JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2015. június 29-én (hétfő) 10:00 órai kezdettel
megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Dr. Nagy Sándor elnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Kácsor-Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes-Nagy Tünde elnökségi tag
Dr. Ozvári-Lukács Ádám elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Nagy Zsuzsanna elnökségi póttag
Németh Andrea elnökségi póttag
továbbá:
Szűcs Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság elnöke, Kutor Sándorné gazdasági vezető; Angyal
Gábor szakmai vezető; Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, Sztakó Krisztina a Vakok Világa
szerkesztője;
Dr. Ozvári-Lukács Ádám elnökségi tag jelezte, hogy forgalmi dugóba keveredett, az ülésre
később érkezik.
Dr. Nagy Sándor megállapítja, hogy az ülés 6 elnökségi tag jelenlétével határozatképes, az
ülést megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot, az elnökség az alábbiak szerint fogadja el:
29/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beszámoló az elnöki munkáról
A szakmai vezető beszámolója
A gazdasági vezető beszámolója
Az alelnök megválasztása, az elnökségi tagok feladatköreinek meghatározása
Az elnök munkaszerződésének megtárgyalása és elfogadása
A szakmai vezető kinevezésének megtárgyalása és elfogadása
A gazdasági vezető kinevezésének megtárgyalása és elfogadása
A DM szükségességének vagy megszüntetésének megbeszélése
A VISAL facilitátor program képzésen való részvétel megbeszélése
Döntés a Braille-emlékéremre felterjesztett személyekről
Döntés a vakvezető kutyák örökös használatbavételi díjának eltörlésének kérdéséről
Az MVGYOSZ 2015-2020. évre szóló stratégiai koncepciójának megvitatása és
elfogadása
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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1. Beszámoló az elnöki munkáról
Dr. Nagy Sándor elnök az előzetesen kiküldött részletes beszámolójából az alábbi fontosabb
eseményeket emelte ki. A teljes beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szakmai megbeszélés előkészítése a BKK-val az androidos és az IOS alkalmazások vak
felhasználók részére is hozzáférhető elkészítése érdekében. Részt vevők a Szövetség
képviseletében Torma Zsolt és Németh Dávid.
Levél írása Kántor Árpádnak a média törvény módosításával kapcsolatban.
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete juniális rendezvényén való részvétel
megbeszélése a szakmai vezetővel.
Szolgáltató keresése a mobiltelefon-flotta áthelyezéséhez.
Megbeszélés a gazdasági vezetővel: az NRSZH által adott pénz felhasználása, a Citi
Banknál aláírási címpéldány készítése, a szövetség gazdasági helyzetének ellenőrzése, a
honlap tartalmának megbeszélése.
Jónás Beától kértem egy tájékoztató megírását a VV előfizetéséről.
A VGYKE elnökével, Fodor Ágnessel időpont egyeztetés személyes megbeszélés
érdekében.
Engedély Balogh Eszternek, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem első éves tanulója
televíziós műsorkészítés szakon. Évzáró vizsgafilmjének témája: a vakok és gyengénlátók
helyzete Magyarországon, valamint a nemrég indult Látótárs projekt. Így filmjének egyik
központi eleme a vakvezető kutyák képzése hazánkban, és segítségük a mindennapi
életben.
Bonta László panaszának intézése a MNÜA-nál.
Kórozs Lajos országgyűlési képviselő által szervezett rendezvényen való részvétel
szervezése.
A BKK tájékoztató levelének elolvasása a május 29-ei megbeszélésről.
Torma Zsolttól tájékoztatás kérése a BKK-nál történt megbeszélésről.
Jónás Beáta újság előfizetési akciójára tett javaslatának megismerése, a további teendők
megbeszélése.
Az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről szóló 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozat
elolvasása.
Az MVGYOSZ és a Diamond Solutions Zrt. között létrejött megbízási szerződés
felmondásának véleményezése Dr. Stefán Sándor előterjesztése alapján.
Az EBU közgyűlésén történő részvétel szervezése.
A Greenbeats zöldmagazin felvételének megbeszélése sajtókapcsolataink közé a szakmai
vezetővel.
A pénzügyi fogyasztóvédelmi panasztérkép készítéséhez május havi statisztika
megküldésének megbeszélése a szakmai vezetővel.
A tankönyvek és a számlák konvertálása előkészítésének megbeszélése a szakmai
vezetővel.
A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete elnökével megbeszélés egyesületi
tag kizárásáról, a szövetség Etikai Bizottsága illetékességéről.
Egyeztetés a szakmai vezetővel és válasz a Humán Dialog Kft. levelére.
Megbeszélés a VGYKE elnökével: a telefonközpont információ-szolgáltatása, a VGYKE
képzéseinek akkreditálása.
A Mikrocenzus 2016. népszámlálás kérdőívének Korlátozottsági/fogyatékossági kiegészítő
moduljának véleményezése.
Egyeztetés a szakmai vezetővel a ping-pong szolgáltatás bevezetéséről.
A Horvát ombudsman kérdésére adandó válasz előkészítése.
Schiff Mónika javaslata a vakvezető kutyák használatba vételi díjának eltörlésére.
Egyeztetés az OFT titkárával a fogyatékosságügyi tárcaközi bizottság véleményezéséről.
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Megbeszélés Novák Ilona múzeumpedagógus, projektvezetővel a strashoffi (Ausztria)
holokauszt vagonkiállítás megnyitójáról.
A 8. Civil Licit Aukció pályázat véleményezése.
Levélváltás a szakmai vezetővel és Valter Szandrával a termékcsomagoláson levő
információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről.
Levél az Alapvető Jogok Biztosának azon sérelem miatt, hogy a Magyar Posta Zrt.
munkatársai hivatalos irat kézbesítését látássérült, valamint vak személyek részére tanú
jelenlétéhez kötik. A levél megküldése az elnökség tagjainak véleményezésre.
A fogyatékosságügyi tárcaközi bizottságról szóló kormányhatározat tervezetének
véleményezése, módosító indítvány előterjesztése.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5052. számú
törvényjavaslatnak az Mmtv. módosítását tartalmazó rendelkezéseinek elolvasása, bár e
törvény módosítására irányuló szándék a címből nem olvasható ki.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázat aláírásának egyeztetése Nagy-Virág
Krisztinával, a pályázati díj befizetésének engedélyezése.
Felkészülés a KÖZOP MB ülésére, dokumentumok elolvasása, hozzászólás
megfogalmazása.
A Közlekedés Operatív Program Monitoring Bizottsága (MB) 2015. június 9-én megtartotta
következő, 16. ülését, amelyen részt vettem.
Részt vettem a Központi Statisztikai Hivatal 2015. június 9-én 14.00 órakor megtartott
rendezvényén, amelyen tájékoztatást kaptunk a mikrocenzushoz kapcsolódó
korlátozottság/fogyatékosság témájú kiegészítő felvétel előkészületeiről és arról, hogy
elfogadták a javaslatainkat.
A beázások helyének megismerése a szolgáltatásvezető segítségével.
Interjú a Magyar Nemzet Online részére.
Felkészülés az IKOP MB ülésre, a hozzászólás összeállítása.
A Blikk-ben megjelent cikk elolvasása a vezetősávokról.
Nyilatkozat egyeztetése a szakmai vezetővel az RTL Klub és a TV2 megkeresésére adott
válaszadásról.
Megbeszélés Szuhaj Mihállyal az alapítvány felajánlásáról, hogy az alapítvány ingyen
megjavítja a Braille-kijelzőt.
A Custom House Currence-től kapott 1.231.190 Ft eredetének és felhasználásának
megbeszélése.
A Spanyol Vakok Szövetségének írandó levél tartalmának megbeszélése a nemzetközi
referenssel.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring bizottsága (MB)
2015. június 11-én megtartotta 2. ülését, amelyen részt vettem.
Levélírás a gazdasági vezetővel a Diamond Solutions Zrt. részére, amelyben tájékoztatást
adtunk a nem fizetés okáról.
Tájékoztatás kérése a szakmai vezetőtől a Mokka című műsorban történtekről.
Egyeztetés Boda Gáborral a tető héjazatának javításáról.
Megbeszélés Rizmayer Beatrixal a Fanatic Jump Blind népszerűsítése ügyében.
Levélírás dr. Stefán Sándorral a Diamond Solutions Zrt. részére, amelyben felmondtuk az
adományozó flottatagok érdekében kialakított weboldal használatát.
A VGYHE elnökének tájékoztatása arról, hogy a VGYKE információs anyagait elhelyeztük a
portán.
Benedek Zoltánt megkértem, hogy a tagfelvétel felől érdeklődőket tájékoztassa mindkét pesti
egyesületről.
Műanyag botvégek gyártásának, illetve a tagok részére átadás megbeszélése.
A csütörtöki Mokka adás és a Tények TV2 szerdai adás megnézése a csepeli vezetősávval
kapcsolatos riportok miatt.
Megbeszélés az Allianz Hungária Zrt. képviselőjével, Bácskai Rolanddal.
Aluljárótérképek vagy makettek megrendelésének szervezése.
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Egyeztetés a szakmai vezetővel kinevezésének meghosszabbításáról.
Egyeztetés a megvásárolandó Braille-kijelző típusáról Péter Zsigmonddal.
Megbeszélés a hangoskönyvtár vezetőjével a Sztakó Krisztina által jelzett selejtezési
anomáliákról.
Az OFP 2015- 2018. évi intézkedési tervéről folytatandó szakmai egyeztetésen való
részvétel, egyeztetése dr. Ozvári-Lukács Ádámmal.
A válasz megbeszélése a Horvát ombudsman kérdésére.
