JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. szeptember 27-én (kedd) 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
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Németh Andrea elnökségi póttag
A Felügyelő Bizottság tagjai közül jelen van Szűcs Zsuzsanna.
Az MVGYOSZ munkatársai részéről Angyal Gábor szakmai vezető, Kutor Sándorné
gazdasági vezető, Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, a nyilvánosságtól Gyurka Anna,
Szokó Zsolt és Katona-János Károly vesznek részt az ülésen.
Nemes- Nagy Tünde jelezte, hogy egészségügyi ellátás igénybe vétele miatt a mai ülésen
nem tud részt venni.
Dr. Nagy Sándor köszöntötte a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 6 elnökségi tag
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Pesti Zoltánné jelezte, hogy a
tanácskozásról előbb el kell indulnia.
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése, kiegészítve az e-mailben előzetesen
egyeztetett és az elnökség által elfogadott javaslatokkal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnök harmadik negyedévi prémiumának kifizetéséről
Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Döntés az adományba felajánlott Pilinyi ingatlan elfogadásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Digitális nagyítók beszerzésére likvid alap létrehozása adomány terhére
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Kültéri rozsdamentes taktilis jelzések forgalmazásának lehetősége
Előadó: Erhart Péter, akadálymentesítéssel megbízott munkatárs
Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás a WBU üléséről
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
Az MVGYOSZ számviteli politikájának elfogadása
Előadó: Kutor Sándorné
Tájékoztatás Mahfuz Milon Prodhan (Bangladeshi Vakok Könyvtára titkára) és
Rabdul Hasan (Bangladeshi Vakok Könyvtára munkatársa) látogatásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

Az elnök jelezte, hogy a 11. pont időközben okafogyottá vált, mert a Bangladeshi Vakok
könyvtárának munkatársai nem kapták meg német országban a vízumot, így harmadszor is
elmaradt a látogatás. Az előző kettő azért maradt el, mert ők gondolták meg magukat.
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Rengeteg energiát és munkát vesz igénybe a külföldi látogatás szervezése és az
előkészületek, mert állandóan levelezni, fordítani kell, közben egyeztetni a két Iskola
igazgatójával és a VÁI igazgatójával és minden érintettet tájékoztatni kell a megbeszéltekről.
Az elnökségi tagok egyetértettek azzal, hogy az MVGYOSZ ne küldjön több meghívó levelet
a Bangladeshi Vakok könyvtára munkatársainak.
Egyéb javaslat nem érkezett. Az elnökség a 2016. szeptember 27-ei ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el.
43/2016. (IX. 27.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség 2016. szeptember 27-ei ülésének napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnök harmadik negyedévi prémiumának kifizetéséről
Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
Döntés az adományba felajánlott Pilinyi ingatlan elfogadásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Digitális nagyítók beszerzésére likvid alap létrehozása adomány terhére
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Kültéri rozsdamentes taktilis jelzések forgalmazásának lehetősége
Előadó: Erhart Péter, akadálymentesítéssel megbízott munkatárs
Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás a WBU üléséről
Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök
Az MVGYOSZ számviteli politikájának elfogadása
Előadó: Kutor Sándorné
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 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 2016. augusztus 18. és szeptember 24. között végzett munkáról:
Közreműködtem egy kiemelt projekt összeállításában. A program általános célja, hogy
hallásukban vagy látásukban akadályozott emberek az ország minden pontján azonos
eséllyel, azonos magas színvonalú, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatásokhoz
jussanak. Ennek érdekében szükséges a Kontakt tolmácsszolgáltatás kibővítése és
továbbfejlesztése, az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
kommunikációs eszközök alkalmazásával. Így érhető el, hogy a látássérült és hallássérült
személyek személyiségi, adatvédelmi jogaik tiszteletben tartása mellett, kulturált szolgáltatás
keretében férjenek hozzá az akadálymentesítő szolgáltatáshoz.
Fő pályázó: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Konzorciumi partner: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
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Elolvastam az OFT titkára által véleményezés céljából megküldött, a nemzetiség óvodai
nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Miután a
fogyatékossággal élő embereket nem érintő előterjesztés, így véleményt, esetleges
észrevételt nem tettem.
Elolvastam az OFT titkára által véleményezés céljából megküldött, a Nemzeti Önkéntes
Tanács létrehozásáról szóló előterjesztést. A tervezet szerint a Tanács tagja az Országos
Fogyatékosságügyi Tanács által jelölt és az emberi erőforrások minisztere által felkért
személy, így az előterjesztést jóváhagytam, ahhoz véleményt, észrevételt nem fűztem.
Elolvastam az OFT titkára által véleményezés céljából megküldött, a Nemzeti Alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló előterjesztést. Miután a fogyatékossággal élő embereket nem érintő
előterjesztés, így véleményt, esetleges észrevételt nem tettem.
Az isaszegi Klapka György Általános iskola keresett meg azzal, hogy a Fehérbot Napja
alkalmából tartsunk bemutató foglalkozást a vakemberek életéről.
Megszerkesztettem és kiküldettem az MVGYOSZ 41. számú hírlevelét a Helló Holnap
díjcsomag tájékoztatásáról.
Az alábbi levelet kapta a Szövetség az Új Nemzedék Központtól:
„Ifjúságszakmai feladatokat ellátó intézményünk 18 megyeszékhelyen működtet fiatalok
számára nyitott közösségi tereket, ahol tanácsadással, előadásokkal és különböző
aktivitásokkal vonjuk be a hozzánk érkező érdeklődőket, közösségeket.
A 2016. évi nyári paralimpiai játékok idején országos érzékenyítő programokat tervezünk,
melynek keretében gyakorlati feladatokon keresztül szeretnénk megismertetni a fiatalokat
azokkal a nehézségekkel és kihívásokkal, amelyekkel a vakok és gyengénlátók találkoznak a
mindennapok során. Szeretnénk szakmai értelemben véve is megfelelően megszervezni
programjainkat, így esetleges javaslataikat, meglátásaikat, tapasztalataikat előre is nagyon
köszönjük.”
Válaszlevelemben tájékoztatást kértem a megvalósítás mikéntjéről, egyben jeleztem, hogy
hitelesen a témában maguk az érintettek tudnak beszélni nehézségeikről, a kihívásokról.
