokkal kapcsolatban, amire a
hivatal válaszolt.
Az elnökség nem hozott határozatot.
4.

Az OKGY meghívójával kapcsolatos elektronikus szavazás megerősítése

Elektronikus szavazás útján már egyeztetett az elnökség és időközben kiküldték az országos
küldötteknek a meghívókat az MVGYOSZ munkatársai. Mint ismeretes az Országos
Küldöttgyűlést május 25-én, szombaton rendezik meg a székház Hermina termében.
21/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE a 2013. május 25-ei és június 1-jei OKGY meghívó szövegével kapcsolatos korábbi
elektronikus szavazáson hozott döntését megerősíti. Az OE által elfogadott OKGY meghívó
szövege a jelen határozatok 3. számú mellékletét képezi.
Indokolás:
Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: 5.

A Net-media Alapítvány elnöke kérésének megvitatása

Páll Zsolt a Net-media Alapítvány elnöke levélben kereste meg a szövetséget azzal, hogy
hamarosan ismét egy újabb fejlesztés eredménye várható a NVDA-hoz megvásárolható
Vocalizer hanggal kapcsolatban, így a hazai felhasználók számára újabb kényelmi funkciók
kerülnek bevezetésre.
Több egyesület érdeklődött az alapítványnál, kérdezték, hogy a pályázatokban
"segédeszközként" elfogadható-e a pályázóktól a Vocalizer hang vásárlása?
Az alapítvány elnöke az elnökség támogató segítségét és állásfoglalását kérte ez ügyben.
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Az elnökség állásfoglalása szerint a 17/2013. (III. 12.) sz. Elnökségi Határozatban szerepel a
szoftverek elszámolási lehetősége, igaz az elnökségi határozatban nevesítve nincs a Vocalizer
hang, de a szoftverek közé sorolható.
6.

A Fejér megyei Egyesület monitoring látogatásával kapcsolatos elnökségi határozat
meghozatala

A Fejér megyei szervezettel kapcsolatos levelezést ismeri az elnökség. Az elnök véleménye
szerint szükséges egy elnökségi határozatot hozni, melyben felkéri az elnökség a hivatalt a
monitoring vizsgálatra.
Az elnökség szerint még az Országos Küldöttgyűlés (OKGY) előtt visszamenőleg is
ellenőrizni kell a szervezet alapszabályát, az egyesület létszámát, a küldöttek
megválasztásának szabályosságát, kilétét.
20/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE megbízza Kutor Sándorné pénzügyi vezetőt, dr. Micserics József hivatalvezetőt és
Szakály Melinda elnököt, hogy 2013. május 7-én monitoring vizsgálatot hajtsanak végre a
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületénél. Az elnökség felhatalmazza fenti
személyeket, hogy ellenőrizzék az adott egyesület működését, különös tekintettel a
taglétszámra, az elnökváltással kapcsolatos dokumentumokra és az országos küldöttek
megválasztására, kilétére. Az MVGYOSZ vezetősége a monitoring vizsgálatot a nem
megfelelő adatszolgáltatás miatt, az Egyesületi Elnökök Tanácsának állásfoglalása alapján és
„az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény azon rendelkezései alapján hajtja
végre, amelyek lehetővé teszik nemcsak az MVGYOSZ, hanem más személyek iratokba
történő betekintési jogát, valamint azért, mert a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei
Egyesülete az MVGYOSZ-nek tagegyesülete és támogatást kap a Szövetségtől. Az említett
törvény vonatkozó rendelkezéseit a határozatok 1. számú melléklete tartalmazza.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Szakály Melinda elmondta, hogy nem csak a Fejér megyei szervezetet ellenőrzik, várhatóan
nyár végére minden megyei tagegyesületet felkeres az MVGYOSZ vezetősége.
7.