Látogatás a segédeszközboltba, az aktuális gondok megbeszélése.
Megbeszélés az üzemeltetés vezetővel a pince állagmegóvásáról.
A konvertáló csoport és a hangoskönyvtár bejárása a szakmai vezetővel.
Megbeszélés a gazdasági vezetővel a kinevezéséről.
Az Szja. adó 1 %-a felhasználásának előkészítése.
A vakvezető kutyaképzésre beadandó pályázat (FSZK) elolvasása, véleményezése,
jóváhagyása.
Tájékoztató elkészítése a fogyatékossági támogatásról a tagegyesületek és a Szövetség
ügyfeles dolgozói részére.
Levél megírása a NAV elnökének az ÁNYK használhatatlansága miatt.
Megbeszélés Novák Ilona múzeumpedagógussal, Az Élet Menete Alapítvány önkéntesével,
amelynek témája a Holokauszt vagonkiállítás a budapesti Vasúttörténeti Parkban.
Megbeszélés előkészítésének szervezése Valter Szandrával, aki önkéntesként azért
lobbizik, hogy a termékcsomagolásokon a pontírás is megjelenjen, valamint azért, hogy
miként lenne a legpraktikusabb elhelyezni a termékeket, hogy könnyen megtalálhatóak
legyenek.
Reagálás az IEJ Zrt. fizetési felszólítására és tájékoztatás kérése a partnerváltozásról.
Megbeszélés Székely Edithtel, a DélUtán Alapítvány vezetőjével, aki együtt működést
kezdeményez a Szövetséggel.
Megköszöntük az EBU-nak, hogy módot találtak volna egy személy útiköltségének a
megtérítésére, az idő szűkösségére hivatkozva azonban lemondtunk a lehetőségről és
ígéretet tettünk arra, hogy elnöki szinten felvesszük a kapcsolatot Kósa Ádámmal, akit
megkérünk arra, hogy a rendezvényen képviselje a vakok és gyengénlátók érdekeit is, az
„Akadálymentes Európa felé – Az Európai Fogyatékossági Kártya” ügyében. A szeminárium
célja annak megvizsgálása, hogy milyen lehetőségek vannak a létező korlátok
csökkentésére és a fogyatékossággal élő uniós polgárok mobilitásának növelésére. A
rendezvény az Európa Parlamentben lesz 2015. június 30-án.
A pince szellőztetésének, a szellőztető berendezés beüzemelésének megbeszélése az
üzemeltetési vezetővel.
Újházy Péterrel támogatási szerződés aláírása.
Tájékoztató a tagegyesületeknek a MÁK kártya, azaz a hatósági igazolvány megújításának
késedelméről.
Egyeztetés a denveri önkéntesek munkájának híreléséről a szakmai vezetővel és a
nemzetközi referenssel.
Az elnöki beszámoló kiküldése óta történt események:
Kósa Ádámnak megírtuk a levelet az egységes fogyatékossági kártya bevezetésével
kapcsolatban. Mivel nem tudtuk megszervezni 1 nap alatt az eseményen való részvételt,
megkértem Kósa Ádámot írásban, hogy ha részt tud venni a bizottság munkájában, képviselje
a magyarországi látássérülteket, nem csak a siketeket és nagyothallókat. Jeleztem neki, ha
beindul a kodifikációs munka, és az ezzel kapcsolatos rendeletalkotás, akkor a Vakok
Szövetsége szívesen részt venne benne.
Nemes-Nagy Tünde kérdéseire az elnök alábbiak szerint válaszolt a beszámoló kapcsán:
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Kérdés: Az e-kártya bevezetésekor, mit fog tartalmazni? Kiválthatja-e a kedvezményre
jogosító tagsági igazolványt, vagy a MÁK kártya nyújtotta utazási kedvezményt?
Válasz: A határozat a kártya tartalmával kapcsolatosan nem rendelkezett. A Kormány
egyetértett az e-kártya megvalósításával és ennek érdekében felhívta a minisztereket a
bevezetéssel kapcsolatos infrastruktúrális feladatok előkészítésére, illetve az anyagi fedezet
tervezésére. Sajnos az e-kártyával kapcsolatban sem jogszabály tervezetet, sem elfogadott
jogszabályt nem láttam a mai napig.
Kérdés: Mire használja fel a Custom House Currence-től kapott 1.231.190 Ft támogatást a
Szövetség?
Válasz: A vakvezető kutyák kiképzésére.
Kérdés: Mi történt a Mokka című műsorban?
Válasz: A műsorban igyekeztünk megmagyarázni, hogy a vezetősáv nem a falnak, hanem a
falhoz vezeti a vak embereket.
Kérdés: Elképzelhető lesz, hogy a szövetségben lesz Fanatic Junp foglalkozás?
Válasz: Igen.
Kérdés: A Szövetség pincéje csak tárolásra alkalmas, vagy van egyéb elképzelés a
kihasználására?
Válasz: Szeretném a közösségi élet fejlesztését megvalósítani. De elég siralmas állapotban
vannak a helyiségek. Ha lesz ötletem a hasznosításra, akkor azt az elnökség elé viszem és
kérni fogom a támogatásotokat.
Kérdés: Mivel elfogadták a költségvetést, lehet e tudni, hogy fősoron mekkora támogatást
kap a szövetség 2016-évben?
Válasz: Ebben a törvényben csak megalapozták a költségvetés bevételi forrásait. Magát a
költségvetést nem tartalmazta.
Kérdés: Mit adományoz Újházy Péter?
Válasz: 20.000 forintot. Segédeszközvásárlás támogatására fordítjuk.
Kérdés: Ez mit jelent?: Reagálás az IEJ Zrt. fizetési felszólítására és tájékoztatás kérése a
partnerváltozásról.
Válasz: A szövetség Vodafonos flottája a Diamond Solutions Zrt. által működik. Ez a cég a
tudtunk és beleegyezésünk nélkül, minden tájékoztatást nélkülözve, átadott minket az IEJ
Zrt.-nek. Ők át akarnak tenni minket a Telekomhoz, ezzel újabb két évre magukhoz láncolva.
Mi nem akarjuk ezt. Találtunk náluk kedvezőbb ajánlattal rendelkező flottát.
Kérdés: Miben működik együtt a DélUtán Alapítvány a szövetséggel?
Válasz: A honlapjuk akadálymentesítésében, a társkeresésben.
Egyéb kérdések:
Igénybe veszik e a látássérültek a futar@mvgyosz.hu hibabejelentő szolgáltatást?
Válasz: A szakmai vezető erre kitért beszámolójában.
Lesz-e újból forróital autómata a segédeszközbolt mellett?
Válasz: Még nem tudom. Nagyon kicsi a forgalom. Közben bevezették a regisztrációs díjat.
Az előző cég arról tájékoztatott, hogy a Szövetségben olyan kevés volt a bevételük, hogy a
díjat sem fedezte.
Tervezi-e a Szövetség, hogy a vásárlók részére lehetővé teszi a bankkártyával történő
fizetést a segédeszköz boltban?
Válasz: Nem.
Elképzelhető, hogy az otthoni CD-ket befogadja a Szövetség hangoskönyvtára?
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Válasz: Be lehet hozni, fel lehet ajánlani a hangoskönyvtár részére.
Megállapítom, hogy az elnökség tudomásul vette az elnök beszámolóját.
2. Szakmai vezető beszámolója
A szakmai vezető beszámolóját előzetesen megismerték az elnökségi tagok. A teljes
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Beszámolási időszak: 2015. május 5. - 2015. június 26. –ig
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok
A Konvertáló csoport feladatainak racionalizálása
Az akadálymentes, digitális tankönyvek tanévkezdésre történő előállítása ügyében
akciótervet készítettünk Elnök úrral.
A Vakok Világa síkírásos változatának tördelése ügyében referenciatördelést kellett
végeztetni külsős személlyel, mivel Fekete Gy. Viktor tördelésével nem vagyunk elégedettek
sem esztétikai, sem határidő tartási szempontból.
A csoport átszervezése indokolt.
Segédeszközbolt
Lassan, de biztosan kialakul a bolt árukészletezési stratégiája, a döntési és felelősségi körök
konkretizálódnak. Az elfekvő, régóta raktáron levő készletjelentős mértékű leárazásával
megpróbáljuk „kisöpörni” a boltot, majd feltöltjük új termékekkel.
A témakörről beszámoló bővebben itt olvasható.
Vakok Világa
Az előfizetők és olvasók száma ugyan minimálisan, de növekedett. A síkírású változat
tördelésén változtatni kell.
Vakvezetőkutya-kiképző Iskola
Idén a hatodik kutyánk és gazdája tett sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát. Egy kiképzőnél
munkafegyelmi problémát kellett orvosolni, illetve új szabályok kerültek bevezetésre a
dolgozói közösség munkafegyelmének erősítése érdekében. A dolgozói állomány bővült. A
saját tenyészetünkből származó alom önkéntes nevelőkhöz került, így összesen 16 kutyánk
vesz részt a Kölyöknevelési programban. Három kutya van kiképzés, három megfigyelés
alatt. Utógondozási programban két kutya vett részt. Öt alkalommal tartott bemutatót a
csapat.
Elnöki munka segítése
Zalaegerszegre utaztam a helyi egyesület meghívásának eleget téve, képviseltem az
MVGYOSZT, tájékoztattam a tagokat a közelmúlt, a jelen helyzetéről és a jövőbeni tervekről.
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Adományszervezés
Tematikus tájékoztatóanyag készítését és olvasószerkesztést végeztem a HM 4-15 jelű
akció szövegtervével kapcsolatosan és Elnök Úr jóváhagyását követően a grafikai terv
elkészítési fázist elindítottam.
Aláírásra került egy adományozási szerződés, melyrévén segédeszköz vásárláshoz nyújt
támogatást az adományozó, 20000 Ft értékben. Az összeg nem nagy, de próbaképpen
határozta meg és tervei szerint (ha minden korrektül zajlik) egy nagyobb összeggel támogat
majd. Egy magánszemély 2 millió Ft-ot adományozott vakvezető kutyás célra, valamint 10
millió Ft értékben hagyományoz pénzt ugyanezen célból. Egy hagyaték egy részét vakvezető
kutyás célra szentelte a Hagyományozó és annak kamatait havi rendszerességgel utaltatja a
célhoz rendelt Magnet Banknál vezetett számlára. Az összeg nagyságát nem ismerem. Két
alkalommal egy-egy napos, a vállalati adományozást körüljáró workshop-on vettem részt,
illetve a forrásteremtésről az Erste Bank által szervezett két napos képzésen.
Akadálymentesítés