Részt vettem a Szövetség által, a Peugeot kisbusz átadásának alkalmával szervezett
sajtótájékoztatón, ahol bemutattam a jármű beszerzését támogató adományozókat,
ismertettem szükségességét a kiképzéshez.
Megkértem a Szövetség munkatársait, hogy vegyenek részt a BKK akadálymentesítési
bemutatóján. Ezzel kapcsolatban Erhart Péter az alábbi összefoglalót készítette:
Spitz György, aki az ATS rendszert kialakította a metró mozgólépcsőjéhez, kidolgozta az
újabb közlekedést segítő rendszerét, a SNTEHC-et. Ez egy digitális vezetősáv. A BKK-nál
bemutatták a prototípust. Megismerhettük, hogy az egyébként tetszetős elméleti lehetőséget
miként tudták gyakorlatba átültetni.
Az elképzelés alapja, hogy egy érzékelőt szerelnek a fehérbotra. Az akadálymentesítendő
területen pedig elhelyezik a passzív jeladókat, amelyekről egy helyi WIFI hálózat tartalmaz
adatokat. Telefonon keresztül is lehetne használni. A "digitális vezetősávot" úgy képzeli el,
hogy a vezetősávokra is jelzéseket telepítene, és így akár hanggal is követhető lenne az
irány. Közben elágazásoknál, vagy bárhol információkat lehetne elhelyezni. Például: jobbra
ez található, Ballra pedig az található. Ezzel a technikával az aluljárók is átláthatóbbak
lehetnének.
Az alábbi levélben fordultam Pesti Zoltánné, Nemes- Nagy Tünde elnökségi tagokhoz és
Erhart Péter akadálymentesítéssel megbízott munkatársamhoz:
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„Mint azt a legutóbbi beszámolómból tudjátok a BKK részéről Nyul Zoltán, a BKK Zrt.
Stratégia és innováció igazgatója nem válaszolt megkeresésünkre a metró ajtók
gombnyitásával kapcsolatosan. Valami azonban tudtunkon kívül még is csak történhetett,
mert Földesi Erzsébet, a FESZT elnöke, az alábbi megkereséssel fordult hozzám telefonon.
2016. szeptember 2-án, 9 órakor tesztelőket várnak a II. János Pál pápa téri
metrómegállóba. Pontos információ hiányában vélelmezem, hogy kidolgoztak valamilyen
megoldást, amelynek használhatóságával kapcsolatban kell a Vakok Szövetsége
képviseletében állást foglalni. Kérlek Titeket, hogy vegyetek részt a tesztelésben. Ha
lehetőségetek van rá, akkor vigyetek magatokkal további érintett személyeket.”
Az eseményről Erhart Pétertől azt a tájékoztatást kaptam, hogy ígéretet tett a BKK jelen levő
munkatársa a metrókocsik automatikus ajtónyitásának visszaállítására.
A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete Közművelődési és Kulturális Bizottsága
2016. szeptember 8.-án csütörtökön 10 órai kezdettel tartotta Kulturális Konferenciáját az
Olvasás Világnapja tiszteletére. A rendezvényen a megnyitót követően az első két előadónak
Taba Zsófiát és Pál Erikát kérték fel, amelyhez hozzájárultam.
A Szövetség egyre szélesedő és jól működő partneri kapcsolatát az alábbi levél igazolja:
„Tisztelt Elnök Úr!
Szeretném megköszönni - kolléganőim, Moldován Eszter és Csukáné Polyák Erzsébet
nevében is - azt a segítséget, amit Öntől kaptunk, hogy a XV. Kerületi Látássérültek Klubja
eredményesen vehessen részt augusztus 27-én, a Pestújhelyi Civil Napon: túlzás nélkül
állíthatom, hogy a kölcsönkapott csörgőpingpong-asztal (amelyet tegnap visszavittünk)
nemcsak a mi standunk, hanem az egész rendezvény egyik leglátogatottabb és
legnépszerűbb pontja volt.
A további együttműködés reményében,
Köszönettel és tisztelettel:
Simon F. Nándor
közösségi civil szervező
"Közösség Lámpásai"
XV. Kerületi Látássérültek Klubja”
Ajándékozási szerződést írtam alá Gál Imre tanár úrral, aki ezen dokumentumban foglaltak
szerint a szövetség leendő múzeumának adományozta a tulajdonát képező Optacon
készülékét.
A gazdasági vezetővel javaslatot készítettünk a Magnet Bank részére a fogyatékos ügyfelek
kiszolgálását biztosító szolgáltatásokra.
Megválaszoltam Palkóné Hajnalka kérését, miszerint a látássérült masszőrök kapjanak
mentességet a pénztárgép használata alól.
Részt vettem a Látássérültek Elemi Rehabilitációja (LSER) munkacsoport alakuló ülésén az
Emberi Erőforrások Minisztériumában, amelyet a Fogyatékosságügyi Főosztály szervezett.
Szerveztem a nemzetközi referens munkatársammal a bangladesi látogatók, Mahfuz Milon
Prodhan (A Bangladeshi Vakok Könyvtára titkára) és Rabdul Hasan (A Vakok Könyvtára
munkatársa) programját, akik szeptember 25-én érkeznek és 26-ától négy napon át
tanulmányozzák a magyarországi helyzetet.
Közben a bangladesi látogatók vízumkérelmét Németország Dhakai Nagykövetségén
elutasították, így a szeptember 26-29-re tervezett látogatás elmarad. Erről értesítettük az
érintetteket. A meghívást nem kívánjuk megújítani.
Lengyelország Jaroslaw városában működő vakok egyesülete az idén ünnepli egyesületük
60. születésnapját. Azt kérték tőlünk, hogy ajánljunk egy olyan, területileg leginkább közeli
helyi vakügyi szervezetet, akik készek együttműködni velük. A nemzetközi referenssel úgy
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határoztunk, hogy a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületét
javasoljuk, amely szervezetet erről levélben tájékoztattuk.
Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökével felkerestük az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ Projektirányítási Igazgatóság kommunikációs munkacsoportja vezetőjét,
akivel az elektronikus egészségügyi rendszer portáljának egyenlő esélyű hozzáféréséről
tárgyaltunk. Elhangzott, hogy a www.eeszt.gov.hu portál egyenlő esélyű hozzáférhetőségét
kérték a honlap elkészítőjétől, de az ennek megvalósítását tartalmazó dokumentumot nem
tudták bemutatni. Ezért közérdekű adat megismerése iránti igénnyel fordultam az Állami
Egészségügyi Ellátó Központhoz, amelyben kértem, hogy bocsássák az MVGYOSZ
rendelkezésére a www.eeszt.gov.hu portál egyenlő esélyű hozzáférhetőségét véleményező
tesztelési jegyzőkönyv vagy megfelelőségi tanúsítvány fénymásolatát vagy szkennelt
elektronikus változatát
Részt vettem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén, amelyet a Tanács társelnöke
és több más tanácstag kezdeményezésére hívott össze az elnök.
Az ülés napirendi pontjai voltak:
1. A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló módosított stratégiáról (2016-2036) szóló előterjesztés
megvitatása
2. Tájékoztatás a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely
kialakítása” EFOP 1.9.1 azonosítószámú, kiemelt projekt tartalmáról, az eddig elvégzett
tevékenységekről
3. Az „Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában” szakpolitikai javaslatok,
ajánlások összegzése című dokumentum megvitatása
4. Tájékoztatás az EMMI és az EASPD közötti tervezett együttműködésről
Felkértem a szakmai vezetőt, hogy vegyen részt az Egyetemes Tervezés Információs és
Kutatóközpont (ETIKK) által szervezett, „Hol csúszik félre az akadálymentesítés? A tervezés
folyamatától a megvalósításig” című munkaülésen. A munkaülés résztvevői arra keresik a
választ, hogy a meglévő jogszabályi, engedélyezési, működési szabályozások, gyakorlatok
folyamatában hol csúszik félre a szakszerű akadálymentesítés?
Az NRSZH helyszíni ellenőrzést tartott az akkreditációs bértámogatás felhasználásáról.
A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott az akkreditációs bértámogatás
felhasználásáról.
Felkértem Barnóczki Gábor elnökségi tagot, hogy vegyen részt a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal által Európai Uniós forrásokból megvalósított VEKOP-7.1.3-15-2016-00001
számú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt
tájékoztatóján, amely projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek
nyílt munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése és képzettségi
szintjének növelése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci
aktív eszközök alkalmazásával. Továbbá a projekt célja a munkaadók szemléletének
formálása a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében.
Megbeszéltem a szakmai vezetővel, hogy részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap által, „A
folyóiratok jelene és jövője” címmel rendezendő konferencián, a Várkert Bazárban.
Az IKOP monitoring bizottság által kezdeményezett írásos eljárásban igennel szavaztam a
Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációért felelős Helyettes Államtitkársága által
kidolgozott egységes (minden OP-ra a 2014-20-as programidőszakra) vonatkozó
Kommunikációs Stratégiát.
Megválaszoltam Németh László augusztusi elnökségi ülésen feltett kérdéseit a boglári üdülő
átépítésével kapcsolatosan.
Összeállítottuk a Fehérbot Napi rendezvény programját és elkészítettük a meghívót.
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Erhart Pétert delegáltam a Liget Park Fórumra.
Megköszöntem a meghívást a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria szakmai
beszélgetésére, mely a vakok és gyengénlátók kultúrafogyasztási lehetőségeivel foglalkozik.
Előadóik között érintettek, illetve látó programszervezők is szerepelnek. A program célja,
hogy a különböző szakterületek képviselői, illetve a programokon résztvevők közösen
gondolkozhassanak a jövőbeni célokról és lehetőségekről. Tájékoztattak arról, hogy az
előadásokat audionarrációval akadálymentesítik látássérültek számára. E-mail-ben
érdeklődtem arról, hogy erre miért van szükség? Hisz a rendezők megkérhetik a látó
előadókat, hogy bemutató anyagokat ne csak kivetítsék, hanem ismertessék is a nem látó
előadókkal és a meghívottakkal. Somogyi-Rohonczy Zsófia szervező nem értette, hogy ez
ilyen egyszerűen is megoldható, ragaszkodott az audionarrátorok felkéréséhez.
Részt vettem Győrben a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesületének ünnepségén. A rendezvényen az MVGYOSZ helyi megyei szervezete
megalakulásának 60. évfordulójára emlékeztünk.
Kácsor Macska Zsuzsanna kérdésére dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az Országos
Fogyatékosságügyi Programnak létezik egy középtávú intézkedési terve. Ebben a tervben
tünteti fel a kormány, hogy jogszabályi szinten kell szabályozni a látássérültek elemi
rehabilitációját. Ezt jelenti a LSER, ennek a rövidítése. „Ezt a jogszabályalkotást kezdtük
meg a minisztériumban. Abban állapodtunk meg, hogy kéthetente ülésezünk és a második
ülésen már elkezdtük a kodifikálást. Összegyűjtöttük azt az anyagot, amelyet a minisztérium
jogászai fognak rendeleti formába ölteni. Beszéltünk a személyi körről, kik kerülhetnek be,
stb. Egyelőre az a munkacsoport álláspontja, hogy a minimum 30 %-os látással rendelkezők
kerülhetnek be a rendszerbe, vagyis akiknek a látáskárosodása a 70 %-ot eléri, illetve a
látása 70 %-os vagy ennél rosszabb. A munkacsoportba delegált tagok a siketvakok
képviselője, az FSZK képviselője, a Fogyatékosságügyi Főosztály vezetője és egy
munkatársa, továbbá vannak a pályázó civil szervezetek, akik a Mezősi urat delegálták.
Barnóczki Gábor: Javaslom, hogy a munkacsoportban lobbizzon az elnök úr az ügyben,
hogy az MVGYOSZ-nek és a tagegyesületeinek, - akár a VÁI-val együttműködve - legyen
arra lehetősége, hogy később pályázni tudjanak az LSER programokra. A LÁRKE-nél vagy a
Győri Egyesületnél jól működik ennek köszönhetően az elemi rehabilitáció. Meg kell próbálni
ebbe az irányba elvinni az MVGYOSZ-t és a tagegyesületeket, hogy meg legyen a lehetőség
és ne legyen száz évre bebetonozva bizonyos civil szervezetek.
