JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. június 15-én (szerda) 10:00 órai kezdettel
megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen vannak:
Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Németh Andrea elnökségi póttag
továbbá:
Angyal Gábor szakmai vezető, Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető. Kutor Sándorné gazdasági
vezető balesete miatt nem tud részt venni az ülésen.
Dr. Nagy Sándor megállapítja, hogy az ülés 7 elnökségi tag jelenlétével határozatképes, az
ülést megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Az MVGYOSZ 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a 33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat kiegészítéséről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy az alábbi témával egészítse ki a napirendet az elnökség:
- Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
- Határozathozatal a Labrador Kft-vel kötött együttműködésről, illetve az együttműködési
megállapodás esetleges felmondásáról
- Határozathozatal a Kőérberki ingatlan értékesítéséről
Nemes- Nagy Tünde javaslata, hogy az alábbi témát emeljék a napirendek közé:
- Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének költségvetési
támogatásáról
Az elnökség a 2016. június 15-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
25/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség 2016. június 15-ei ülésének napirendje:
1.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Az MVGYOSZ 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Döntés a 33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat kiegészítéséről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Határozathozatal a Labrador Kft-vel kötött együttműködésről, illetve
együttműködési megállapodás esetleges felmondásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Határozathozatal a Kőérberki ingatlan értékesítéséről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének költségvetési
támogatásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

az

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
Az elnök az ülést megelőzően írásban megküldött beszámolóját a következők szerint
foglalta össze:
A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet azzal kereste meg a Szövetséget,
hogy terápiás jelleggel, illetve a társadalmi felelősségvállalás jegyében együttműködjön
velünk. Információik szerint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és egyes
hazai büntetés-végrehajtási intézetek több éves együttműködési múltra tekintenek vissza
vakvezető kutyák képzése, szocializációja terén.
Az AKKU - Az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület indult egy pályázaton,
amelyhez kérték, hogy a Szövetség legyen együttműködő partner. A program célja: A magyar
kulturális értékek, a magyar animációs-, mese – és játékfilmek korlátok nélküli elérése, a
mozizás közös élménye.
Részt vettem a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által „40 éves a
Látásvizsgáló” elnevezéssel megtartott konferenciáján.
Ezt követően együttműködés alakult ki a Szövetség és az intézmény között. Felkeresett a
szervezet vezetője, majd én látogattam meg őt. Átvettem a bemutatkozó tájékoztatóról készült
szórólapot, amelyet megküldtem a tagegyesületeknek, továbbá vállaltam, hogy a Szövetség
az alábbi Braille könyvekkel támogatja az intézményt: Graham, Ian-Sterri, Paul - Tények
könyve, Fazekas Anna - Öreg néne őzikéje, Jakob Streit - Louis Braille, a vakírás
feltalálójának élete.
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Részt vettem az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. Monitoring Bizottsági
ülésén. Napirend volt:
Tájékoztatás az OP előrehaladásról az előző MB óta eltelt időszakban
MB ügyrend módosítása
IKOP 2014-2015 évekről szóló végrehajtási jelentésének megtárgyalása, jóváhagyása
2016. évi éves fejlesztési keret megtárgyalása
Beszámoló a tematikus ex-ante feltételek teljesüléséről
Idézek az ülésről készült jegyzőkönyvből, amelyben az alábbiak szerint jeleztem az M3
metróvonal felújításával kapcsolatos hiányosságokat:
„DR NAGY Sándor: Az M3 metróvonal felújítását célzó projekttel kapcsolatban elmondja, hogy
az általa ismert tervek szerint nem minden felújítandó metróállomás kerül akadálymentesítésre
és így nem valósul meg az esélyegyenlőség a hozzáférés tekintetében. Az esélyegyenlőséget
egyébként az értékelési tervben vizsgálni szeretnénk, de ennél a projektnél úgy tűnik, hogy
nem fog megvalósulni.
SZALÓKI Flórián: Az akadálymentesítést bizonyos olyan szolgáltatásokkal is meg lehet oldani,
melyek a beruházáshoz képest arányos ráfordítást jelentenek. Az akadálymentesítés nemcsak
egy állomás ilyen irányú fejlesztését jelenti, hanem az állomás egész környékének
akadálymentesítését is. Az IH ismeri a témát, a tervezésben mindent megtesz annak
érdekében, hogy az ésszerű akadálymentesítést megoldja.”
Aláírtam az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-vel a szálláshely szolgáltatáshoz, az
elfogadóhelyi szerződést.
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
stúdiójának ünnepélyes átadóján, amelyen egy rövid beszéddel én is részese voltam a
rendezvénynek. Interjút adtam a Kölcsey TV-nek, a Nyíregyházi TV-nek és a Retro Rádiónak.
Tájékoztattam az elnökségi tagokat arról, hogy a MEOSZ elnöksége közös elnökségi ülést
szeretne tartani a Szövetség elnökségével.
Részt vettem Debrecenben a Vakok és Csökkentlátók Otthona megnyitásának 50. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen, továbbá a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért
Alapítvány rendezvényén, amelyet a vakvezető kutyák világnapja alkalmából szerveztek.
Tájékoztattam az akadálymentes és a mobiltelefonos levelezőlistán az olvasókat három
budapesti aluljáróról elkészült okostelefonos alkalmazásról.
A rádió hírműsoraiban hallottam, hogy Magyarország 2017. évi költségvetésének tervezetét a
kormány benyújtotta az országgyűlésnek. Megnéztem a törvénytervezetet és megállapítottam,
hogy a fogyatékossággal élő embereket tömörítő érdekvédelmi szervezetek támogatása az
előző évi támogatás összegével megegyezően tervezve van. Ugyan ez vonatkozik a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatására is.
Módosító indítványt terjesztettem be Dr. Tapolczai Gergely képviselő úr útján, amelyben
javasoltam, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatására tervezett 34 milliárd forint 40 milliárd forintra módosuljon. Ezt megelőzően
kezdeményeztem az OFT-nél a törvénytervezet megvitatását, amelyre sem az elnök, sem a
tanácstagok nem reagáltak.
Megbeszéltem a nyomda vezetőjével, hogy az idén is küldünk a balatonboglári üdülő címére
újságokat (Rádióműsor, Vakok Világa).
Részt vettem a MEOSZ 35 éves jubileumi rendezvényén.
A Fogyatékosságügyi Főosztály vezetője jelezte, hogy a Fogyatékosságügyi Magas Szintű
Munkacsoport (DHLG) 2016. június 9-én tartja soron következő ülését Brüsszelben, amelyet
követően, június 10-én kerül sor a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
egyezmény végrehajtásáról szóló éves Work Forumra. Az Európai Bizottság kéri, hogy a
független monitoring testület – azaz az OFT – idén is delegáljon civil szakértőt a június 10-ei
Work Forumra.
Elektronikus szavazás útján Gombos Gábor fogyatékosságügyi szakértő részvételét
támogattuk.
Részt vettem a Betegszervezeti Akadémia zártkörű Szakértői Fórumán. Szakmai
megbeszélésre számítottam, de szervezetfejlesztés lett belőle.
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Az EET által javasoltakkal kiegészítettem és elkészítettem a tagegyesületekkel kötendő
együttműködési megállapodást.
Megkértem a szakmai vezetőt arra, hogy írjon levelet az OTP-nek, mert a mobil alkalmazásuk
nem akadálymentes, a beszélő bankautomata megoldásuk pedig olyan, hogy a látássérültek
csak egy töredékét tudják kihasználni azon funkcióknak, melyeket a készülék nyújt, és kérje
fel őket szakmai egyeztetésre.
Levelet írtam az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Főigazgatójának az elektronikus
egészségügyi rendszer és az eRecept bevezetésével kapcsolatban, amelyben tájékoztatását
kértem arról, hogy a vak és gyengénlátó emberek egyenlő esélyű hozzáférése érdekében ki
teszteli a honlapot, és mindenki tudja-e majd használni?
Levelemet kénytelen voltam megismételni, mert a főigazgató munkatársa válaszlevele nem
segítette elő az érdemi párbeszédet, amit nehezményeztem.