Képviseltük az MVGYOSZ-t Bécsben, a csendes járművekkel kapcsolatos egységes
európai szabályrendszer kialakítására szervezett nemzetközi konferencián.
A József Attila tárlaton felkérésre helyszíni bejárást és infokommunikációs
akadálymentesítési tanácsadást végzett Erhart Péter.
Pécsi autóbusz pályaudvar fizikai akadálymentesítési terveihez kapcsolódó
szolgáltatásra árajánlatot készített Erhart Péter.
MÁV Óbuda Pilisvörösvár (Budapest Esztergom vonal) két egyeztetés zajlott a
vasútállomások átépítése kapcsán, a terveken szereplő fizikai akadálymentesítési
módszerekről.
FUTÁR: 3 panasz érkezett, amelyet továbbított Péter az illetékesnek.
Csepel: Nyilatkoztam a Blikknek, aTV2 Tények híradójának és a Mokka című reggeli
élő műsorba, illetve az RTL Klub esti híradójának, valamint a Népszavának a felújított
Kossuth Lajos utcai taktilis jelzésekről.
Várkert Bazár Infokommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadást
végzett Péter.
RAY: Az Android operációs rendszerrel működő okostelefonokhoz, vakok számára
készített felhasználói felölet honosításával foglalkozott Péter.
Győri
Audi
általános
iskolája:
Péter
állásfoglalást
készített
beltéri
akadálymentesítésről.
Beltéri taktilis jelzés mintadarabjainak szakmai véleményezését végezte Péter
(NORA).