A mostani LSER 2017. szeptember végéig tart 16 hónapra van elosztva az idén beindított
program. A következő év októberből rendbe kéne rakni, hogy indulhassanak a
tagegyesületek és az MVGYOSZ. Valami történjen abban az irányba, ami nem azt mutatja,
hogy a fogyatékossággal élőkért és nem a fogyatékossággal élőkből szeretnének működni.
Természetesen tisztelet a kivételnek.
Majoros Kálmánné: a VÁI ezzel kapcsolatban Heves megyében nem a mi Egyesületünket
kereste meg, hanem az integrált sportegyesületet és ő velük tartja a kapcsolatot. A VÁI tőlük
kér tanácsokat, hogy kik azok, akiket taníthatnának erre-arra. Így nem egyszerű a dolguk,
mert azok, akik az integrált sportegyesület tagjai nem tagjai a Vakok Egyesületének.
Eredetileg a VÁI-val akartunk együttműködést kötni, de azt mondták, hogy az épületünk nem
jól megközelíthető, mert nincs közel a vasút, buszmegálló.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: a BKK-val a metróajtók kérdése milyen irányba halad?
Dr. Nagy Sándor: Erhart Péter tájékoztatása szerint az augusztus 30-ai megbeszélésen
semmilyen megoldásra nem jutottak, azt az ígéretet tették, hogy vissza fogják állítani az
eredeti állapotot.
Pesti Zoltánné: magam is jelen voltam a megbeszélésen. A megbeszélésen BKK-t
megkértük, hogy sorolják fel, szerintük miért jobb így. Azon kívül, hogy gazdaságosabb
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semmilyen más indokot nem tudtak mondani. Felvetettük a kérdést, hogy melyik a fontosabb
a gazdasági szempont vagy az emberek biztonsága? Persze a válaszuk az volt, hogy az
emberek biztonsága a legfőbb szempont. Arra tettek ígéretet, hogy egy hónapon belül újra
automatikusan nyílnak az ajtók és természetesen ez az összes metróvonalra érvényes lesz.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám kérdésre az Elnök elmondta, hogy Nyul Zoltánnak a BKK
kommunikációs és stratégiai igazgatójának írt levelet, amelyre nem kapott választ. Megint ott
tartott a dolog, hogy elküldjük a levelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak. Viszont ők
megmakacsolták magukat és nem hajlandóak csak a FESZT-el tárgyalni. A fent említett BKK
megbeszélésre a FESZT elnöke hívta meg a Szövetséget. A BKK a Vakok Szövetsége
levelére nem hajlandó válaszolni, viszont a FESZT-en keresztül összehívta a vezetőket.
Pesti Zoltánné: a mozgássérültek képviselője részéről is jelen volt egy fiatalember. A
találkozót a metrómegállóban hirdették meg. Minden irányból két percenként érkeztek a
szerelvények, így eleinte alig lehetett érteni valamit. Péter kérte meg a résztvevőket, hogy
menjenek a felszínre. Nagyon határozottan mondták, hogy maximum egy hónapon belül
minden vonalon beállítják a metró kocsikon az automatikus ajtónyitást. Tóth Zoltán a
mozgássérült fiatalember felvette a hanganyagot, és közölte, hogy ebből emlékeztető készül,
hogy tiszta legyen.
Dr. Nagy Sándor: Egyelőre nem kaptuk meg az emlékeztetőt.
Szűcs Zsuzsanna: a FESZT tagságról van valamilyen információ?
Dr. Nagy Sándor: pár hónappal ezelőtt behívtak elbeszélgetésre, azt mondták nem látják
akadályát, azóta sem jelentkeztek.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: közgyűlési határozat kell a felvételhez, de nem azóta elnökségi
ülése sem volt a FESZT-nek.
Az elnökség a beszámolót elfogadta.
44/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2016. augusztus 18. és szeptember 24. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.

2.

Döntés az elnök harmadik negyedévi prémiumának kifizetéséről
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 3. negyedéves
prémium kifizetéséhez az elnökség járuljon hozzá és a bérszámfejtés történjen meg a 2016.
szeptember havi munkabérrel együtt.
Kérdés nem érkezett, észrevételt nem tettek az elnökségi tagok.
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45/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnöki beszámolók ismeretében úgy határozott, hogy Dr. Nagy Sándor elnök
3. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
Az alelnök vissza adta a szót dr. Nagy Sándor elnöknek a további napirendi pontok
levezetéséhez.
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető
A Gazdasági vezető 2016. augusztus 29-től készült beszámolóját előzetesen megküldte az
elnökség részére:
A gondnoktól kértem, hogy állítsa össze az újonnan felvett takarítónő részére
megvásárlandó eszközök listáját, valamint a vásárlási értéket is kértem feltüntetni, melyre
nem volt hajlandó. Engedélyeztem az LG telefonok vásárlását, a tandem kerékpár
szervizelését, valamint 5 db színfelismerő rendelését.
A Kutyaiskola kennel és iroda felújításra, valamint a villanyszerelési munkálatokra adott
árajánlatot áttekintettem és véleményeztem. Részt vettem a VKI felújításával kapcsolatos
megbeszélésen, elkészítettem a jegyzőkönyvet.
Elnök úrral elkészítettük a Carmen 2001 Táncstúdió Kft helységbérleti szerződésének
felmondását. Elnök úrral, Szakmai vezetővel, Zurbó Imre portással, Szombath Tiborral
megbeszélést tartottunk a Tánciskolával kapcsolatban. A szavazás eredménye, hogy
fenntartjuk a felmondást, egy hónap múlva kell kiköltözniük. Ezek után Papp Endre Zoltán a
Tánciskola vezetője ismét megbeszélést kért, melyen részt vettem. Megírtam az új 1 hónap
időtartamú szerződést.