Sorin-Ilie, a Romániai Vakok Szövetsége Kommunikációs vezetője írt levelet, amelyben jelezte
a fogyatékossággal élők egyik legkomolyabb problémáját, a segédeszközök állami
támogatásának hiányát. Egy törvénytervezet kidolgozásához kéri, hogy írjam meg a magyar
gyakorlatot, amelynek eleget tettem.
Négy darab sakkot kölcsönöztem a VGYKE-11. kerületi Lámpás Klubnak, Lenkainé Vajda
Viktória kérésére a "Sakk és darts - akadályok nélkül" rendezvényének megtartásához.
Tájékoztattam a tagegyesületek elnökeit és a munkatársakat a postai szolgáltatásokról szóló
törvény módosításáról.
Hozzájárultam ahhoz, hogy a VKI vezetője a Lánchíd Rádióban május 19-én 13-14 óra között
élő adásban beszéljen munkájukról.
Kezdeményeztem, hogy a Szövetség, az OkosKlub adományának terhére százezer forinttal
támogassa a Fussneki projektet. Rendkívül hasznos és hiánypótló munkát végeznek, amely
segíti az OkosKlub munkáját is.
Meglátogatták a Szövetséget a csehországi, vsetíni Vakok Egyesülete vak tagjai és kísérőik,
kb. 30 fő, akiket fogadtam és beszámoltam nekik a vakok magyarországi helyzetéről, a
hatályos jogszabályokról és juttatásokról, valamint a Szövetség működéséről.
Megbeszéltük Pesti Zoltánnéval, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításáért felelős elnökségi
taggal, hogy miként tud aktívabban bekapcsolódni az idevonatkozó érdekérvényesítési
munkába.
Dr. Hegedűs Lajos megküldte a Lakás akadálymentesítési munkabizottság május 12-ei ülése
után készített tájékoztatóját és javaslat kérését, amelyet előbb továbbítottam az elnökség
tagjainak, kérve véleményeiket, majd megválaszoltam Nemes-Nagy Tünde és Dr. OzváriLukács Réka közreműködésével.
Egyeztettem a kulturális munkatársammal az új honlap összeállításáról.
Fogadtam a Magyar Államkincstár munkatársait, akik ellenőrizték az akkreditációs
bértámogatás felhasználását, amelyet rendben találtak. Az ezt tanúsító jegyzőkönyvet
aláírtam.
Egy korábbi megbeszélés folyományaként a Volánbusz Zrt. ismét megkereste a Szövetséget
azzal, hogy munkatársai átbeszélték azokat a lépéseket, lehetőségeket, amelyekkel a
leghatékonyabban biztosíthatják a vakok és gyengénlátók számára szolgáltatásuk
akadálymentes elérését. Az utastájékoztatás témaköréhez kapcsolódó kezdeményezéseink
megbeszéléséhez kértek egyeztetési lehetőséget, ahol konkretizálnánk a fejlesztési
területeket, különös tekintettel a honlapok egyenlő esélyű hozzáférése tekintetében.
A létrejött találkozón, a szakmai vezető bevonásával közösen egyeztettük azokat a lépéseket,
lehetőségeket, amelyekkel a leghatékonyabban biztosíthatják a vakok és gyengénlátók
számára szolgáltatásuk akadálymentes elérését.
Az MVGYOSZ és a DélUtán Alapítvány 2015. július 15-én határozatlan időre szóló
Együttműködési Megállapodást kötött. A megállapodásnak megfelelően tájékoztatást kaptunk
arról, hogy befejeződött a DélUtán Alapítvány és a TársasTér elnevezésű társ- és
társaságkereső oldal akadálymentesítése. Az akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázati
projekt záródokumentuma elkészítéséhez megadtuk az MVGYOSZ taglétszámát és, hogy
segítségünkkel hány emberhez juthatott el a TársasTér és a DélUtán Alapítvány híre.
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Szerződést kötött a Szövetség a B-Payment Szolgáltató Zrt-vel, POS terminál telepítés és
bérlés céljából. A terminál az üdülőben fog működni, az Erzsébet kártya kezelése miatt
szükséges.
Prof. Dr. Németh János minőségügyi szakfőorvos a VISON2020 hazai vezetője
kezdeményezésére, május 27-én megalakult a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért. A
Bizottság fő célkitűzése az elkerülhető vakság és látássérülés megelőzése, a jó látás
megőrzése, illetve a látásrehabilitáció elérhetőségének fejlesztése és a vakok és látássérültek
számára a teljes élet lehetőségének biztosítása. Az alapító okiratot aláírtam a Szövetség
képviseletében. A Bizottság programjának meghatározásakor két probléma megoldására
hívtam fel a figyelmet. Elmondtam, hogy rendezni szükséges a vak és gyengénlátó emberek
életvitelét elősegítő segédeszközök támogatását, továbbá hangsúlyoztam a közszolgálati
honlapokhoz, illetve az elektronikus ügyintézéshez való egyenlő esélyű hozzáférés lehetővé
tételének szükségességét.
Tájékoztatásul megküldtem az elnökség tagjainak az NKA homlokzat felújítás pályázat
eredménytelenségéről érkezett értesítőt.
A Századvég munkatársának interjút adtam egy felméréshez a Pénzügyi intézmények és
fogyatékkal élők kapcsolatáról: Fizikai körülmények a pénzügyi intézményekben, ATM-ek,
telefonos ügyfélszolgálat, online felületek, ügyintézők, pénzügyi termékek, tájékoztatás
témakörökben.
Megküldtem tagfelvételi kérelmünket a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsába.
Felkértem a szakmai vezetőt arra, hogy vegyen részt június 6-án a fogyatékossággal élőkért
címen, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztálya, valamint a
Premier Kultcafé közös szervezésében megtartott konferencián.
A rendezvény
középpontjában a fogyatékos személyeket érintő társas- és társadalmi kapcsolatok állnak.
Részt vettem egy baráti, közvetlen beszélgetésen, amelyen megidéztük Finta István 30 év
után is elevenen élő, meghatározó egyéniségét és emlékeztünk az együtt töltött évekre.
Együttműködési megállapodást írtam alá a Kézzelfogható Alapítvánnyal az NKA pályázathoz,
amelyben a Kézzelfogható Alapítvány, mint Programszervező vállalja, hogy a Kézzelfogható
Művészet Mindenkinek Országos Vándorkiállítás 3. évadjának helyszínein és a Szakrális
Művészetek Hete programsorozatához kapcsolódva tapintható kiállításokat szervez.
Az MVGYOSZ, mint résztvevő vállalja, hogy értesíti tagjait a Kézzelfogható Alapítvány
programjairól.
Telefonon tárgyaltam egy érdeklődővel, akinek szándékában áll a XI. kerületi Kőérberki
ingatlant megvásárolni.
Részt vettem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén, amelynek napirendjén
szerepelt:
1. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács társelnökének megválasztása
2. Tájékoztatás a „Lehetőségautó - Egyenlő eséllyel az utakon” programról
3. A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia módosításáról szóló szakmai előterjesztés.
Együttműködési megállapodást írtam alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézettel, amely intézmény részt vesz a VKI kölyöknevelő programjában.
Ismét levelet írtam dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek annak érdekében, hogy
a vak és gyengénlátó emberek önállóan pályázhassanak az Otthon Melege Programban.
kérdésekre válaszolva elmondja még: a FESZT-el kapcsolatosan egyelőre annyit tudunk, hogy
Földesi Erzsébetnek elküldtem a tagfelvételre vonatkozó hivatalos kérelmünket és várjuk a
visszajelzést, Fodor Ágnes pedig elkérte az MVGYOSZ küldöttgyűlési jegyzőkönyvét.
Írtunk Nyúl Zoltánnak a BKK Zrt. stratégia és innováció igazgatójának levelet, amelyben kértük
tájékoztatását a metró ajtók ügyében. Ha a problémát nem tudjuk kezelni, akkor muszáj az
Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulni.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám az EBH-nak címzett levelet kérelem tervezetét megírta. A BKK Zrt.
válaszától függően fogják postára adni.