Egyéb




Egy gyógyszeres doboz Braille-feliratozásának grafikai tervét javítottam.
32 esetben kértem weblap tartalomfrissítést.
A vAktív nap lebonyolításában segédkeztem, a kísérővel történő futás eszközeit
elkészítettük Péterrel és a futókat gardíroztam.
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A BKK részére egy, a hangos utas tájékoztató rendszereket bemutató film
forgatásában működtem közre, Kovács Judit szerepel a filmben.
A sport rendezvény sikerére tekintettel új, sport és szabadidős tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatás tervezését kezdtük meg.
A Hangoskönyvtárban beindult az önkéntes felolvasókkal történő felolvastatás.
Kovács Judittal Zánkán jártunk az MVGYOSZ képviseletében, a FODISZ
meghívásának eleget téve, egy sporteseményen.

A beszámoló kiküldése óta történt események:
A Hírlevélben fog megjelenni a segédeszközboltban 90 %-os árengedménnyel
megvásárolható termékek köre. Sziládi Zsuzsa kérésére, várhatóan csütörtöktől lesz
meghirdetve az akció, mert a kulcsszoftverrel nem lehet gyorsan dolgozni, sok kézi
beavatkozást igényel.
A szakmai vezető a hétvégén előkészítette a HDM kampányt. A HDM olyan akció, ahol a
kiemelkedő vagy rendszeresen és nagy összegben adományozó embereknek köszönjük meg,
hogy adományoztak, illetve beszámolunk arról, hogy a nyár óta eltelt időszakban azokban a
témakörökben, amit bemutattunk, milyen változások, fejlődések történtek a Szövetségben. A
kampány során a megszokott nyomdai úton készült nyomtatvány, matrica helyett egy kicsivel
drágább ajándékot szoktak elhelyezni. Ebben az évben MVGYOSZ logóval ellátott szemüveg
törlőkendő lesz. 2200 címre megy ki a küldemény. Ezt követően újabb felmérés lesz, a
címekre kiküldött adományozási kedv tekintetében.
A konvertáló csoport ma reggeli megbeszélésén a tankönyvek előállításának szabályairól folyt
a tanácskozás. Sok kérdés merült fel. Arra az álláspontra jutott, hogy az ábrák és képek leíró
magyarázatánál föl kell venni a tankönyvek szerzőivel a kapcsolatot és tőlük kell kikérni ezeket
a magyarázatokat. Addig az lesz az instrukció, hogy a könyv elején lesz egy tájékoztató, ahol
billentyűparancsokat, illetve egyéb belső információkat közlünk. A képekkel kapcsolatban
pedig kérjenek látó segítséget a tanulók. A tankönyveket pedig frissíteni fogják ugyanúgy, mint
a szoftvereket. Amint megérkeznek a szerzőktől a leíró magyarázatok, beépítésre kerülnek a
tankönyvekbe. Egyelőre úgy készülnek el, hogy érintőlegesen egy-két szavas leírás lesz a
könyvből.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám megérkezett az ülésre. Így az elnökség 7 taggal teljes létszámban
van jelen.
Szűcs Zsuzsa: Az FB mindig szorgalmazta, hogy meg kell szabadulni a régen elfekvő
készletektől. A hirtelen gyorsaság nem fogja azt eredményezni, hogy olyan készletek is
áldozatul esnek, aminek esetleg nem kellene?
Angyal Gábor: később tervezünk olyan akciót, ami a 2015. után beszerzett termékekre
vonatkozik. Ugyanakkor közgazdasági értelemben elfekvőnek az a raktár készlet minősül, ami
már 6 hónapnál régebben raktáron van. Az az árucikk, ami nem fogy a normál áron, azt le kell
értékelni.
dr. Nagy Sándor: egy boltnak az a lényege, hogy minden kimenjen onnan minél hamarabb. Ha
nincs és igény lesz rá, akkor újra be kell szerezni, de piaci szemlélettel kéne működni a
boltnak. A boltnak nem jó, hogy vannak olyan termékek, amit nem visznek a vevők. Minden
más boltnál úgy van, hogy aki későn érkezik, lemarad az akcióról. Muszáj, hogy a bolt
árukészlete felfrissüljön és olyan termékek kerüljenek be, amik most keresettek. Ameddig az
anyagi forrás, az adó 1 % felhasználása lehetővé teszi az akciót, addig fogjuk folytatni, de
mindig van egy kezdet és egy vég. A kezdet a korábbi készletek kiárusítása, a folytatás az új
termékek támogatott értékesítése, a vég az lesz, ha elfogyott az 1 %.
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Szűcs Zsuzsanna: általában a FIFO módszert kell alkalmazni. A legrégebben beszerzett
termék menjen ki legelőször. Az FB szorgalmazta, hogy az elfekvő készletet próbálják eladni,
csak előre kapjanak egyszerre az egyesületek egy tájékoztatatást. Több idő kell a
felkészülésre.
Angyal Gábor: A Hírlevél olvasói azonnal megkapják az információt, amint elkészül a
segédeszközbolt a terméklistával és a Hírlevél mindig akkor jelenik meg, mikor aktualitása
van.
Kutor Sándorné a beszámolóval kapcsolatban megjegyezte, hogy a VKI dolgozói állománya
nem növekedett. A fűkaszálásra csak egyszerűsített foglalkoztatással vettek fel embert.
Kimaradt a beszámolóból, hogy május 28-án a Család Barát magazinban Rizmajer Beatrix a
Fanatic Jump Blind népszerűsítése miatt adott interjút és Kovács Judittal is készült riport.
Nemes-Nagy Tünde szorgalmazta, hogy foglalkozzanak a BKK futárral, mert sok gond van
vele. Eddig három panasz érkezett a megadott e-mail címre. A Vaklistán úgy néz ki, hogy
lecsengett a dolog.
dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a BKK-val együttműködnek a témában. Az androidos és okos
telefonokkal kapcsolatban is folynak a tárgyalások.
Angyal Gábor elmondja, hogy a BKK-tól már ígéretet kapott arra, hogy a Szövetségnek
elküldik az aktuális listát, ahol a beszélő lámpák megtalálhatók, a frissített információk
felkerülnek a honlapra.
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját.
3.