Döntés a Szövetség tagsági flottájával kapcsolatos egyesületi információ nyújtásáról és
a belépők regisztrációjáról

Szakály Melinda arról tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy vannak olyan tagegyesületek,
akik kifejezetten nem javasolják az új szövetségi flottát. Vannak egyesületek, akik nem
minden esetben segítenek a hozzájuk fordulóknak ügyeik elintézésében. A probléma az
MVGYOSZ új telefonos flottájába történő belépésénél bukkant elő.
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Ezzel az elnök nem ért egyet. Ezt a hozzáállást véleménye szerint szankcionálni kell. Ugyanis
a szolgáltatás, amit a szövetség kiharcolt az egyesületi tagoknak, a látássérülteknek szól.
Dr. Micserics József szerint több dolog okozhat problémát. Először is, hogy meg kell
különböztetni az adományozói flottát és a rendes (vakos) flottát. Nyilván lesznek olyan
egyesületek, akiket az adományozói flotta nem hoz különösebben lázba. Ez még nem jelenti
azt, hogy a tagságot nem érdekelné. Van egy tájékoztatási kötelezettsége az egyesületeknek.
Ha maga a tag megy be, hogy szeretne belépni, nem szabadna hagyni, hogy az irodában
dolgozók megakadályozzák. Ezt ellenőrizni nem könnyű, de jöttek már be tagok a
szövetséghez, hogy az egyesület nem foglalkozik a beléptetéssel, vagy nem javasolja.
Barnóczki Gábor elmondja, hogy a Borsod megyei egyesületben hiába tájékoztatják a tagokat,
egyelőre nem nagyon akarnak belépni.
Szakály Melinda szerint idővel ez is változni fog. Nem arról van szó, hogy kötelezi az
egyesületeket az adománygyűjtésre, de arra, hogy a tagokat kiszolgálják, valamilyen
formában kötelezni kell őket.
Az elnökség a hasonló helyzetek elkerülése érdekében úgy döntött, hogy a megyei
tagegyesületek támogatási szerződése fogja azt tartalmazni, hogy az ügyintéző köteles
segíteni tagjait az ügyintézésben, valamint kérésére tájékoztatást adni a számára elérhető
szolgáltatásokról, lehetőségekről.
22/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ tagegyesületei a támogatás biztosítása fejében
kötelesek informálni tagjaikat az MVGYOSZ szolgáltatásairól (pl.: az MVGYOSZ
mobiltelefonos flottájáról, segédeszközbolt és könyvtárak szolgáltatásai, stb.). A
tagegyesületek az MVGYOSZ minden szolgáltatását kötelesek propagálni tagjai körében és
tájékoztatást adni. Szolgáltatások igénybevétele esetén kötelesek az ezzel kapcsolatos
ügyintézést elvégezni.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 8.

Az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére történő segédeszköz-pályázat
kiírása

A pályázati kiírás szövegét előzetesen megkapták az elnökségi tagok.
Kuminka Györgyné a határidőket túl tágnak érzi. Kis értékű segédeszközökről van szó, így
meggondolják a tagok, hogy vásároljanak-e. Kérdéses számára, hogy érdemes-e fél évet
hagyni a vásárlás és elszámolás között.
Takács Péter tájékoztatása szerint a beküldési határidő azért június 15-e, mert az eddigi
gyakorlat szerint május végén jó, ha kimegy. Szabó Edina, a természetes személyek
adminisztrátora is már csak 4 órában dolgozik a szövetségben. A novemberi elszámolással is
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egyetért. A segédeszközök végső elszámolási határideje november, de természetesen előbb is
el lehet számolni.
Az elbírálás menete, hogy Szabó Edina készít egy kimutatást a beérkezett pályázatokról, hogy
a természetes személyek elbíráló bizottsága lássa, ki mire adott be pályázatot, mennyiért, stb.
azt követően adnak egy javaslatot az elnökségnek. Az elbírálók nem pályázhatnak, de ha a
természetes személyek bírái mégis pályázni kívánnak, azt az elnökség fogja elbírálni.
25/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ természetes személy tagjai 2013. évi segédeszköz-támogatásának
pályázati kiírását elfogadja. A pályázati kiírás jelen határozatok 2. számú mellékletét képezi.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 9.