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Ha az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól 30 napon belül nem jön válasz, - az elnöki
beszámolóban olvasható üggyel kapcsolatban - akkor MTI közleményt fog közzétenni a
Szövetség. Aggályos, hogy 10 milliárdos beruházás mellett sem fogják tudni használni a
weboldalt a vak és gyengénlátó emberek. Gondoljuk ezt abból, hogy még a tesztelésben sem
akarják bevonni a Vakok Szövetségét. Muszáj időben a nyilvánossághoz fordulni. A fejlesztés
biztos, hogy elindult és az Origóból tudható az EU-s pénzből finanszírozott 10 milliárdos
beruházásról.
Az elnökség a beszámolót elfogadta.
26/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2016. április 24. – június 10. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját
elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
2. Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
A napirend levezetésére az elnök felkéri dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnököt.
Az alelnök határozati javaslata, hogy dr. Nagy Sándor elnök részére a 2. negyedéves prémium
kifizetéséhez az elnökség járuljon hozzá és a bérszámfejtés történjen meg a 2016. június havi
munkabérrel együtt.
27/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnöki beszámolók ismeretében úgy határozott, hogy Dr. Nagy Sándor elnök 2.
negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Kutor Sándorné, aki betegsége miatt személyesen nem tudott részt venni az ülésen,
2016.04.27-től készült írásbeli beszámolóját e-mailben megküldte az elnökségnek, amely a
következő:
„Az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt. által elküldött tájékoztatót és
az Általános Szerződési Feltételeket Otlakán Gyulával és Juhász Klárával értelmeztük és
megbeszéltük.
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Az elfogadóhelyi szerződést kitöltöttem és az Elnök úrral aláíratattam. Miután POS terminált
kell beszereznünk az Erzsébet kártya érvényesítéséhez utánajártam az üzemeltetőknek.
Olyan terminál kell, mely a Magnet Bankkal is kapcsolatban áll, mert az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. a bankszámlánkra küldi a kártyák értékét 2 % beváltási jutalék
levonása után.
Véleményeztem a gázkazán keringető szivattyújának és a záró szelvények javításának,
felújításának szerződését. Összességében 472.313. forintba fog kerülni.
A Bíróságra beadandó PK-142 nyomtatvány Braille-formátumban történő konvertálás
egyeztettünk Geiger Zsuzsival és megbeszéltük Braille-esítés kapcsán felmerült kéréseket.
Megbeszéltük a Szolgáltatás vezetőjével a fa játékok árát.
Elkészítettem a Nézőpont Intézet által kért az 1 % felhasználására vonatkozó beszámolót,
amelyet e-mailban elküldtem.
Megírtam dr. Tóka László 2. számú (útiköltség térítés kérelme) levelére a választ, amelyet
Elnök úrral egyeztettem.
Előkészítettem az egyesületek részére a támogatási szerződést, az elszámolási segédletet,
valamint a támogatási összeg időarányos kiszámolását.
Április 26-i Elnökségi ülésen Angyal Gábor felvetette, hogy a Vakvezetőkutya-kiképző
Iskolában (ahol kb. másfél éve lakik és sem rezsit, sem bérleti díjat nem fizet) bérleti
szerződést kötne a Szövetséggel. Értéknövelő beruházást hajtana végre, aminek a költségét
lelakná. A szerződés előkészítéséhez megkértem Balázs Gábor gondnokot, hogy nézzen
utána Csepelen az albérleti áraknak. A felújítással kapcsolatban árajánlatokat kértem be.
A balatonboglári üdülőnk Erzsébet kártya elfogadóhely lett. Ehhez azonban szükséges POS
terminál. Felvettem a kapcsolatot B-Payment Zrt-vel, ahol bankfüggetlen POS terminálokat
forgalmaznak.
Elnök úr kérésére véleményeztem az AEGON által a Szövetség részére készített portfoliót.
Három féle változatot küldtek, csak sajnos mindegyikben az állampapíron kívül különböző
részvény jegyzések is voltak. Befektetési szabályzatunk szerint (melyet a Közgyűlés fogadott
el) csak állampapírba és bankbetétbe tehetjük megtakarításunkat. A MagNet Banknál, ahol a
főszámlánkat vezetjük, 30 millió forintot 2,5 %-os kamatra 3 hónapra lekötöttem.
A NÉBIH (VKI támogatója) értesített, hogy várják az utolsó részszámlát. Jónás Beáta
elkészítette és elküldte a teljesítés igazolással együtt.
Véleményeztem a fuss neki (Mobil-info) támogatását.
Felvettem a kapcsolatot Telekom üzletkötőjével az ügyben, hogy a Frankfurtba kiutazó
kollégáknak, milyen módon lehet roaming internetet igényelni. Mire megjött a válasz, már nem
is volt szükség az információra. Megrendeltem kollegánk részére SIM kártyát telefonnal.
Közben átnéztem a könyvelési programunkban 4640 partner adatait és a többszörösen felvitt
adatokat töröltem. Egyeztettem a vevő és szállító főkönyvet az analitikával.
Otlakán Gyula a boglári üdülő üzemeltetője többször felhívott a POS terminál ügyében. Május
20-a után jönnek az üdülők és nem lehet kártyájukat lehúzni, mert nincs terminálunk. Az
interneten több cégnek is utána néztem. Felvettem a kapcsolatot az OTP Bank Értékesítési
Főosztályával, ahová elküldtem a kereskedői jelentkezési lapot, de eddig még nem vették fel a
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kapcsolatot velem, pedig már kétszer sürgettem Őket. Felhívtam
Utalványforgalmazó Zrt-t és segítségüket az ügy meggyorsítása érdekében.

az

Erzsébet

Elkészítettem Elnök úrnak a 2016. 04.30-i állapotnak megfelelően a gazdasági helyzet
elemzését, majd a rezsi vonatkozásában összehasonlítást tettem az előző év azonos
időszakával.”
Az elnök megállapította, hogy hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját.
4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Angyal Gábor szakmai vezető alábbi beszámolóját az elnökség előzetesen írásban megkapta:
A legtöbbet most is a segédeszköz ellátással és a konvertálással foglalkoztam, valamint a
közhasznúsági beszámoló készítésével és az 1%-os kampány szervezésével.
A segédeszköz ellátásban folyamatosan merülnek fel megoldandó problémák. Olyan dolgok,
amelyekkel alapvetően nem kellene foglalkozni, de a helyi erők kikövetelik maguknak a
figyelmet. Én a problémamegoldás szintjén szoktam csatlakozni a lavinákhoz.
A legtöbb problémát a területen az információ és a legjobb megoldás megtalálására való
képesség hiánya okozza.
A legegyszerűbb megoldás az, ha a segédeszköz értékesítő feladatköréből kiemeljük a
termékek felkutatását, megrendelését. Így sikerül a termékkínálatban szereplő árukat az
eddigieknél olcsóbban beszerezni.
A problémafa célfa felállítása után a megrendeléseket a szolgáltatásvezetőre bíztam, a
termékek felkutatásával együtt. Az árképzés is a szolgáltatásvezető feladata lett, kivételt
képeznek azok az apró cikkek, amelyeket a segédeszköz értékesítő a célra rendelkezésre
bocsátott 30.000 Ft terhére vásárol. Mivel adott árucikkeket ő gondolja érdemesnek
beszerezni, ezért az értékesítés felelőssége, ezzel az ebbe a körbe tartozó termékek árának
meghatározása is az ő felelőssége lett.
Sikerült egy olyan gyártót találnom, aki a fajátékokat a korábbi játékgyártó munkatársunknál
rövidebb határidővel, sokkal olcsóbban és kreatívabban végzi. Így a játék készletünk
darabszámban és választékban is jelentősen bővült, az eladási árak pedig piacképesek.
Itt kell megemlítenem a Sight Cityn való részvételemet Torma Zsolttal. Rengeteg új
kapcsolatot építettünk, melyek közül sok élő. Rá kellett döbbennem, hogy a műszaki cikk
jellegű eszközök hazai forgalmazói kivétel nélkül a műszaki cikkeknél elterjedt kiskereskedelmi
árrésnél (20-30%) lényegesen nagyobb árréssel dolgoznak, akár 400 (négyszáz) %-ossal is.