A gazdasági vezető beszámolója

Gazdasági vezető beszámolóját az elnökség előzetesen megismerte:
„Május 4-én értesítettem az egyesületeket, hogy a közhasznú szervezetek beszámolójuk
közzétételét csak elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül tehetik meg. Az Országos
Bírósági Hivatal igazolásának megküldésével bizonyíthatják az egyesületek a Szövetség felé
a beszámoló közzétételét, mivel ez az állami támogatás utalásának feltétele.
Május 5-én – a NAV honlapján megjelent a 13KOZ és a 1429. számú nyomtatvány –
bevallást készítettem a 2012. évi adózók által felajánlott SZJA 1 % felhasználásáról, valamint
elkészítettem a társasági adóbevallást. Miután a vállalkozási tevékenység nem éri el az
összes bevétel 10 %-át, nem kell társasági adót fizetni, csak be kell azt vallani.
Folyamatosan segítséget nyújtottam az egyesületeknek a PK-142 nyomtatvány kitöltésével,
valamint a bevallás „M” mellékletének értelmezésével és beküldésének módjával
kapcsolatban.
Május 6-án az Országos Elnökség ülésezett. Az ülés után elkészítettem - az ajándékozási
szerződéssel birtokunkba került - XI. kerületi zártkerti ingatlan bérleti szerződésének
módosítását.
Május 12-én Otlakán Gyulával a balatonboglári üdülő üzemeltetőjével megbeszélést
tartottunk. Elmondta, hogy a Nemzeti Üdülési Alapítvány által rendelkezésre bocsájtott evoucherek elfogytak. Nagyon sok látássérült nem kapta meg a kártyáját, mivel az Alapítvány
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kiírása pontatlan volt. Abban az esetben ha utólag meg is kapnák nem tudnák felhasználni,
mert a keret kimerült.
Május 13-án az Elnök úrral és Baráth Barbarával megfogalmaztuk a Nemzeti Üdülési
Alapítvány részére kiküldendő további e-vouchert kérő levelet. Azok a Balatonbogláron üdülő
látássérültek akik 2 hétre vennék igénybe az üdülőt és egy hetet készpénzzel fizetnék ki a
másik hetet pedig Erzsébet kártyával egyenlítenék ki a keret kimerülése miatt nem tudnak
regisztrálni.
Elnök úr kérésére elkészítettem a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete részére
a levelet, melyben értesítettük, hogy mely szakmai programjainak finanszírozására kap az
Egyesület a korábbi Elnökségi döntés alapján 750.000,- forintot, mellyel ugyanúgy el kell
számolniuk, mint a többi egyesületnek. Ez az összeg 2015. május 13-án átutalásra került,
azonban az Egyesület részéről visszaigazolás nem érkezett. (megjegyzem, jó bankszámlára
utaltuk a pénzt)
Május 19-én a szolgáltatás vezetőjének kérésére segítettem a fa játék ármeghatározásában
a segédeszköz bolt részére.
Május 20-án Elnök úrral, a Kutyaiskolából Schiff Mónikával, Bajnóczy Enikővel, Bárány
Krisztina önkéntessel és Petroczi Ferencné látássérült hölggyel látogatást tettünk a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol az elítéltek a leendő
vakvezetőkutyák nevelését végzik. E rendezvényt a Miskolci Tv is közvetítette.
Május 22-én vAktívan sportnapon (amelynek szellemi anyja és szervezője Jónás Beáta volt)
Schiff Mónikával és Fehérné Marcsival a sportolók és a vendégek megfelelő kiszolgálásáról
gondoskodtunk 6 kiló zsíros kenyér és 200 db szendvics elkészítésével. A büfében lehetett
inni kávét, üdítőt, ásványvizet és minden résztvevő kapott egy cerbona szeletet. A spotnap
sikeréhez hozzájárult Bea jóvoltából a Magyar Paralimpiai Bizottság 100.000,- forinttal, a
Csaba-Ire Klotildliget Kft 200.000,- forinttal. A K and H Bank 50.000,- forint támogatást ígért,
azonban ez még nem érkezett meg. A Decathlon Sportáruház 100.000,- forint értékben
sporteszközöket ajánlott fel és az áruház biztosított 150 üveg üdítőt és a 150 db cerbona
szeletet.
Május 27-én megszerveztem a Lidl üzletláncban kapható beszélő vérnyomásmérő és
beszélő személymérleg megvásárlását, mivel az üzletek 1-1 darabot kapnak az akciós
termékekből és hamar elkapkodják az árut. Sikerült 5-5 darabot beszereznünk a
segédeszköz bolt részére.
Május 28-én az Elnök úr kérésére megrendeltem a Küldöttgyűlésre a szendvicseket és
intézkedtem a Balaton szeletek megvásárlásáról.
Május 29-én Jónás Beátával és Kardos Jánossal Győrszentivánban jártunk.
Május 30-án az Országos Küldöttgyűlésen vettem részt.
Közben a munkaszám szerint könyvelt tételeket rendszereztem az állami támogatás
elszámolásával összhangban. Még nem készültem el vele teljesen.
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Egyéb:
Megtekintettem az emeleti erkélyen lévő 3 éve vásárolt 4 tuja állapotát és javasoltam a 3
elszáradt tujának a kidobását. Azt, hogy mit ültetünk helyettük a cserépbe, az majd egy
később fog kiderülni.
Szakmai vezető kérésére a segédeszköz boltból vételeztem egy távirányítót Kovács Judit
részére.
A fentieken kívül folyamatos kapcsolatot tartok a Labrador Kft-vel. Átveszem, az egyedi
elbírálású nagyítók árából a látássérült személyek által fizetett térítési összeget, valamint a
Kft által küldött vényeket, kérelmeket és számlák másolatát továbbítom a Szolgáltatás
vezetője részére.
Nem utolsó sorban gratulálni szeretnék a 2015. május 30-i Küldöttgyűlésen ismét
megválasztott Elnök Úrnak, a régi és új Elnökségi tagoknak, az FB tagjainak és az Etikai
bizottság tagjainak. Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok.”
Szűcs Zsuzsanna: A telefonszámlán szerepel egy adminisztrációs díj, mit jelent?
Angyal Gábor: Így oldották meg, hogy kompenzálják azt, amit az állam kivetett a telefonra.
Mindig volt le nem beszélhető rész.
Kutor Sándorné elmondja, hogy a Szövetségnek 2 adományszámlája volt (központi és egy a
kutyaiskolának) Viszont, mikor a MagNet Bankhoz átvittük a főszámlánkat ott is nyitottunk
egy központi adományszámlát és egy kutyaiskolásat. A kettő teljesen fölösleges. Próbálják
az OTP adományszámlákat megszüntetni. A kutyaiskolásat sikerült megszüntetni, de az
OTP központit a közeljövőben fogják. Értesítést küldenek az adományozóknak, hogy
megváltozott a bankszámlaszám.
Németh Andrea elnökségi póttag és kísérője megérkezett.
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség a gazdasági vezető beszámolóját tudomásul vette.
4.

Az alelnök megválasztása, az elnökségi tagok feladatköreinek meghatározása

Az elnökségi tagok úgy döntöttek, hogy nyílt szavazással választják meg az MVGYOSZ
alelnökét.
Az elnökségi tagok személyi javaslata: Dr. Ozvári-Lukács Ádám
Dr. Ozvári-Lukács Ádám vállalja a tisztséget.
Elmondja, hogy 36 éves, a VGYKE-nak a küldötte, tisztséget nem visel az egyesületben.
Egyéb személyi javaslat nem érkezett.
30/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége Dr. Ozvári-Lukács
Ádámot választotta meg az MVGYOSZ alelnökének.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: 11/20

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám)
Rövid tanácskozás után az elnökségi tagok a korábbi feladatkörök figyelembe vételével
azokat kis változtatással az alábbiak szerint osztották le:
31/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökségi tagok az alábbi feladatokat osztották fel végrehajtatandó feladatként maguk
között.
Dr. Nagy Sándor – OFT és jogszabályok véleményezése
Pesti Zoltánné – egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és informatika
Barnóczki Gábor – rehabilitációs foglalkoztatás
Dr. Ozvári-Lukács Ádám – segédeszköz ellátás és egyenlő bánásmód érvényesülése
Nagy Tünde – oktatás, ifjúsági ügyek és Braille-kultúra
Majoros Kálmánné – sport, kultúra, szabadidő
Kácsor- Macska Zsuzsanna - elemi rehabilitáció és nemzetközi kapcsolattartás
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Pesti Zoltánné javaslatára az elnökség elfogadta, hogy a kommunikáció fejlesztése és
hatékonyságának növelése tartozzon a Szövetség céljai, feladatai közé és a stratégia
tervezése, szervezése kerüljön összhangba a költségvetéssel és a szolgáltatásokkal.
5.

Az elnök munkaszerződésének megtárgyalása és elfogadása

Az elnökség részére előzetesen kiküldésre került az elnök munkaszerződése. Dr. OzváriLukács Ádám alelnök vezette le a napirendi pontot, a szerződéssel kapcsolatban az alábbi
hozzászólások érkeztek:
Pesti Zoltánné felvetésére elnök úr elmondja, hogy nem látja aggályosnak a negyedéves
previzálás feltüntetését, a küldöttgyűlési jegyzőkönyv szövegkörnyezetével nem ellentétes.
Nemes-Nagy Tünde a munkaköri leírást azzal javasolja kiegészíteni, hogy a küldöttgyűlési
munkaanyagokat a Braille- és nagybetűs formán kívül hangzó formára is egészítsék ki, ha 2
embernek van rá igénye, akkor is.
Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.
32/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a 38/2015 (V. 30.) sz. KGY HATÁROZAT alapján dr. Nagy Sándor elnökkel
munkajogviszonyt létesít (a munkajogviszonyról készült szerződés a határozat 1. sz.
melléklete a munkaköri leírás a határozat 2. sz. melléklete), egyben felhatalmazza a
Szövetség alelnökét dr. Ozvári- Lukács Ádámot, hogy a munkaszerződést és a munkaköri
leírást aláírja a munkavállalóval.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: 12/20

Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.