Elkészítettem az Elnök úr útmutatása alapján Magnet Bank felkérésére, a hitelintézetekben a
fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró
szabályokról szóló 22/2016.(VI.29.) NGM rendelet kapcsán a látássérült személyek
kiszolgálásával kapcsolatos javaslatokat.
Elkészültem a számviteli politika átírásával a 2000.évi C. törvény, a 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.), a 224/2000.(XII.19), valamint a 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet
figyelembevételével, mivel a Számviteli törvény 2016.01.01-én változott. A számviteli politika
tartalma a könyvvezetés és a beszámolási kötelezettség, az alkalmazott számviteli
alapelvek, a mérleg és eredmény-kimutatás tételeinek tartalma és tagolása mellett
tartalmazza eszközök és források értékelési szabályzatát, az eszközök és források
leltárkészítési és leltározási szabályzatát, a pénzkezelési szabályzatot. A számviteli politikát
elküldtem a Felügyelő Bizottságnak véleményezésre. Mivel az alapszabály szerint a
számviteli politikát az elnökség fogadja el, szeretném a 2016. szeptember 27-i ülésre
bevinni.
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Tárgyalást folytattam a Concord Értékpapír Zrt. képviselőjével a civil szervezeteknek nyújtott
programcsomag ügyében. Az ajánlott értékpapír 1 éves futamidejű a kamat 2,25 %. Az
emlékeztetőt az Elnök úrnak elküldtem.
Felvettem a kapcsolatot az OTP Bankkal özv. Zalavári Ferencné hagyatéka ügyében.
Közjegyző a hagyatékátadó végzésben megjelölte bankszámlaszámunkat, amire kértük a
hagyatékot átutalni, ami még nem érkezett meg.
Szakmai vezető kérdésére válaszoltam a segédeszközök külső helyszínen történő
értékesítésével kapcsolatos eljárásról.
Elnök úr kérésére megírtam Németh László úrnak a válaszlevelet az elnökségi ülésen
felvetett kérdésére a balatonboglári üdülővel kapcsolatban.
2016.09.19-től szabadságon vagyok.
Barnóczki Gábor: kérdésem, hogy mennyi lett az adózók által felajánlott 1 %?
Kutor Sándorné: A NAV-tól érkezett hivatalos tájékoztatás szerint a 2016. rendelkező évi
szja
1%-os összeg 14 009 917 Ft.
Dr. Nagy Sándor: Érdemes lenne tájékoztatást kérni arról, hogy miért tér el az interneten
közzétett adat a NAV hivatalos tájékoztatójától.
Barnóczki Gábor: egy sajtótájékoztatón bejelentette a nemzetgazdasági miniszter a NAV-ért
felelős államtitkárával együtt, hogy jövőre 4 millió embernek a NAV készíti a bevallást. Ez
gondolom azt jelenti, hogy eddig jeleznie kellett a magánszemélynek, hogy ha azt szerette
volna, hogy a NAV készítse a bevallását, most azt kell jelezni, ha maga akarja elkészíteni.
Ez óriási veszély a civil szervezetek 1 %-a szempontjából. Senki nem fog azzal foglalkozni,
hogy felajánlja az 1 %-ot. Másik része a dolognak, hogy az adókedvezményekre vonatkozó
igazolások beadása is nehézkes lesz.
Szűcs Zsuzsanna: az lenne erre a megoldás, hogy a 08-asoknál a munkáltató adatait
használja fel a NAV. A 08-asok esetében, annak alapján van nyilvántartva a NAV
rendszerében, hogy kinek mennyi a jövedelme. Ha már ott be lehetne ikszelni, hogy hova
kívánja adni az 1 %-ot, akkor nagy segítség lehetne.
Dr. Nagy Sándor: figyelni fogom a jogalkotást, ahol a javaslatot fel lehet vetni.
Az elnök megállapította, hogy egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját.
4.

Döntés az adományba felajánlott Pilinyi ingatlan elfogadásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Molnár Tibor tájékoztatta a Szövetséget Pintér Barnabásné szül. Szabó Malvinka
elképzeléséről és felajánlásáról a tulajdonát képező pilinyi ingatlanra vonatkozóan.
Pintér Barnabásné, mint adományozó felajánlja a MVGYOSZ részére a tárgyi témában
szereplő ingatlant a benne lévő ingóságokkal együtt.
A nevezett ingatlan egy 2 000 m2-s telken fekszik, melyből 110 m2 –t lakóépület, továbbá
gazdasági épületek 90 m2-t foglalnak el, melyek a mellékelt fényképeken láthatóak.
Nevezett az ingatlan szüleitől örökölte kiknek egy egészélet munkája fekszik benne.
Az ingatlan korábban is és napjainkban is rendszeresen karban van tartva, mely családi
gazdálkodásra alkalmas.
Nevezett adományozónak, az adományra vonatkozóan kizárólagosan egy kérése van, hogy
a Szövetség olyan rászoruló sérült /szülők vagy gyermekek/ család részére utalja ki az
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ingatlant, miután a Szövetség tulajdonába kerül, akik – sajátjukként – gondozzák, ápolják és
termelnek rajta olyan javakat, mely az életüket könnyebbé teszi.
Az ingatlan teljes közmű hálózattal rendelkezik, mely azt takarja, hogy a gáz, víz,
szennyvízcsatorna csonkok a telek határon belül vannak. Míg az ingatlan lakva volt, addig a
víz és a központi fűtés a telken lévő ásott kútból volt megoldva.
Maga az épület 25 éve nincs lakva, ezért a közműrendszer adott esetben felújításra szorul.
A felajánló kérése, hogy a tárgyi témában szereplő ingatlanra vonatkozón a Szövetség
vezetősége tájékoztassa őt elképzeléséről és döntéséről.
Dr. Nagy Sándor: Nagyon nagy területen van az ingatlan. Azt is lehet látni, hogy valószínűleg
az 50-es években készülhetett ház lehet. Egyértelműen írja, hogy 25 éve nem lakják és
nincs jó állapotban. Messze van Pesttől és messze van mindentől. Nógrád megyében van
Piliny.
Kérdés, hogy tudunk- e olyan vak embert, akit ekkora telekre oda telepítünk, rengeteg
pénzből helyre hozza és kétkezi munkával a 2000 négyzetmétert rendben tartja?