Nekünk lehetőségünk nyílik ezen a helyzetet javítani, ami azt eredményezheti, hogy a
célcsoport számára egy az eddiginél lényegesen kedvezőbb végfelhasználói áron lehetnek
elérhetők a megszokott segédeszközök, vagy új termékek.
Kellő támogatottság mellett új, magyar nyelven beszélő eszközöket, extra tartós fehérbotokat,
digitális nagyítókat, felolvasó gépet, stb. tudunk forgalmazni.
Egyes termékek esetében már folyamatban van a magyar nyelvű változat előkészítése, míg
másoknál át kell gondolni, hogy megéri-e?
Szintén Frankfurtban tárgyaltunk a Braillo képviselőivel az SW 40-es (nagy) nyomtatónk
helyzetéről, valamint kapcsolatba kerültünk egy másik ipari nyomtató gyártójával és több más
nyomtatót gyártó céggel is. Személyesen beszéltünk a Braille Boksz gyártójával, aki elmondta,
hogy magyar nyelven is működik a géphez tartozó konvertáló szoftver. Itthon tudtuk meg,
hogy Liblouis magyar változatát Hammer Attila készítette (Infoalap).
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A konvertálás területén még mindig probléma a Braille. Kiderült, hogy a Duxbury szoftver
teljesírásban sem működik jól, ahogy az Torma Zsolt a tesztelésbe történt bevonást követően
kiderítette.
A
tankönyvek
akadálymentesített
változatainak
elkészítését
előkészítettem,
a
szolgáltatásvezető bevonásával.
A közhasznúsági beszámoló elkészítése feladta a leckét, de végül sikerült.
Fejlesztési tervek: A konvertáló csoport 2 munkatársának, a szolgáltatásvezetőnek és a
segédeszköz értékesítőnek ECDL tanfolyamra kell menniük.
Angyal Gábor az ülésen az alábbi információkkal egészítette ki beszámolóját:
A Frankfurtból hozott ötlet alapján egy mobilszkenner állványt készíttetett a Szövetség. Több
mobilszkenner állvány is volt különböző minőségben 165 Euró környéki áron, ettől függetlenül
20 Eurós áron árusítja a boltban látássérülteknek kb. 7 ezer Ft-ért.
Ami még egy nagy dobás, egy digitális nagyító és egyben olvasó gép, aminek a magyar
nyelvű változatának elkészítésében közreműködünk. Egy tabletről van szó. ami szintén egy
állványon helyezkedik el és az aláhelyezett papírt elolvassa. Korábban is voltak ilyen
eszközök, de ezek a beszédszintetizátorok a magyar nyelvre nem ültethető át. Ezt minden
gyártóval leegyeztettük és nem is szerepel a tervek között. A gépek alapára 1-3 millió Ft
környéki alapáron van. Ez a tabletre alapuló digitális nagyító, illetve felolvasó gép kb. 500 ezer
Ft végfelhasználói áron érhető el. Cél, hogy ezt is elismertessük az OEP-nél, mint egyedi
méltányossági alapon támogatható segédeszközt. Egyszerűbb a kezelése, mint az
okostelefonnak. Elsősorban az időskorban látásukat vesztett emberek körében játszik
szerepet az eszköz, hiszen nehezebben vagy nem tanulnak meg okostelefont, illetve
számítógépet használni és ehhez képest még is lesz valami a kezükben, ami felolvassa nekik
a nyomtatott szöveget. Szeretnénk továbbá egy jó minőségű, nagyon könnyű, erős, tartós
Kevlár fehérbotot behozni a segédeszközbolt kínálatába. Az üvegszálas botnál sokkal erősebb
és tartósabb. Azoknak szól, akik jó minőségű terméket akarnak, ami egész életükben
kiszolgálja őket.
Németh Andrea kérdésére Angyal Gábor elmondja, hogy a tankönyvrendelés folyamatosan
leadható, de határidőre csak azoknak tudja elkészíteni a Szövetség, akik elküldték május 31-ig
a megrendelésüket. Ezen határidőn túl leadott megrendelés esetén nem tudjuk garantálni,
hogy augusztus 31-ig elkészítjük. Ha az iskolán kívül más magánszemély szeretne tankönyvet
rendelni, akkor az az eljárási rend, hogy az adott tankönyvvel rendelkeznie kell, meg kell hogy
vásárolja és egyedi szerződést kötünk, amiben nyilatkozik az adott felhasználó, hogy az ő
birtokában, tulajdonában van a tankönyv. A szolgáltatásunk nem arról szól, hogy tankönyvet
adunk, hanem hogy átalakítunk.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját.
5. Az MVGYOSZ 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
A 2016. évi költségvetés tervezetét az elnökség előzetesen írásban megkapta. Dr. Nagy
Sándor javaslatát, miszerint a táblázatban felsorolt kiadásoknál az Elnöknél szereplő
megbízási díj szövegrészt módosítsák munkajogviszonyra az elnökség elfogadta. Indoka: az
elnök 2015. július 1-től az MVGYOSZ rendes munkavállalója, megbízási díjban nem részesül.
Egyéb hozzászólás nem volt, ezért az elnök elrendelte a határozathozatalt.
28/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az MVGYOSZ 2016. évi költségvetését elfogadta az alábbi főszámokkal:
Bevétel: 399.700.000 Ft
Kiadás: 389.488.142 Ft
Nyereség: 10.211. 858 Ft
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Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6. Döntés a Braille-emlékéremre történő előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a Braille-emlékérem adományozási szabályzata szerint öt
érmet adományozhat az elnökség egy évben. 2016. évben az alábbi személyekre érkezett
előterjesztés:
Bárány Krisztina (MVGYOSZ)
Horváth Attiláné (Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete)
Körmendy József posztumusz (Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete)
Kővári Zita (Magyar Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesület)
Nagy Árpád (Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete)
Az előterjesztéseket az elnökség előzetesen, írásban megismerte és az ülésen egyszerű
szótöbbséggel döntött.
29/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a felterjesztések alapján 2016. évben Louise Braille-emlékéremben részesített 5
személyt, amelyről írásban tájékoztatják a felterjesztőket. A kitüntetettek személyét az
Emlékérem átadásával egyidejűleg hozzák nyilvánosságra.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: elnök
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Angyal Gábor szakmai vezető az alábbi előterjesztésben kérte az elnökség döntését a Braillenyomtatók és a címkéző tollak vásárlásával kapcsolatos kiadások fedezésére
1. Cél szerinti adomány célja:
Braille-nyomtatás, Braille-nyomtató vásárlása.
Cél szerinti adomány forrása: DM levelek nyomán befolyt adományok nettó nyeresége
DM kampányok ideje, azonosítója és eredménye (nettó haszna) Human Dialog által 2016.
június 6-án megküldött statisztika adatai alapján:
2011.09.14., HM 5-11, 4.268.703 Ft
2016.03.23., HM 2-16, 3.203.634 Ft
Összesen: 7.472.337 Ft
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Felhasználási terület megnevezése: Braille-nyomtató vásárlás/tapintható ábrák nyomtatására
alkalmas készülék vásárlása
Megvásárolni tervezett eszközök és felhasználási területük:
Index Braille Box V5 A3-as méretű Braille anyagok nyomtatása (RTV újság, Vakok Világa,
tankönyvek, könyvtári könyvek, közüzemi számlák, kották és egyéb kiadványok)
Más, tapintható ábrák nyomtatására alkalmas készülék (Braille-tankönyvek, atlaszok
fejlesztéséhez, aluljáró és más belső terek tapintható térképeinek nyomtatásához)
Eszközök beszerzésének várható költségei:
Braille Box V5: 3,7 millió Ft
Tapintható ábrák nyomtatására alkalmas eszköz: 700.000, 1.000.000, 3.000.000 Ft, eszköztől
függően.
A kinyomtatott ábrákat az ülésen megtekintették az elnökségi tagok.
Indoklás:
A síkírásos anyagok egyenlő esélyű hozzáférését elősegítő tevékenységünk keretében a
Braille-írásban készített formátumú anyagok előállítását fejleszteni kell.
Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy sok panasz érkezett az RTV újság és a Vakok
Világa folyóirat számaiban előforduló nyomdahibákra. Ezek a hibák ugyanúgy jelen vannak az
adott időszakban az SW 40 (Braillo/nagy) nyomtatóval kinyomtatott minden anyagban.