A szakmai vezető kinevezésének megtárgyalása és elfogadása

Dr. Nagy Sándor: február 1-jétől dolgoztam Angyal Gáborral. Úgy érzékeltem, hogy a
Szövetséghez, mint munkáltatóhoz lojális, az elnökhöz lojális, együttműködésre kész és
hajlamos. Igyekszik mindig a Szövetség és a munkáltatói jogokat gyakorló elnök
rendelkezésére állni.
Az volt a kérése, hogy ha a próbaidő eredményesen telt el, akkor az ő díjazását is emeljük fel.
Eddig 150.000 Ft havi munkabér volt megállapítva, de a prémium el volt neki különítve. Ezt a
prémiumot szeretné felemelni negyedévente 450.000 Ft-ra. Angyal Gábor bizonyított és az
elnök mellette döntött, a fent elhangzott feltételek mellett kéri a kinevezését. Más személyi
javaslat nem érkezett.
33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség jóváhagyta Angyal Gábor szakmai vezető kinevezését, amely az alapszabály
értelmében az elnök választását követő 30. napig tart. Személyi alapbére 150.000 Ft/hó,
amelyen felül negyedévente 450.000 Ft prémium illeti meg. Munkaideje heti 40 óra.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Angyal Gábor szakmai vezető megköszöni a bizalmat.
7.

A gazdasági vezető kinevezésének megtárgyalása és elfogadása

Dr. Nagy Sándor: köszönöm Kutor Sándorné eddigi munkáját és reméli, hogy ezt követően is
együtt tudunk dolgozni. Nem tudom, hogy lehet neki megköszönni, hogy megértette azt a
koncepciót, hogy kevesebb bér kifizetése mellett több pénz jut más célokra, mint pl. az épület
felújítása. Ugyanis nem csak a homlokzat rossz. Mióta itt vagyok, azóta tudom, hogy az épület
beázik, a pince dohos, koszos, sok pénz kell ahhoz, hogy az épületet rendbe rakjuk, de csak úgy
tudjuk rendbe tenni, ha spórolunk. Kutor Sándorné el tudta fogadni, hogy 6 órában, 350.000 Ftos munkabérért elvállalja a gazdasági vezetői tisztséget.
34/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség támogatja Kutor Sándorné gazdasági vezető kinevezését 350.000 Ft/hó
munkabérért, munkaideje heti 30 óra.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 13/20

8.

A DM szükségességének vagy megszüntetésének megbeszélése

Dr. Nagy Sándor a Human Dialog Kft-vel folytatott tárgyalás előtt az elnökségi tagokkal kíván
egyeztetni. A Kft-vel érvényes szerződése van az MVGYOSZ-nek december 30-ig.
Szeptember 30-ig kell dönteni, hogyan működjenek tovább. Angyal Gábor egy másik cégtől
is kért árajánlatot, de az elnökségi ülésig még nem érkezett meg.
Szűcs Zsuzsanna szerint mindenképpen folytatni kellene a kampányt. Beállt valahogy egy
irányban és addig, amíg egy lábon áll a Szövetség, addig szükségesnek tartja a DM
kampányt.
Barnóczki Gábor elmondja, hogy 2013 végén döntöttek az új szerződésről. Az elmúlt két
évben szinte minden héten érkezik statisztika, melyből kitűnik, hogy majdnem 40 millió tiszta
nyereség van másfél év alatt. Nem hiszi, hogy máshonnan bejönne ennyi pénz tisztán.
Azon lehet gondolkodni, hogy egy másik cég jobban csinálják-e, mint a HD.
Pesti Zoltánné kérdésére Angyal Gábor elmondja, hogy már elég jónak mondható a
százalékelosztás. A toborzó akciók lehúzzák az arányt, de egyes leveleknél 40-60 %-ba
hajlik ráfordítással és nyereséggel együtt. Maximum 15-20 % haszon van a HD-nak rajta. A
gyakorlat az igazolja, hogy működik. A képzések is azt igazolták, amelyeken részt vett, hogy
ha az ember nem kér, akkor nem fog kapni. Az adományozó megfizeti azt a hozzáadott
értéket, amit mi a szolgáltatásaink kapcsán előteremtünk és a látássérült piaci viszonyok
között nem tud megfizetni. Itt van egy hozzáadott érték is mögötte, egy mögé tett munka. A
ház felújítására gyűjtött akcióra érkezett eddig a legtöbb adomány.
dr. Nagy Sándor: Összességében nézve, a nem hozzá értő emberek csak azt látják, hogy
70-30 %-os az arány. Ebben az arányban a postaköltség és az anyagköltség is szerepel. Ha
kivesszük a toborzót, akkor tényleg nagyon, de a toborzóval együtt kell nézni.
Szűcs Zsuzsanna: A külföldi tapasztalatok mit mutatnak, meddig működik ez?
Angyal Gábor: mindig kell toborzót indítani ahhoz, hogy szinten tartsák az adományokat. Ha
nincs toborzó kampány, akkor a százalékos arány változik, növekszik. Viszont a nettó
nyereség csökkeni fog, hiszen kevesebb adomány fog beérkezni, igaz a ráfordítás is
kevesebb lesz, de a végeredmény az még kevesebb.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: Nem az a kérdés, hogy szükség van-e rá, mert ez egy gazdasági
szükségszerűség. Főleg azon kell rajta tartani a szemünket, hogy mi szerepel abban a
bizonyos levélben. A mi elképzelésünknek, politikánknak feleljen meg és jelenítse meg azt,
amit kommunikálni szeretnénk.
Az elnökség tárgyalta a kérdést, tisztába van a határidők fontosságával és azokat szeretné
betartani. A Human Dialog Kft.-vel egyelőre a kapcsolatot továbbra is kívánja fenntartani. A
végleges döntést egy későbbi elnökségi ülésen hozzák meg azzal kapcsolatosan, hogy
milyen formában dolgozzanak tovább.
A legutóbbi adománygyűjtő levélmintát a Szövetség megküldi az elnökség részére.
9.

A VISAL facilitátor program képzésen való részvétel megbeszélése

Az elnökségi tagok ismerik az anyagot, megkapták a dokumentumokat. Megkapták a fordítást,
a tájékoztatás és egy hozzászólást Németh Orsolyától. A Szövetség az EBU-tól kapott
meghívást Horvátországba a VISAL projektben kidolgozott VISAL facilitátor képzésre
augusztus 20-21-ére. Országonként két fő számára ingyenes a részvétel, csak az utazási
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költséget kell kifizetni. A résztvevő országoknak, azt is vállalniuk kell, hogy idén december
végéig legalább egy VISAL tanfolyamot megtartanak.
Kérdés, hogy a Szövetség részt vesz-e a rendezvényen, és ha részt vesz, akkor ki vegyen
részt. Van egy jelentkező Németh Orsolya személyében és egy elnökségi tag, aki szeretne
részt venni a képzésen. A szövetségnek jelenleg nincs anyagi kapacitása arra, hogy a
harmadik személy költségét is finanszírozza.
Kácsor-Macska Zsuzsanna: felkeltette az érdeklődésemet a program. Egyrészt azért, mert a
nemzetközi kapcsolatokat is szerettem volna bevállalni. Van egy 1 éves svéd országi
tapasztalatom, ahol rengeteget tanultam és a mai napig is tudom adaptálni a saját
munkámban. A munkám során rengeteget foglalkozom idősekkel, főleg látássérült idősekkel.
Nem csak mint egyesületi elnök, hanem mint szociális munkás is. Az FSZK-nál 2010-ben
végeztem foglalkozási rehabilitációs tréninget, illetve az elmúlt évben az Easy Learning
Hungary Kft. és a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének képzésén vettem
részt, illetve oktattam. Egy sorstárstanácsadó képzésről van szó, ami elméletből és
gyakorlatból állt. A tematikát én állítottam össze és én oktattam. Ez a dolog hozzám közel áll.
Kommunikálom az angol és alap szintű svéd nyelvet, azóta is tanárhoz járok, a szinten tartás
miatt. Amennyiben úgy gondolja az elnökség, elvállalom a feladatot.
35/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség Kácsor-Macska Zsuzsanna részvételét támogatja a 2015. augusztus 20-21-ei
Horvátországi VISAL facilitátor képzésen való részvételben. Kísérője Ollé Attila Nemzetközi
Referens lesz.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy
Tünde, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné)
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Ozvári-Lukács Ádám)
Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Kácsor-Macska Zsuzsanna)
Az elnök vállalja, hogy megkérdezi Németh Orsolyát, hogy önköltségi áron részt kíván e
venni a programban. Amennyiben vállalja, akkor a Szövetség megszervezi a három fővel
való részvételt.
10.