Kutor Sándorné: a Salgótarjáni egyesületnek az iroda helysége a mi tulajdonunk. Pár évvel
ezelőtt szóba került, mikor a Melindával monitoring látogatásokon voltunk: Almádi Balázs
kérte, hogy miután elég kicsi a helység, akkor a szövetség adjon nekik pénzt arra, hogy
ugyanabba az irodaházba, csak egy nagyobb helységbe költözhessenek. Természetesen
erre a Szövetségnek nincs pénze. Mi lenne, ha az ingatlant nekik adnánk, hogy ők
intézkedjenek fölötte? Vagy adják el, vagy csináljanak vele valamit és így mentesül a
szövetség attól, hogy valamilyen anyagi forrást kelljen biztosítani nekik.
Dr. Nagy Sándor: a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi
helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény rendelkezése alapján pályázta meg
a szövetség a Nógrád megyei szervezet által használt ingatlant az egyesület működésének
biztosítása érdekében.
Azt írnánk meg a tisztelt felajánlónak, hogy nagyon köszönjük és rendkívül jól esik, hogy
gondolt ránk és nagy segítség lett volna a szövetségnek. Viszont azzal a feltétellel, amivel
adja, nem tudjuk átvenni, mert nem tudjuk garantálni, hogy meg tudjuk találni azt a rászoruló
vak családot, vagy házaspárt, akik ezt a nagy telket vakon művelni tudná és ezt az épületet
helyre tudná hozni. Viszont örömmel vennénk, ha az irodahelység gondokkal küzdő Nógrádi
tagegyesületünknek felajánlaná, azzal a meghagyással, hogy hasznosításával nagyobb
irodahelységet tudjanak venni.
Angyal Gábor: ha ténylegesen a Salgótarjánban székelő egyesület irodája az MVGYOSZ
tulajdona, akkor jól meg kell gondolni azt, hogy az értékesítés után mi legyen az eladási
összeggel. Mit fog a többi egyesület mondani, akiknek nem adunk semmit?
Kutor Sándorné: mindegyik tagegyesület megkapta azt az ingatlant, amelyet a törvény
alapján megpályázott a szövetség. Volt, aki az önkormányzattól bérelte, de volt, ami a
szövetség tulajdona volt. Amikor kiváltak a Szövetségből az egyesületek, akkor megkapták.
Teljesen véletlenül maradt ki Salgótarján és a mi tulajdonunk maradt az az irodahelység.
Dr. Nagy Sándor: megilletné a Nógrád megyeiket. Csak akkor adjuk oda nekik, ha más irodát
vesz belőle.
Kutor Sándorné: úgy gondoltam, hogy az ingatlant adjuk oda, és a mi tulajdonunkat pedig mi
adjuk el.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: arról tudunk valamit, hogy el lehet –e adni valahogy az ingatlant?
Megvenné-e bárki bármennyiért?
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Angyal Gábor: A Google térképen a környéken csak ilyen házak láthatók, olyan falú, ahol
akár ingyenesen beköltözhető házak is vannak. A buszjárat is csak az elágazáshoz visz,
nem visz be a faluba.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: szomszédasszonyunk örökölt Kisecseten egy házat, kb. ekkora
telek, nem volt olyan sokáig elhagyatva. 5 év után tudta eladni a házat 1.8 millió Ft-ért,
közben helyi adót kellett fizetni, kaszáltatni kellett többszázezer Ft-ba tellett csak az ingatlan
fenntartása. Bennem az is felmerült, hogy bármennyiért, bárkinek el lehetne-e ezt adni?
dr. Nagy Sándor: lehet, hogy azért kötöttek ki nálunk, mert belátták, nem tudnak vele mit
kezdeni.
Pesti Zoltánné: véleményem szerint kérdezzük meg a hírlevélben, hátha érdekelne valakit az
ingatlan.
dr. Nagy Sándor: rendben, akkor közzéteszem a hírlevélben, hogy Pilinyben ingatlant
ajánlottak fel látássérült családoknak, várjuk érdeklődésüket, jelentkezésüket.
Angyal Gábor: én úgy értelmeztem a levélből, hogy az MVGYOSZ tulajdona maradna az
ingatlan, mintegy kvázi szociális bérlakásként adja ki. A levélben írt „kiutalásra” gondolok. A
fenntartás és a karbantartás mind az MVGYOSZ-re hárulna és nem tudom, hogy ki tudja
vállalni ezt.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: 99 %-ra valószínűsítem, hogy senki nem fog jelentkezni. Ha pedig
meghirdetjük, akkor teljes joggal mondhatjuk, hogy meghirdettük, de nem találtunk ilyet. Ha
meg valaki jelentkezik, akkor azt is megtehetjük, hogy megírjuk az örökhagyónak vagy
rendelkezni kívánónak, és összehozzuk őket. Azt mondjuk, hogy segítünk ennek a jogi
lebonyolításába, és akkor nem kell két szerződést írni. Nem kell később bajlódni, ha a
Szövetség tulajdonába kerül mégis, de tovább kell adni.
Dr. Nagy Sándor: javaslatom a következő:
Az elnökség a pilinyi ingatlan felajánlást megtárgyalta, amellyel kapcsolatosan az alábbiak
szerint jár el:
1. A felajánlást az adományt tevő hozzájárulásával közzé teszi a hírlevélben annak
érdekében, hogy tudomást szerezzen arról, van-e érdeklődő az ingatlanra.
2. Megbeszéli az adományozóval, hogy ragaszkodik –e, hogy a szövetségnek adja
közvetlenül az ingatlant vagy hozzájárul ahhoz, hogy ha van érdeklődő látássérült házaspár
vagy család, aki ide költözne, akkor vele is megkötné-e a szerződést?
3. Megkérdezi a Nógrád megyei tagegyesületet, hogy ha felajánlanák neki ezt az ingatlant
elfogadná –e? Ha igen, akkor erről tájékoztatja a felajánlást tevőt.
Kutor Sándorné: minden egyesület olvassa a hírlevelünket?
Dr. Nagy Sándor: ez jól felfogott érdekük, de ezt a megkötött együttműködési
szerződésünkben vállalták is.