A hiba mechanikus/elektronikus eredetű, melyet Drippey Béla sokáig próbált megszűntetni,
felhasználva a néhány (ha jól emlékszem) 2 évvel ezelőtt, (ha jól tudom) közel 1,8 millió Ft
értékben vásárolt pótalkatrészeket. Mindent megpróbált, de a hibajelenség (változó helyen
változó ponthibák előfordulása) nem tudta elhárítani, illetve ha ideiglenesen nem jelentkezett
hiba, annak okát nem tudta Béla megnevezni.
Azt a döntést hoztam, hogy az SW 40-et ki kell vonnunk a forgalomból, mivel (ahogy az a
Frankfurtban, a cég képviselőivel folytatott tárgyalás alapján is kiderült) a szakszerű szerviz
szolgáltatás költsége 10.000 Euro +, illetve a gépkezelés és karbantartás betanítása szintén
10.000 Euro és +, vagyis ahhoz, hogy tartósan és üzembiztosan és egyenletes, kifogástalan
minőségben használhassuk a gépet be kellene ruháznunk legalább 20.000 Eurót
(hozzávetőleg 6.000.000 Ft-ot).
A 10 éve használt nyomtató felújítása helyett új, a nyomtatási igényeinket kiszolgáló eszköz
vásárlását tűztem ki célul. Ezzel kapcsolatban egyeztettem Péter Zsigmonddal, hogy mit
kellene vásárolni. Attila bekérte a nemzetközi társszervezetek Braille-nyomtatási
tapasztalatait, az általuk használt gépek típusait, interneten felkutatta a lehetséges gyártó
cégeket, bekérte az árajánlataikat, a gépek paramétereit. Összeállítása alapján Zsigmonddal
közösen döntöttünk a Braille Box V5 mellett, ami éves szinten kétszer annyit tud nyomtatni,
mint amire szükségünk van, A3-as méretben, kicsi a helyigénye (elfér egy konyhaasztalon is)
csendes a működése, vakon is kezelhető önállóan (beszél az eszköz és Braille- feliratok
vannak rajta), 2 év gyártói garancia jár hozzá.
Eredetileg ebből a típusból 2 darab vásárlását terveztem, amit ki is tudnánk fizetni a célra
befolyt adomány felhasználásával. Azért kettőt, hogy ha esetleg az egyik meghibásodna, ne
legyen akadálya a folyóirataink nyomtatásának.
De aztán Frankfurtban találkoztam a tapintható ábrákat nyomtatni képes eszközökkel.
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S mivel az iPhone oktatáshoz használt tankönyvhöz már próbálkoztunk tapintható ábrát
készíteni az Everest kisnyomtatóval (több, kevesebb sikerrel (mintát az ülésen körbeadta a
szakmai vezető), felmerült bennem, hogy ha van erre profi eszköz, akkor lehet, hogy egyet be
kellene szereznünk.
Arra viszont, hogy 2 V5-öst és egy tapintható ábra nyomtatót is vásároljunk, e két bevétel
terhére nem lehet megtenni.
Az elnökség kérdéseire válaszolva Angyal Gábor elmondta, hogy az Everest (kis) nyomtatók
közül valójában csak 3 db használható és ezek közül 2 nyomtatási minősége hibátlan, a
harmadik sok pontot laposan nyomtat, ezzel rontva az olvashatóságot. A nyomtatási méretük
A4-es, a sajtótermékeinket pedig A3-asban készítjük. Az Everest nyomtatók éves nyomtatási
kapacitása a gyártó adatai szerint: 300 lap/ óra, az 8 órára vetítve 2400 lap, 234 munkanappal
számolva (255-21 nap szabadság)=561000 lap / év. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 23 órányi folyamatos nyomtatás után az Everest nyomtató annyira felmelegszik, hogy le kell
állítani, hogy hűljön.
Braille papír: Veszteség nem várható. Egyrészt a vásárlás óta körülbelül a felét elhasználtuk a
tekercseknek, másrést a Braillo (nagy) nyomtató képes arra, hogy a beállított méretre (akár
A3-asra) felszeletelje a tekercseket anélkül, hogy egyetlen pontot is nyomtatna rájuk.
Mi lenne a nagy nyomtatóval?
Már hónapokkal ezelőtt Ollé Attila közreműködésével leleveleztük a gyártóval azt, amit
Frankfurtban szóban is megerősítetek: Hajlandóak visszavásárolni a gépet, mely tranzakción
a bevételünk mintegy 2.000.000 Ft volna.
Az MVGYOSZ Braille-nyomtatásának minőségbiztosítása céljából készült SWOT elemzést - a
Braillo nyomtató kiváltásáról Braille Boksz V5 eszközzel – az elnökség előzetesen
megismerte.
Angyal Gábor: azért javasoltam ezt a típusú nyomtatót, mert szeretném a Braille-nyomtatást a
konvertáló csoporton belül tartani miután az a véleményem, hogy egy Braille-nyomtatott
termék egy kimeneti termék, egyfajta akadálymentes formátum és egységesen kell kezelni. A
jelenlegi csoportfelosztás, miszerint a Braille- nyomda és a konvertáló csoport külön
egységként működik, személyi összeférhetetlenség következménye. A korábbi vezetés úgy
oldotta meg, hogy létrehozott egy Braille-előkészítő csoportot és egy Braille-nyomdát.
Nehézséget okoz a Duxbury magyarítása és a nagynyomtató használata is nagyon sok
mechanikai meghibásodásból eredő nyomtatási hibát generált, de most úgy néz ki, hogy
valamiért pontosan működik. Lényeg, hogy mikor kint voltunk Frankfurtban, sokat beszéltünk a
gyártó képviselőivel és ők ajánlották fel, hogy egyrészt eljönnek ide és a szükséges szerviz
tevékenységet elvégzik rajta, meghatározott összeg fejében, illetve kiviszi hozzájuk több
emberünket és betanítják a gép kezelésére használatára. Ezeknek a gépeknek egy évben
maximum egyszer van szükségük karbantartásra. Egy lényegesen nagyobb terhelés mellett,
mint aminek nálunk ki van téve. Nekünk nincs szükségünk ekkora teljesítményű gépre,
nagyon nagy a helyigénye, energiafelhasználása. Mindenféle probléma van vele. Olyan
nyomtatókkal kell pótolni a nagy gép hiányát, ami a szükségleteknek megfelel. A kis Braillenyomtatók alkalmatlanok arra, hogy ekkora kapacitással nyomtassunk. 3-4 lapot lehet betenni
egyszerre az adagolójába, A4 méretbe. Mi A/3-ban nyomtatunk. a V5-be be lehet tenni
egyszerre 100 db-ot. Mindenképpen jónak tartom.
Olyan Braille-nyomtatókat kell beszereznie a Szövetségnek, amelynek használata és
karbantartása egyszerű, bármikor üzemeltethető és ehhez mindig rendelkezésre áll egy
munkatárs.
Angyal Gábor: Szintén Frankfurtban láttunk olyan nyomtatókat, amik tapintható ábrákat tudnak
készíteni. Ezeknek az ára viszonylag borsos 800.000 – 3 millió Ft. Különböző fajta módon
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csinálják a tapintható ábrákat. Mi is tudunk előállítani tapintható ábrákat a kis Braillenyomtatóval egy ingyenes szoftverrel nagyon nagy munka árán. Amit az ülésre elhoztam, itt
állítottuk elő a mi nyomtatónkkal. Úgy kell elképzelni, hogy nem csak hogy tapintható Braillepöttyökkel vannak rajzolva, és Braille-írás is van a lapon, hanem pluszban még grafikusan is
megjelenik egy kontúrral kiemelt vonal. A meglevő nyomtatókkal nagyon sok „barkács” munkát
igényel, sok tesztlapot kell nyomni, amíg egy ilyen lap megszületik. Ezt a munkát 1 db Braillebox V5-ös plusz 1 db tapintható ábrás nyomtatás ki tudja váltani. Alapvetően a Brailletankönyvek ábráinál mindenképpen jól jönne. Stratégiai célkitűzésünk megvalósításának egyik
eszköze lehetne.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám kérésére elmondja Angyal Gábor, hogy az ábranyomtatás nem
igényel olyan szakképzettséget ami itt nincs meg, inkább angol nyelvtudást igényel a
használata, hiszen a programok menürendszere angol. Házon belül nem biztos, hogy meg
lesz a humánerőforrás. Vannak házon belül, akik erre alkalmasak, de azoknak már van
feladatkörük.