Döntés a Braille-emlékéremre felterjesztett személyekről

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a Braille-emlékérem adományozási szabályzata szerint öt
emlékérmet adományozhat az elnökség. 1 db emlékérem 72.000 Ft-ba kerül. Van egy
megspórolt emlékérem, amit Szigeti György nem vett át annak idején. A visszakapott érem
újrahasznosítását tisztázni kell. Az elbírálásnál arra kell figyelemmel lenni, hogy a munkáján
kívül milyen pluszt adott a felterjesztett személy, ami tartós és hasznos volt a vak emberek
szempontjából. Korábban úgy zajlott a szavazás, hogy táblázatban vezették a szavazatokat
és a pontok arányában, aki a legtöbbet kapta az kapott emlékérmet. A jelen szavazáson nem
pontozás alapján döntött az elnökség, hanem egyszerű szótöbbséggel
Ebben az évben 4 előterjesztés érkezett:
Borbély Lajosné (Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete)
Jankó Sándorné (Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete)
Kuminka Györgyné (Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete)
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Sirkó László és a Kecskeméti Katona József Színház Mini Társulata (Magyar Vakok és
Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesület)
36/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a felterjesztések alapján 2015. évben a Louise Brailleemlékérmet Borbély Lajosné, Jankó Sándorné, Kuminka Györgyné, illetve Sirkó László és a
Kecskeméti Katona József Színház Mini Társulata kapja meg.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 11.
Döntés a vakvezető kutyák örökös használatbavételi díjának eltörlésének
kérdéséről
A Vakvezető Kutyakiképző-Iskola vezetőjének javaslatát az elnökség előzetesen
megismerte:
„Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Elnökség!
Mint a MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola vezetője, azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy szíveskedjenek átgondolni a vakvezető kutyák egyszeri örökös használatbavételi díjának, - mely 50.000.-Ft – eltörlését.
A 80/2009 (XI. 27.) számú Elnökségi Határozat alapján fenti összeget kell fizetnie az
igénylőnek sikeres Közlekedésbiztonsági vizsga esetén. A határozat lehetővé teszi a
részletfizetés lehetőségét, melyet az elnök engedélyezhet. A mindenkori elnök ennek minden
alkalommal eleget is tett.
Az elmúlt két éves tapasztalatunk alapján igénylőink szívesebben választják más kiképző
szervezet kutyáit, mivel azokat díjmentesen kapják. Annak tudatában teszik ezt, hogy
kifejezik, tudják, hogy Iskolánkról kiváló minőségű kutyák kerülnek ki.
Néhány esetben tapasztaltuk, hogy több alkalmas kutyával való közös munka után mondta le
fenti indokkal az igénylő a kutyát és választotta a másik kiképző szervezet ingyenes kutyáját.
Előzetesen egyeztettem az MVGYOSZ gazdasági és szakmai vezetőivel is, akik támogatják
a kérést.
Így az MVGYOSZ megyei szervezetei is könnyebb szívvel ajánlhatják Kutyaiskolánkat
tagjaiknak.
Fenti okok miatt kérem a Tisztelt Elnökséget, hogy gondolja át kérésemet.
Hálás köszönettel:
Schiff Mónika”
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Dr. Nagy Sándor: Ezzel a döntéssel a Szövetséget anyagi hátrány éri, de az erkölcsi haszna
nagyobb lenne a döntésnek, mint az anyagi haszon. Szükségesnek látom egy rövid szakmai
anyag elkészítését az MVGYOSZ VKI-ban zajló képzésről és a kutyákról. A
használatbavételi díj elengedése talán azt eredményezi, hogy megerősödik a kutyát igénylők
tábora nálunk. Hatály a július 1-től átadott kutyákra vonatkozna.
Sztakó Krisztina javaslata, hogy a szakmai anyagba kerüljön bele, mit kell tudni a vakvezető
kutyának. Angyal Gábor: Tavaly óta 12 kutyát adtak át és kitűnő közlekedésbiztonsági
vizsgát tett a kutya-gazda páros. A kutyaiskolában is történnek minőségi változások.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: mennyi pénz jön be ebből egy év alatt? Kutor Sándorné: 300.000
Ft-nál nem jön be több.
37/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a 80/2009 (XI. 27.) számú Elnökségi Határozat szerint
fizetendő 50.000 Ft értékű vakvezető kutyák egyszeri örökös használatbavételi díját a július
1-től átadott kutyák esetében eltörli.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott:
12.

Az MVGYOSZ 2015-2020. évre szóló stratégiai koncepciójának megvitatása és
elfogadása