A Fővárosi Állat-és Növénykertbe történő kedvezményes belépés lehetősége
látássérülteknek

Dr. Micserics József elmondja, hogy az MVGYOSZ-t a Fővárosi Állat- és Növénykert
főigazgatója kereste fel. Látássérültek részére korábban is adott már kedvezményeket az
állatkert, de most írásos formában egy együttműködési megállapodás keretében szeretnék ezt
tovább fejleszteni. Továbbra is kedvezmény járna a látássérülteknek és kísérőiknek. Egy
probléma lépett föl, azt kérték, hogy olyan rendszert dolgozzon ki az MVGYOSZ, hogy a
beléptetésnél egyértelmű belépési módszerrel kaphassák meg a látássérültek és kísérőik a
kedvezményt. A hivatalvezető kéri az elnökség állásfoglalását ezzel kapcsolatban.
Szakály Melinda véleménye szerint a látássérültek az érvényes tagsági igazolvány
felmutatásával vegyék igénybe az állatkert által felajánlott kedvezményt.
Ezt követően határozat született arról, hogy az Állatkertben a látássérült személyt és egy
kísérőjét kedvezmény illeti meg, amelyet az elnökség jóváhagyásával a tagsági igazolvány
felmutatásával vehet igénybe az érdeklődő.
24/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy a Fővárosi Állat-és Növénykerttel történő megállapodás során a
látássérülteknek nyújtandó kedvezmény esetén a Fővárosi Állat-és Növénykert a belépő
megvásárlásakor az MVGYOSZ érvényes tagsági igazolványát vegye figyelembe.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott:
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10. Bejelentések, vegyes ügyek
Az Etikai Bizottságtól Dr. Stefán Sándor is részt vett az elnökségi ülésen. Elmondta, hogy az
elmúlt időszakban nem volt Etikai Bizottsági gyűlés, beszámolóval sem készültek. Az EB
elnöke lemondott, de Szakály Melinda csak a küldöttgyűlést követően fogadta el lemondását.
Mondván, az EB elnöke addig köteles ellátni feladatát, amíg helyébe más nem lép. Jelenleg 3
fővel működik a bizottság: Dr. Stefán Sándor, Kuti Renáta, Hegedűs István, illetve belép
Szokó Zsolt, aki 2010 óta az EB póttagja. Dr. Stefán Sándor elmondja, hogy múlt évben nem
érkezett a bizottsághoz bejelentés.
Kuminka Györgyné kérdezi, hogy az autópályán közlekedő buszok szempontjából mit lehet
tudni, általában érinti-e a fogyatékosokat? Az indoklás annak idején az volt, hogy szeretnék
átszoktatni az embereket a vasúti közlekedésre. Véleménye szerint a fogyatékos emberek
szempontjából, nem lehet ez egy jó indok.
Szakály Melinda elmondja, hogy nagy harcot vívott Győrben is ezzel kapcsolatban, de
válaszra sem méltatták a megkereséseket. A helyi közlekedésben továbbra is 90 % -os
kedvezményre jogosultak a látássérültek és ingyenes a kísérőknek.
Németh Orsolya elmondja, hogy eddig is voltak a BKV-nál kiszervezett buszok, amelyekre
ugyanúgy érvényes volt a kedvezmény, de ha az Volán busz, akkor a 90 %-os kedvezmény
vonatkozik rá.
Kuminka Györgyné szerint technikai problémákat okozhat, hogy a határig ingyen utazhatnak
és utána a határtól kell venni jegyet.
Szakály Melinda érintett a témában, elmondja, hogy ez nem busz jegy. Olyan, mint az IC-n a
helyjegy, tulajdonképpen egy helybiztosítási jegy és nem számít bele a viteldíjba. Ez egy
plusz szabályozás, a kormány adta ki a Volán járatoknak, hogy ezt az autópályán közlekedő
kocsiknál kell bevezetni.
Németh Orsolya elmondja, hogy több Volán társasághoz lehet interneten előre váltott, otthon
nyomtatott jegyet venni ugyanúgy, mint a MÁV-nál, de egyik sem teljesen akadálymentes. A
buszvezető már lejön az utasokhoz és addig nem enged fel a buszra, amíg nincs jegye az
utasnak.
Szóbeli megállapodás született az OEP-pel, mondta el Szakály Melinda. Az OEP ígéretet tett