Pesti Zoltánné kérdésére Angyal Gábor elmondja, hogy a legdrágább árkategóriás gépet látja
a legalkalmasabbnak a feladat elvégzéséhez és a régi nyomtató kiváltásához. A felmerülő
költségek ennél a gépnél a legolcsóbbak, mert HP patronokkal nyomtatja a színest, nem kell
hozzá speciális festék.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: a Braille-nyomtatást hogy fogják megoldani?
Angyal Gábor: ha betanítunk valakit a munkatársak közül, akkor valószínűleg megoldható. A
konvertáló csoportban a Braille- átíratok fájljait készítő tudás van meg. A Word
szövegszerkesztő használata is egy bizonyos ponton túl probléma. Nem csak ECDL-re kell
beiskolázni a konvertáló csoportban dolgozó embereket, hanem be is kell tanítani.
Dr. Nagy Sándor: nyilvánvalóan a gazdasági vezetés szempontjából vigyázni kell, hogy
mennyi pénzt költünk el. Viszont olyan pénzhez nyúlnánk hozzá, amit másra nem tudunk
használni és a Szövetség működését nem befolyásolja. Az adományból befolyt pénzünk, arra
a célra szolgálhat, hogy likvid alapot képezzen és átmenetileg hozzányúljunk, de azt
véglegesen elvenni és felhasználni más célra, ha betartjuk a szabályokat, nem lehet. Kérdés,
hogy most használjuk fel erre a célra, - amire meg is van a fedezet - vagy a későbbi vezetés
használja fel?
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: maximálisan támogatom a vásárlást, annyi megszorítással, hogy
arra mindenképpen figyeljünk oda, hogy ha veszünk ábrás nyomtatót, még hozzá a legjobbat,
akkor mindenképpen tanulja meg valaki rendesen használni.
Nemes- Nagy Tünde: ha a másik nyomtatót vissza veszi a szerviz, és ha nem javítja valaki
állandóan a nyomtatókat, akkor támogatom. Mert ezzel a szövetség közhasznú és egyéb
céljai kerülnek előre. Az Everest nyomtatók hosszú távon valóban nem bírják a terhelést és
felmelegszenek.
Angyal Gábor folytatja a határozati javaslat indokolását:
2. Cél szerinti adomány célja:
Beszélő segédeszköz vásárlás támogatása.
Cél szerinti adomány forrása: Fehér Bot Alap, mivel a beszélő eszközök és fehérbotok
vásárlásának segítését célzó levelekben ennek az alapnak a bővítéséhez kértük a
támogatásokat.
Felhasználási terület megnevezése: Magyarul beszélő címkéző tollak vásárlása.
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Megvásárolni tervezett eszközök és felhasználási területük:
A már az Elnökségnek és több vak felhasználónak is bemutatott, tesztelt címkéző toll (Karton
dobozban, 1 toll+elemek, 8GB memória, 400 darab NFC öntapadós címkével, mennyiség 500
darab).
Ráfordítási szükséglet: 6 USA Dollár / db (minimum 500 darab rendelésekor) összesen 3.000
USD, azaz kb. 820.000 Ft.
500 darab elosztva 21 (tagegyesület) felé az 24 darab / egyesület.
Ha úgy gondolkodunk, hogy bizományba, nagyker áron kiadjuk az egyesületeknek a
kontingenst és ők is tehetnek rá hasznot, akkor szerintem eladható a mennyiség.
Vagy: Az egyedi méltányossági OEP támogatott eszközök közé is fel lehetne vetetni, vagy
legalább is meg kellene próbálni.
Megterheli az MVGYOSZ költségvetését: Mi elől vesszük el a pénzt?
Csak a cél szerinti adományt használnánk fel és beruházási céllal, ami megtérülne,
visszatérülne.
Ha a beszerzési ár 6.000 Ft, a kisker ár pedig 12000, akkor is sokkal olcsóbb a termék, mint a
60.000 Ft-os versenytárs.
Hozzáfűzöm: Az RNIB-től közvetlenül 40.000 Ft-ért tudnánk megvásárolni a címkéző tollat,
persze nem bizományos értékesítéssel.
A beszerzési árat, ha meg nem is dupláznánk, csak mondjuk másfélszereznénk, és nem egy
év, hanem 3 év alatt, a befektetés akkor is több hasznot hozhat, mint ha lekötünk ennyi pénzt
tartósan és a kamat lesz a nyereség.
Nem szabad elfelejteni azt a célt sem, hogy a lehető legjobb ár/érték arányú termékekkel kell
ellátni a sorstársakat.
A nehezen megfizethető ár hatással van az igényre és fordítva is igaz ez.
Azon kívül az egyesületek ugyanúgy segíthetik az MVGYOSZ munkáját, mint ahogy a
Labrador Kft.-jét is segítették.
A címkéző tollakról készült SWOT elemzést az elnökség előzetesen megismerte.
Nemes– Nagy Tündének tetszik az irányvonal, hogy a segédeszköz ellátást szorgalmazza.
Látja, hogy a szakmai vezető szereti a kihívásokat. Véleménye szerint meg kell próbálni főleg
azért, mert Magyarországon kívül vannak más országokban magyar ajkú látássérültek.
Angyal Gábor: gondolkodtunk azon, hogy inkább különböző hangjelzéseket adjon, de sokféle
hangjelzést kellene adni, mert sok funkciót tartalmaz, ezért nem biztos, hogy lehet követni.
Jobb a beszéd alapú visszajelzés. Rengeteg célszerinti adományt kaptunk pl. a segédeszköz
beszerzés vásárlás támogatására. Ebből még nem igazán használtunk fel. Annál jobban
erősödik az adományozó bizalma felénk, minél több visszajelzést kapnak arról, hogy milyen
eszközöket tudtunk megvásárolni a segítségükkel.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: jól láttam, hogy még 2011. évi pénz is maradt erre? Az én
„vesszőparipám”, hogy adományt csak akkor gyűjtünk, ha tényleg arra is költjük amire kérjük.
Dr. Nagy Sándor: igen, ez így van. Normál körülmények között nem lehet felhasználni másra.
Barnóczki Gábor: a címkéző toll esetében folyamatos kommunikációval a hírlevélben közzé
lehet tenni, hogy hamarabb elfogyjon. Az egyesületek aláírták az együttműködési
megállapodást. A Borsod Megyei Egyesület a megállapodás óta folyamatosan átveszi a
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szövetség azon hírlevelét, melyben a segédeszközbolt kínálata szerepel és ezt ugyanúgy
kommunikálhatja más egyesület is.
A címkéző toll vásárlásával egyetértett az elnökség.
30/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy dönt, hogy:
a) 500 db magyarul beszélő címkéző toll megvásárlására a HM 3-10 jelű adománygyűjtő
akció nettó nyereségének terhére a beszerzéshez szükséges (a beszerzéskor aktuális
devizaárfolyam függvényében körülbelül) 1.000.000, azaz egymillió forint összeget
felszabadít.
b) A Braillo SW-40 típusú Braille-nyomtató kiváltása céljából megvásárolandó 1 darab új
Index BrailleBox V5 típusú nyomtató vásárlására a HM 5-11 jelű adománygyűjtő akció nettó
nyereségének terhére a beszerzéshez szükséges (a beszerzéskor aktuális devizaárfolyam
függvényében körülbelül) 3.700.000, azaz hárommillió hétszázezer forint összeget felszabadít.
c) A Braille-nyomtatású tan-és mesekönyvek, egyéb kiadványok fejlesztéséhez tapintható és
színes, kontrasztos ábrák, valamint normál Braille-nyomtatású szövegek nyomtatására
alkalmas 1 darab új Emprint Spotdot, vagy azzal egyenértékű nyomtató vásárlására a HM 216 jelű adománygyűjtő akció nettó nyereségének terhére a beszerzéshez szükséges (a
beszerzéskor aktuális devizaárfolyam függvényében körülbelül) 3.200.000, azaz hárommillió
kettőszázezer forint összeget felszabadít.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Gazdasági vezető a cél szerinti adományok felszabadításában, szakmai vezető az
eszközök megvásárlásában.