Szűcs Zsuzsa: azt mondtad Erzsike, hogy az átalakulásnál minden Egyesület kapott
ingatlant, de mi is önkormányzati ingatlanban vagyunk, és most jár le a bérleti szerződés és
akármikor kitehetnek minket.
Kutor Sándorné: igen, aki az önkormányzattal volt kapcsolatban, az az önkormányzati
ingatlanban volt, ami viszont a mi tulajdonunk volt azt átraktuk eszközökkel együtt. Volt 4-5
megye. Nógrád azóta is követeléssel áll fent, hogy fizessünk, hogy el tudjanak költözni.
Az elnökség nem hozott határozatot.

11/23

5. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Angyal Gábor szakmai vezető alábbi beszámolóját az elnökség előzetesen írásban
megkapta:
Időszak: 2016. augusztus 25.-től szeptember 26.-ig
Szolgáltatások
Akadálymentes könyvek, kották kölcsönzése
Braille-könyv állományunk pótlása egy könyv újra nyomtatásával és egy kötet pótlásával
történt meg.
Hangoskönyv állományunk egy bolti könyvvel bővült, melyet adományba kaptunk, valamint 2
”Gépész” és 2 „Kukucs842” által felolvasott művet is nyilvántartásba vetünk, néhány
rádiójáték társaságában.
A közösségi szolgálatos diákok és egy önkéntesünk folytatják a Budapest területén belüli
Braille- és hangoskönyv házhozszállítást.
Síkírásos anyagok akadálymentesítése
A Vakok Világa folyóirat az időszakra vonatkozó számainak öregbetűs, Braille, elektronikus
és felolvasott változatai rendben elkészültek, ahogy a Braille RTV újságé is. A Braille-írásos
közüzemi számla megrendeléseket is időben teljesítettük.
Két Braille-kotta és egy irodalmi mű egyéni és 3 tankönyv iskolai megrendelésre elkészült.
Ügyfél tájékoztató és a Színházak éjszakájához szinkron szöveg, Hermina egyesületnek
Braille-író-olvasó versenyre verseny szöveg, kiállítási tájékoztató anyagok is készültek ezen
idő alatt.
A határidőre beérkezett digitális tankönyv megrendeléseket a matematika, fizika és kémia
tantárgyak tankönyveinek egy részétől eltekintve teljesítettük. A reáltantárgyak esetében
sajnos többen is visszaadták az anyagot azzal, hogy nem tudják megcsinálni, emiatt
lassabban megy a konvertálás. Újra toboroztunk önkénteseket a feladatra.
Több olyan megrendelésünk is van, ami határidőn túli, ezek esetében nem tudtuk vállalni a
tanév eleji teljesítést, de azokat, amelyek a nyár folyamán érkeztek be, jórészt már
elkészítettük.
A folyamatokban az operatív döntéshozatalt és az ehhez szükséges diagnosztikai és
rendszerszervezési, valamint monitorozási szinten vettem részt.
Segédeszköz ellátás
Új termék a Rókavadászat nevű társasjáték.
Elvégeztem a Zala Megyei Egyesülethez történő, segédeszköz és vakvezető kutyás
bemutató céllal történő látogatás tervezését, előkészítését, melybe bevontam a segédeszköz
értékesítőt, a szolgáltatásvezetőt, a gazdasági vezetőt és az elnököt, mint munkáltatót is
azért, hogy minden felmerülő problémára a megfelelő, szakszerű megoldást mielőbb
megtaláljuk.
A digitális nagyítók vásárlása ügyében több megkeresés is érkezett már, olyanok, amelyek
OEP általi támogatás kéréséhez kapcsolódóan kértek árajánlatot, konkrét termékekre. Mivel
a Labrador Kft-vel a területre vonatkozó szerződést felbontottuk, más forrásból kell
beszerezni ezeket az eszközöket. Egyenesen a gyártóktól kell megvásárolni ahhoz, hogy a
lehető legkedvezőbb áron tudjuk beszerezni a nagyítókat. Ehhez viszont szükséges az, hogy
egy a célra elkülönített forgó tőkét, egy likvid alapot hozzunk létre, mely ügyben a tisztelt
Elnökség támogatása és határozathozatala szükséges.
Az Optikai nagyító kínálatunk nagyon gyenge. Emiatt két alkalommal is tanúja voltam annak,
hogy vevőt küldött máshova Zsuzsa, ami az én értékrendem szerint megengedhetetlen.
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Kérdésemre, hogy miért ilyen szűk az optikai nagyító kínálatunk, Zsuzsa azt a választ adta,
hogy „nincs rá kereslet”.
Az LG Winesmart (fizikai nyomógombos) androidos telefon eladás terén jelentős sikereket
könyvelhetünk el. Hozzávetőleg 30 darabot vásároltak nálunk, melyekre kivétel nélkül
telepítettük a magyar beszédhangot, frissítettük a releváns alkalmazásokat, bankjegy
felismerőt és Daisy olvasót telepítettünk rájuk és olyan beállításokat végeztünk el, mely a
vakon, önállóan történő használatot segítik. Kissé beárnyékolja a siker történetet az, hogy
közben emelték a készülék piaci árát, ami miatt nekünk is többet kell fizetnünk az ezután
vásárolt készülékekért.
Cél, hogy a hazai importőrtől tudjuk beszerezni, de még nem sikerült a megfelelő kapcsolatot
megtalálni.
Okostelefon használat oktatása
Az OkosKlub első és második kurzusa keretében beindítottuk az LG Winesmart telefon
használatának oktatását, melyhez a tematikát elkészítettem. Az oktatást Molnár Ákos végzi,
az InfoAlap-al a témában kötött keretszerződés alapján.
A tanfolyamon történő részvételt kiterjesztjük, azok, akik Facebook fiókkal rendelkeznek,
befizetik a 3000 Ft féléves OkosKlub tagdíjat és az OkosKlub-ot ismerősnek jelölik, az
OkosKlub visszajelöli és élő, online Facebook közvetítés segítségével hallgathatják Ákos
előadásait. IPhone oktatásra is ismét van igény.