arra, hogy aki egyedi elbírálásra, egyedi támogatásra fehér botra adja be az igénylését, akkor
az OEP egyedi elbírálás alapján elvileg támogatja a drágább fehér botokat is. Szemorvos által
készített javaslatra mindenképpen szükség van a segédeszköz igényléséhez.
Az MVGYOSZ dolgozói értekezletén felmerültek problémák a munkavégzés
hatékonyságával és mikéntjével kapcsolatban. Írásbeli utasítások mennek ki egyes
dolgozóknak, melyben az elvégzendő munka határidőre való betartása is benne foglaltatik.
Kuminka Györgyné kérdésére a hivatalvezető elmondja, hogy nem emelték senkinek a bérét.
A bértámogatási rendszer megingásával most már a segítőket sem tudják úgy finanszírozni,
mint ahogy szeretnék. Az egész szervezetfejlesztés azért lesz fontos, mert a munkákat
központon belül is valószínűleg más stílusban kell szervezni, pl. a bevételi forrásokat, az
ingatlanosítást, a munkaelosztást. Sok olyan dolog van, amit komplex módon kell átgondolni.
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A főbb irányvonalak megvannak, a komplex számítások már készülnek. Jelenleg abszolút a
bizonytalanság, tudják azt, kik azok a dolgozók, akikre tudnak még bértámogatást igénybe
venni, akik jelezték, hogy elmennek a komplex felülvizsgálatra, de még nincs a kezükben a
papír, - ettől függ, hogy mennyi pénz marad. Illetve azok a kollégák, akik felvételre kerülnek
úgy kell a pályáztatást lebonyolítani, hogy még munkába tudjanak állni. Ha megváltozott
munkaképességű dolgozókat, ezen belül látássérült dolgozókat akarnak foglalkoztatni, akkor
ugyanaz lesz a módszer: május- júniusban tartanák a felvételiket, 3 hónapos próbát tudnak
tenni és ha megfelelnek, szeptemberben már pályázat írható rájuk.
Szeretne a szövetség új dolgozókat felvenni az elnökségi kabinet létrehozása által, más
szakembereket, akik a támogató tevékenységekben fognak részt venni, (kommunikáció,
marketing, adományszervezés rész). Lesznek olyan kollégák, akiktől búcsút kell venni
különböző okok miatt, nem csak a munkavégzés szempontjából, de olyan embert tudnak
foglalkoztatni aki rendelkezik komplex felülvizsgálati eredménnyel.
Gyors és drasztikus változás lesz, ha beindul a szervezetfejlesztés, mondja el Micserics
József. Az biztos, hogy nem jó a hangulat, de nem is várhatják el, mert nyilván egzisztenciák
sérülnek. A szövetségben le fog zárulni egy történelmi korszak, a szociális foglalkoztatás
korszaka. Azt szeretnék, hogy sokkal inkább teljesítmény orientált és motivált emberek
dolgozzanak, nyilván megfelelő ellentételezés mellett. Ugyanakkor szeretnék, hogy továbbra
is vakbarát munkahelyként működjön a szövetség, a szociális érzékenységet nem szeretnék
kidobni, de azt sem szeretnék, hogy a szociális érzékenység a teljesítmény rovására menjen,
mert az új szervezeti struktúrában ez már kevés lesz. Fontos észrevétel, amit tapasztalt a
kollégák hozzáállása terén, hogy van, aki kevesebbet tesz a teljesítmény oltárára, de valaki
megőrizte a saját teljesítményét, sőt egyre jobb teljesítményt ad le. Nagy vízválasztó lesz,
hogy melyik kolléga marad és melyik fog menni, mert olyanokat szeretnének tovább vinni,
akikre hosszú távon számíthatnak.
Az elnökség javaslata, hogy a küldöttgyűlés gördülékenyebb levezetése érdekében az OKGY
előtt kérjék be a küldöttektől az Elnökségi Tagokra és a Felügyelő Bizottsági tagokra
vonatkozó személyi javaslatokat, illetve egy nyilatkozatot is csatoljanak a melléklethez, amin
a jelölt nyilatkozik, hogy vállalja-e a tisztséget vagy sem.
A következő ülést várhatóan május 21-én tartja az elnökség.
Szakály Melinda mindenkinek köszöni a konstruktív munkát, az elnökségi ülést bezárja.
Kmf.
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