Határidő: 2016. augusztus 31.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 8. Döntés a 33/2015. (VI. 29.) sz. Elnökségi Határozat kiegészítéséről
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Angyal Gábor a 33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat kiegészítését kéri az elnökségtől az
alábbiak szerint.
A negyedévente kifizetésre kerülő prémium és az esedékes havi munkabér számfejtése és
kifizetése a következő szerint történjen:
Havi munkabér (bruttó 150.000 Ft) + bruttó 150.000 Ft prémium egy összegben, azaz bruttó
300.000 Ft, és elkülönítetten bruttó 300.000 Ft prémium egy összegben.
Indoklás: A számfejtéshez használt szoftver a 309.000 Ft feletti bruttó munkabér egy
összegben történő számfejtése esetén automatikusan és meg nem változtatható módon
levon 10%-ot a munkabérből ugyanúgy, mint ha rendszeresen, minden hónapban
ugyanekkora összegben történne a számfejtés.
Az így megvalósuló levonás indokolatlan, mely kerülendő. A szoftver okozta probléma a
számfejtés fent részletezett módjának alkalmazásával hatékonyan megoldható.
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Majoros Kálmánné könyvelő munkatársa telefonon megerősítette, hogy munkabéren kívül
(munkabér kifizetése csak havonta egyszer lehetséges) más jogcímen (munkabér, megbízás,
prémium) egy hónapban kétszer történhet kifizetés.
31/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a 33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A Szakmai vezető negyedévente kifizetésre kerülő prémiuma és a prémium kifizetésével
egyidejűleg esedékes havi munkabérének számfejtése és kifizetése az alábbiak szerint
történjen:
a.) Havi munkabér (bruttó 150.000 Ft) + prémium (bruttó 150.000 Ft) egy összegben
(bruttó 300.000 Ft) a negyedév 3. naptári hónapjában legyen egyösszegben
számfejtve és az azt követő hónap 10. napjáig kifizetve.
b.) Bruttó 300.000 Ft prémium egy összegben, a negyedév 3. naptári hónapjának 10.
napját követően legyen prémium jogcímen számfejtve, amelynek kifizetése a
tárgyhónapban esedékes.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Gazdasági vezető
Határidő: 2016. június 20.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 9. Határozathozatal a Labrador Kft.-vel kötött együttműködésről,
együttműködési megállapodás esetleges felmondásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

illetve

az

Dr. Nagy Sándor: A Labrador Kft-vel van egy 2014-ben kötött megállapodása a Szövetségnek.
Ezen szerződés alapján a Labrador Kft-től vásároljuk meg azokat a nagyítókat, amelyet OEP
méltányossági támogatással vásárolhatnak meg a rászorultak. Mi számoljuk el az OEP felé.
Nagyon nehézkes az együttműködés és sok gondja van a Szövetségnek ebből, mert a
Labrador nem készletez magának eszközöket, tehát lassan jönnek be az eszközök. Több
esetben vényhosszabbítás mutatkozik. A termékek nagyon drágák.
A Szövetség elemi kötelezettsége, hogy az olcsóbb termékek beszerzését szorgalmazza a
látássérült emberek életvitelt segítő segédeszközhöz való ellátásban. Ezért, hogy minél több
ember jusson eszközhöz, inkább úgy kívánja megoldani a beszerzést, hogy olcsóbban
próbálja meg forgalmazni ezeket.
Angyal Gábor: Ezt a szerződést meg kell szüntetni. Ez nem azt jelenti, hogy a Labradorral
megszüntetünk minden kapcsolatot, de legyünk mi magunk is jogosultak arra, hogy
beszerezzünk nagyítókat és mi is hozzásegítsük a látássérülteket életvitelt könnyítő
eszközökhöz. Azt feltételezem, hogy az OEP is szívesebben veszi, ha ugyanarra a célra
kevesebbet kell fizetni az adott termékre. Egyelőre azt gondolom naivan, hogy az OEP is az
olcsóbb terméket támogatná.
Barnóczki Gábor kérdésére a Szakmai vezető elmondja, hogy az OEP felé a Szövetség
jogosult benyújtani az igényeket. A Labrador telefonos segélyvonalat tart fönt, hogy kell
használni a készüléket. A Marketing tevékenységet is szervezi. Ez a két plusz tevékenység,
ami a szerződésben szerepel.
Angyal Gábor: A szerződés 60 napos felmondási időt ír, de a szerződés megszüntetése nem
azt jelenti, hogy a Labrador Kft.-vel megszűnik a kapcsolat.
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Barnóczki Gábor: nem nekünk kell szégyenlősködni, hogy üzleti érdekeket sértünk, hiszen
egyik piacon lévő cég sem teszi ezt. Ebből a szemszögből is úgy kell tekinteni bennünket, mint
a fogyatékos emberek érdekében tevékenykedő szervezetet. Ugyanakkor, mint egy piaci
szereplő, ugyanúgy be kell kerüljünk a körforgásba. Az állam és a látássérültek is jobban
járnának velünk, sőt a Szövetség is jobban járna ezzel. A szemész szakorvosokat is
tájékoztatni kell és felhívni a figyelmet erre, ha életbe lép a dolog.
Nemes- Nagy Tünde: az optikákat is érdemes lenne felkeresni. Nálunk ez működik.
Megkerestük az összes optikát és sokszor csak azért jön be hozzánk egy ügyfél, mert az
optikáknak nem érdekük, hogy mindenféle nagyítót tartsanak, és az ügyfelekkel leüljenek és
segítsenek abban, melyik nagyító alkalmas számára. Nálunk rengeteg fajta nagyító van, és
sokan csak azért jönnek be hozzánk, mert nagyítót szeretnének vásárolni. Októberben nem
csak a fehérbot napja van, hanem a látás hónapja is. Legalább egy napot a nagyítókra is
érdemes lenne rászánni, mert akkor a gyengénlátó is mondhatná, hogy végre velem is törődik
valaki az MVGYOSZ-ben, nem csak mindig a vakkal és az aliglátókkal.
Dr. Nagy Sándor: ha ez megvalósul, elemi kötelezettségünk is lesz. A problémát, az egyedi
elbírálásnál látom.
32/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy a Labrador Kft-vel megkötött szerződést 2016. június 15ével kezdődően felmondja a 7. pont értelmében. Hatályba augusztus 14-én lép.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: elnök
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 10. Határozathozatal a Kőérberki ingatlan értékesítéséről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Nagy Sándor: A Kőérberki ingatlan eladásáról már többször tárgyalt az elnökség. A
Szövetség ajándékba kapta a Budapest szélén lévő zártkerti ingatlant, de nem tudta eddig
hasznosítani. Majdnem sikerült eladni egy vállalkozónak, de az valamiért meggondolta magát.
Most az egyik szomszéd jelentkezett, hogy megvenné. 2,5 millió forintért akartuk eladni, de a
vevő csak ennél kevesebb pénzért, 1 millió Ft-ért tudja megvenni a telket. Ennek kapcsán
kérem az elnökség véleményét, javaslatát. Nem vezet hozzá rendes út, környék se jó,
aggódok, hogy nem tudjuk eladni.
33/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy dönt, hogy az MVGYOSZ tulajdonát képező Kőérberki ingatlan eladásához
hozzájárul. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos nehézségek ismeretében a vételár
maximumát 1,5 millió Ft-ban határozza meg, amelyről az alkudozás során 1 millió Ft összegre
le lehet szállni, ez alatt nem értékesíthető az ingatlan.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: elnök
Határidő: folyamatos
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: -
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Tartózkodott: 11. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének költségvetési
támogatásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor: a pénzügy elküldte a kimutatást a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei
Szervezet elszámolásáról. Az elmúlt évben nem adott a Szövetség az állami támogatásból,
csak az 1 %-ból, mert féltünk, hogy nem fog elszámolni a pénzzel és tartottunk attól, hogy a
minisztériumi elszámolásnál probléma lehet, de az 1 %-al sem tudott elszámolni. Ezért nem
ebben az évben nem folyósítottunk pénzt a Szervezetnek.