Dr. Nagy Sándor a 2015-2020. évre szóló stratégiai koncepció kapcsán fontosnak tartja
tisztázni, hogy mi legyen a prioritás, mi az, amivel feltétlenül foglalkozni kell és hogyan
lehetne ezeket ütemezni.
A múzeum létrehozását mindenképpen be kell ütemezni, időben kell elkezdeni a szervezést,
mert 2018-ban lesz 100 éves a Szövetség.
Könyvtárfejlesztés már folyamatban van.
Fontos a Braille-írás fejlődése és ütemezése. Hogyan lehetne elérni, hogy megfelelően
fennmaradjon a kultúrája? Tudatosítani kell az emberekben, akik elfordultak a Braille-írástól,
hogy a társadalom értük is fejlődik. A gyógyszerdobozokon és az épületekben való
tájékozódás érdekében megjelentek a pontírású feliratok. Ha már azért harcolnak az európai
parlamentben, hogy a csomagolás termékeken is legyen rajta a pontfelirat, akkor ezek mind
értünk vannak. Sokkal könnyebb és gyorsabb a Braille-írás ismeretével pillanatnyi
információhoz jutni, mint mindig elővenni egy elektronikus eszközt.
A feladatkörök alapján is elindulhatnak, illetve az alapszabályt alapul véve. Mi az, amit az 5
éves ciklus alatt kell megoldani és mi az, amit égetően fontos lenne megoldani.
A stratégiai terv felülvizsgálata minden évben szükséges lesz, meg kell vizsgálni, hogy a
tervben hogy haladtak és teljesítették-e azt, ami benne foglaltatik. Ezzel kapcsolatban
kérdés, hogy van-e koncepcionális javaslata az elnökségnek.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: az alapszabályban nézzük meg, hogy milyen feladatok vannak
előírva. Emellett mindenki a saját területén megnézné, hogy ő miket gondol olyan
pioritásnak, amit be kéne tenni a stratégiában, illetve milyen ütemezéssel. Valamilyen keretet
kell adni, hogy ne legyen parttalan a megbeszélés.
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Dr Nagy Sándor: szerintem ez jó ötlet, mert szélesebb merítést ad.
Angyal Gábor: én annyit tennék hozzá, hogy konkrét célokra gondoljatok. A Braille írás
kapcsán arra gondolok, hogy mondjuk a Braille könyvtár beiratkozott aktív olvasóinak a
számának a % -os növelése 2018-ig. Adjunk egy határidőt és egy nagyon konkrét célt és
utána tudjuk meghatározni, hogy milyen lépéseket kell ahhoz megtennünk, hogy ezt el is
érjük.
Dr Nagy Sándor: a Vakok Világa szakmai fejlődése már megindult. A stratégiánkban
szerepeljen a VV népszerűsítése?
Sztakó Krisztina: részünkről a stratégiában mindenképpen szerepel az évfordulóra a régi VVknek az elektronikus elérhetősége.
Az elnökségi tagok egyetértenek abban, hogy reprezentációs példányok szétosztásával
népszerűsíteni lehet a Vakok Világa újságot.
Angyal Gábor kéri, hogy további Weöres kötet igénylése miatt neki írjanak az egyesületek,
hogy kinek hány darab kell. Megírja a feljegyzést és eljuttatja az egyesültekhez.
Pesti Zoltánné javaslata, hogy kérjék be az egyesületek véleményét, hogy mit várnak el a
stratégia kapcsán.
Az elnökség egyetért a javaslattal. Megküldik az egyesületeknek, hogy az elnökség
határozott az 5 éves időszakra vonatkozó stratégia terv elkészítésének szükségességében
és ehhez várják az ötleteiket javaslataikat, hogy mit tartanának fontos kérdésnek, ami
stratégiailag tervezendő és szükséges lehet a látássérült emberek életében, vagy a
szövetség működése szempontjából.
Pesti Zoltánné javaslata, hogy hangsúlyos lehetne, az elosztás örök témája, amiről már
többször volt szó. Arra is lehetne valamiféle méréseket kitalálni. Mi is kisebb létszámú megye
vagyunk, de nem mindegy, hogy arányában a létszámához képest ki mennyi embert tud
megmozgatni.
Kutor Sándorné: ezt hogy tudod mérni?
Pesti Zoltánné: jelenléti ívvel, fotókkal a kettő együtt, mert a jelenléti ív a papír sok mindent
elbír, ezt tudjuk.
Dr. Nagy Sándor: ezeket a szempontokat ki kell dolgozni, hogyan lehetne díjazni. Az
egyesületek nem egyformák. Van akik pályáznak, akkreditált foglalkoztatók mindent
megtesznek azért, hogy minél jobban működhessenek, és vannak akik nem ilyen
eredményesek és hatékonyak. Mégis az az elvük, hogy nekik is annyi pénzt kell adni, mint a
többi egyesületnek. Lehet, hogy igazuk van, … de akkor mi motiválja a jobban teljesítőt? Ha
ugyanannyit kap, akkor miért feszüljön meg.
Angyal Gábor: legyen konkrét cél az elnökségi levelező lista elkészítése augusztus 1-jéig
bezárólag. Pesti Zoltánné: a stratégiával kapcsolatos dolgok is arra menjenek?
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Dr Nagy Sándor: a stratégiát Angyal Gábor és én elkezdjük írni. Németh Orsolya felajánlotta,
hogy szívesen közreműködik és segít. Ha elakadnunk, élni fogok a felajánlásával, hogy
elkészüljön a stratégiai terv.
Németh Orsolya időközben megérkezett az ülésre.
Dr. Nagy Sándor röviden felvázolja, hogy az elnökségi tagok a feladataik alapján a saját
területükről állítják össze a programot és az ütemezést, és azokat is beépítik a tervbe. Vannak
feladatok, de nem biztos, hogy azokat decemberig kell megcsinálni, hanem ütemezve öt éves
időszakra elosztva.
13.

Bejelentések, hozzászólások:

Dr. Nagy Sándor: A Diamond Solutions Zrt. semmiről sem tájékoztatott minket. Egyelőre
elérhetetlenek. Valamilyen jogutódlásról lehet szó. Még mindig nem ismert a jogi állapot az új
szervezettel. A vállalt szolgáltatást nem nyújtják az adománygyűjtő weboldallal kapcsolatosan.
Nem fizetjük már a számlát. Sőt visszatérítést kérünk a használhatatlan oldal miatt. Levélben
megkerestük a őket, de visszajött, hogy a címzett ismeretlen. A szerződés alapján
együttműködésre vagyunk kötelesek, de az ő oldalukról ez nem működik, mi az
együttműködési kötelezettségünkön túl terjeszkedünk, hogy keressük, kutatjuk őket. Ha négy
törlesztő részletet nem fizetünk ki, azzal a szövetségnek teszünk jót. És muszáj is ezt a pénzt
visszatartani, hiszen nem kapjuk meg a szolgáltatást.
Pesti Zoltánné: nem tudják azt mondani, hogy a Szövetség a hibás?
Dr. Nagy Sándor: egyáltalán nem kommunikálnak velünk. Kaptunk számlát az IEJ Zrt-től ott
kérdeztük, hogyan kerültünk kapcsolatba, és ez a kapcsolat miről szól? Meddig kell
szerződéses viszonyban lenni velük, mert az eredeti szerződés október 1-jén lejárna. Kértük
az eredeti számlát, mert e-mailes számlát nem tudunk fizetni. Nem jött meg a számla sem,
válasz sem a levélre. Korrektül megírtuk, hogy a pénz rendelkezésre áll, elkülönítettük, mihelyt
tisztán látjuk a jogi helyzetünket abban a pillanatban ki fogjuk fizetni a számlát. Félünk, hogy
kikapcsolják a telefonszolgáltatásunkat, viszont a Telekommal létrejön egy megállapodás a
héten. Lényegesen kedvezőbb feltételekkel lépnénk be egy flottába mint amit a IÉJ Zrt.
ajánlott. Ő nyolc forintos percdíjat ajánlott, itt hat forintos percdíjról lenne szó. Mielőtt aláírnám
a megállapodást kérek egy hivatalos dokumentumot a tarifáról. Mindenképpen szeretnénk
ettől a cégtől szabadulni, mert nem érezzük magunkat biztonságban. Nagyon variálódnak a
cégek, kiszámíthatatlan. A Vodafonos flottába nem megyünk vissza, mert az IÉJ n él is
rosszabbak a feltételek. A Telekomos ajánlat lényegesen jobb.
Július 2-án a Fogyatékosságügyi Főosztály és a pénzügyi összekötő ellenőrzi három évre
visszamenőleg a Szövetség költségvetési támogatásának felhasználását.
Nemes-Nagy Tünde: azért jönnek mert már régen voltak, vagy valaki szólt nekik, hogy
jöjjenek?
Kutor Sándorné: nem tudjuk, soha nem voltak még.
Dr. Nagy Sándor: a főosztály munkatársa azt mondja őket is ellenőrzik, és emiatt is kell nekik
lejjebb ellenőrizni, lehet hogy a központi költségvetést akarják megszorítani.
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Információk szerint július második felében várható az akkreditációs szerződéskötés az
NRSZH-val.
A következő elnökségi ülés időpontja 2015. július 21-e, az elnökség augusztusban nem
ülésezik.
dr. Nagy Sándor: A nyári szünet alatt is bárki bármikor bejöhet hozzám és megkereshet,
közületek való vagyok, és veletek élve szeretném élni az életemet.
kmf.
……………………………
dr. Nagy Sándor
elnök

…………………………..
Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető

…………………………….
Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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