Pesti Zoltánné: javaslom, hogy a következő küldöttgyűlésen szavazzunk a Fejér Megyei
szervezet kizárásáról.
Az elnökség támogatja a kizárás előkészítését.
Barnóczki Gábor kérdésére dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az MVGYOSZ-szel nem írta alá
az együttműködési megállapodást, nem reagált rá.
34/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 2016.
évben az állami támogatás összegéből nem részesül, annak érdekében, hogy az MVGYOSZ
állami támogatás elszámolását ne veszélyeztesse. Egyben felhatalmazza dr. Stefán Sándort,
a Szövetség jogi munkatársát, hogy vizsgálja meg a soron következő küldöttgyűlésig, hogy
fennállnak- e Szövetségből való kizárás feltételei a Szervezettel kapcsolatban.
Indokolás: Az elnökség megállapította, hogy a Fejér Megyei Szervezet továbbra sem
együttműködő; az elnökség megállapította, hogy a Fejér Megyei Szervezet nem számolt el a
2/2015. (I. 23.) sz. Elnökségi Határozat értelmében 2015. évben folyósított, az adózók által
felajánlott Szja 1 %-ából elkülönített 750.000 forinttal.
Felhatalmazás: Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Stefán Sándor az MVGYOSZ jogi munkatársa
Határidő: a soron következő küldöttgyűlés
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 12.
Bejelentések, vegyes ügyek
Dr. Nagy Sándor: Az ingatlan felújítással kapcsolatban korábban tárgyaltuk, hogy az utca felöli
homlokzatot és a nyílászárókat készítenénk el, illetve a csatornákat teljesen végig, ami kb. 60
millió Ft-ba kerülne. Erre lenne az üdülőre elkülönített pénz, a szabad felhasználású pénz és a
fennmaradó költséget pedig az erre a célra gyűjtött DM kampányból finanszíroznánk, és az
NKA pályázatból. Az NKA pályázaton nem sikerült támogatást nyerni, ezért valahonnan újabb
forrást kell előteremteni.
Angyal Gábor: tudni kell az MVGYOSZ épületéről, hogy ebben az állapotában is csodálatos.
Aki megveszi, nem ugyanazon szempontok szerint mérlegel, mint amikor egy családi házat
vesz meg. Hatalmas értéket képvisel ez a ház, így ahogy van. Aki meg akarja venni, tudja,
hogy fel kell újítani. Nem az fogja visszatartani a vásárlástól, hogy a vakolat ilyen vagy olyan.
Dr. Nagy Sándor: Szabó Hajnalka ötletét felkarolva kiadtam az épületről egy tájékoztatót
német, angol, francia nyelven a portára, amely ki lesz téve a lépcsőház falára is. Új táblát
tettünk ki a kertbe, nagyobbat és magasabbat, láthatóbbat, hogy az épület mikor látogatható.
Szemmel láthatóan megnőtt az érdeklődés az épület iránt. Adománygyűjtő ládát is
kihelyeztünk. Kérdés, hogy a Balatonboglári üdülővel mit csináljunk?
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Angyal Gábor: Alapvetően most nem költünk erre, hiszen ki van adva és az üzemeltetője az
aki a beruházásokat elvégzi, ha mi beruházásokat végzünk, azt jelentené, hogy meg kell
változtatni az üzemeltetési szerződést. Nyilvánvaló, hogy egy értékesebb ingatlant több
pénzért adnánk ki, hogy üzemeltesse valaki. Tervet kellene készíteni, arról, hogy milyen
szempontokat kell figyelembe venni, hogy akadálymentes legyen egy ilyen hely. Azt
gondolom, lehet cél, hogy akadálymentessé alakítsuk át, amihez akár DM kampányt is tudunk
párosítani. Ha megmutatjuk, hogy milyen vakok számára kialakított üdülőt szeretnénk és
miért, akkor biztos támogatott cél lenne. Ezt el tudom képzelni, viszont a bérleti szerződésen
is változtatni kellene és biztos teljesen le kellene bontani a jelenlegi épületet és új koncepció
szerint felépíteni. Az meg nagyon sok.
Kácsor- Macska Zsuzsanna eltávozott az ülésről.
Nemes- Nagy Tünde: a Balatonboglári Önkormányzattal fel kellene venni a kapcsolatot.
Valamilyen turisztikai pályázaton indulni.
Angyal Gábor: folyamatosan figyeljük a pályázatokat. Most téli gumira pályáztunk, igaz abból
már van egy garnitúra.
Az elnökség javaslata, hogy ha el lehet adni, akkor értékesítse a szövetség a raktáron lévő téli
gumikat.
Az április 26-ai ülésen elfogadott javaslatot továbbra is fenntartja az elnökség, a székház
kérdését és a Fejér megyei Szervezet témáját egy rendkívüli küldöttgyűlésen tárgyalja, ősszel
vagy jövő tavasszal. A Megfelelő előkészítés érdekében augusztus 31-ig begyűjtik a
szükséges adatokat a két témához, hogy megérjen a döntési helyzetre.
Barnóczki Gábor: szeretném megköszönni a Szövetségnek, hogy az egyik miskolci óvoda
gyermeknapján a Vakvezetőkutya-kiképző Iskola munkatársai segítettek érzékenyítő
programot tartani. A kutyabemutató élharcos programnak számított ezen a rendezvényen.
Továbbá szeretném felhívni a figyelmet, a GINOP 5.1.3 pályázatra, amely az egyik
legnagyobb projekt lesz a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos foglalkoztatás
bővítésére mind vállalkozásoknak, nonprofit gazdasági társaságoknak és nonprofit
szervezeteknek. Ez egy Unios projekt lesz, hogy ki fogja levezetni, még nem tiszta számomra.
Mintegy 6 milliárdos keret lesz és érdemes erre oda figyelni. Több fordulós lesz a pályázat,
lesz egy előzetes, amit az OFFA fog elbírálni először és ha mehet tovább, akkor ki kell fejteni
részleteiben. Azt mondják, hogy ezen nagyobb jellegű projekt utána nem lesz 2020-ig
hasonló. Érdemes odafigyelni rá. Első körben egy nagyon erős üzleti tervet kell összeállítani,
kreatívat, ami újdonságot hoz. Támogatás összege: minimum 6,5 M Ft-maximum 250 M Ft.
Németh Andrea: használhatatlan a menetrendek.hu oldal és ezzel kapcsolatban kaptam egy
visszajelzést. Mivel az induló és célállomás között nem írja ki a megállóhelyeket, vannak olyan
megállók, ahol olyan szerencsésen megcsinálták, hogy az útelágazás 2-2 ágán lévő dupla
megállónak ugyanaz a neve. Ha nem látjuk az állomásokat, hogy honnan jön a busz, akkor
nem tudjuk, melyik ághoz álljunk.
Dr. Nagy Sándor: ezzel kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot az illetékesekkel.
Németh Andrea: a küldöttgyűlésen az egyebekben elhangzott az egyik tagszervezet
képviselőjétől, hogy a MÁV elfogadja a gyengénlátók tagságiját is utazási kedvezményként.
Ezt lehetne hivatalossá tenni?
Dr. Nagy Sándor: nem lehet, jogszabály írja elő, hogy a szövetség vak tagja jogosult a
kedvezményre.
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Barnóczki Gábor: a küldöttgyűlésen és az elnökségi ülésen is felvetődött, hogy próbáljuk a
gyengénlátókra ezt a jogszabályt módosíttatni.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: július 1-től el fog indulni az elektronikus pereskedés, úgy néz ki,
hogy most már ki lehet próbálni a rendszert, teljesen használhatatlan képernyőolvasóval, mert
ÁNYK alapú. Ebben írnék egy rövid levelet az illetékeseknek.
Az elnök beleegyezett abban, hogy a Szövetség képviselőjeként aláírja a levelet.
Az elnökség várhatóan július 12-én tartja a következő ülést.
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette.
Kmf.

dr. Nagy Sándor
elnök

Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető
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jegyzőkönyv hitelesítő