Varró Attila tankönyvének Braille-nyomtatású változatát is elkészítjük. Az iPhone használatot
is Molnár Ákos fogja oktatni és azt is figyelemmel lehet majd kísérni Facebookon keresztül.
Vakvezető kutya biztosítása
Az új „iskolabusz” érkezése kapcsán augusztus 26.-án sajtótájékoztatót tartottunk, melynek
eredményeként a márkakereskedő vállalta, hogy 3 évig ingyenesen szervizeli a kisbuszt. A
sajtótájékoztatón néhány print folyóirat és az MTVA stábja képviselte a sajtót, mely kapcsán
az M1-en egy híradóban leadott anyag készült.
Két új kiképzőt vettünk fel. Rózsa Katalint és Németh Ágnest. Reméljük, beváltják a hozzájuk
fűzött reményeinket.
A nevezett időszak alatt 1 kiképzett kutya került átadásra.
Katie nevű tenyésszukánk vemhes, izgatottan várjuk az almot.
A kennelek felújítása szinte teljesen befejeződött, már csak a rácsok mázolása maradt hátra,
melyet terv szerint önkéntesek fognak elvégezni.
Szeptember 25-én vasárnap vette kezdetét az első OKJ-s „Vakvezető kutya kiképzője”
tanfolyam, melynek csepeli telephelyünk ad otthont úgy a gyakorlati, mint az elméleti órák
tekintetében. Öt fő oktatását végzi nálunk a Magyarországi Magiszter Alapítvány,
helységbérleti szerződés alapján. A képzés 480 óra tartamú és februárban ér véget.
PR és marketing
A weboldalunkon hozzávetőleg 10 tartalmi módosítás történt.
Az SZJA 1%-os kampányunk eredménye most válik kézzelfoghatóvá.
Az eredmény bizonytalan, mivel a hivatalos tájékoztató levélben és a NAV honlapján
közzétett hivatalos tájékoztatóban jelentősen eltér az eredmény.
A rendelkezők személyes adatait (már aki ehhez hozzájárult) kikértük.
Pályázatok
A Hankook autógumi pályázatán két szett autógumit nyertünk. Téli gumit a Mercedes
Sprinter kisbuszra és nyárit az Opel Astra személygépkocsira.
Az NKA által is támogatott, a Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” című könyv
sajtótájékoztatója és író-olvasó találkozója a Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából
tartandó rendezvényünk keretében zajlik majd, október 14.-én.
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A MaciArc művészeti pályázaton nyertes képünk óriásplakátja a Budapest, 56-osok terén
kiállításra került. A díjat az átadó ünnepség sajtótájékoztatóján vettük át, ami egy 3 fő
részére, a Magnet Bank által szervezett online marketingről szóló képzés.
Angyal Gábor az alábbiakban egészíti ki beszámolóját:
Tegnap voltam az NKA egyik rendezvényén, ahol a folyóiratokról volt szó. Az NKA-nál lehet
pályázni, mellyel támogatják a különböző folyóiratok kiadását. A Szövetség is pályázik
alkalmanként a Vakok Világa című folyóirattal. Azon folyóiratok szerkesztői, akik érdeklődtek
a rendszer iránt arról számoltak be, hogy a print folyóiratok, ha nem bulvár tartalom, nem
napilap vagy nem kereskedelmi hirdető újság, akkor nagyon nagy bajban vannak, mert egyre
kevesebb az olvasójuk és az NKA pályázat nem feltétlenül segíti a folyóiratok támogatását.
Minden pályázat kapcsán kötelezettségvállalás, hogy a folyóiratok play fájl változatának egy
online elérhető formáját kell feltenni webre, tehát ezáltal ingyenesen elérhető lesz. Azt
tudjuk, hogy a VV olyan jellegű újság, ami nem friss információkat tartalmaz, hanem
általános híreket. Ezzel kapcsolatban bennem is felmerült egy-két gondolat, hogy mit lehet
csinálni, hogy az olvasói tábort növeljük. Van elképzelésem, amit le fogok írni. Ennek
kapcsán lehet mérlegelni, hogy változtassunk- e vagy sem.
Barnóczki Gábor a Zala megyei egyesület rendezvényén való részvételről érdeklődik. A
Borsod Megyei Egyesület is szívesen fogadná az MVGYOSZ segédeszközboltját
bemutatóra.
Angyal Gábor: a részvétel annak a folyománya, hogy a Szövetség szeretné az
egyesületeknél is hírelni a segédeszközboltot. Minden felmerült, problémás helyzetre
keressük a megoldást. Például, ha értékesíteni szeretnénk a helyszínen, azt hogy lehet
megoldani, a boltból hogy tudjuk kivinni a terméket szabályszerűen, stb. Mindenféle
termékből viszünk mintadarabot, lehet megrendelést leadni és lesznek olyan termékek, amit
helyben is meg lehet vásárolni. Erre a szolgáltatás bemutatóra lehet jelentkezni bármikor.
Nagykanizsán látni fogjuk, mennyire működőképes. Az egészben a leggyengébb láncszem,
hogy a vakvezető kutya iskola munkatársainak van- e szabad időpontja? Pályáztunk az
FSZK-nál, ahol érzékenyítést is vállalt a kutyaiskola. A kiképző lányok komolyan veszik a
feladatot, és be is vannak táblázva előre elég rendesen. Nagyon nagy igény van arra a
műsorra, amit ők szolgáltatnak. Költséghatékonyabb, ha egy mikrobusszal, egy
benzinköltséggel lemegyünk, a vakvezető kutyás bemutatót megtartják és mellette a
segédeszközbolt termékeit bemutatjuk.
Majoros Kálmánné: Az MVGYOSZ segédeszköz boltjáról egy tag nagyon csúnyán beszél a
telefonok értékesítése kapcsán.
Dr. Nagy Sándor: nyilván nem szerezhetünk be úgy terméket, hogy áron alul adjuk el, de a
haszon minimális. A telefonkészüléket úgy adjuk el, hogy feltelepítjük az összes olyan
programot, amely szükséges ahhoz, hogy egy vak ember okosan használhassa a telefonját.
Egy szolgáltatást adunk a telefon mellé azzal, hogy a telefon a vak ember számára
használhatóvá váljon. Azok az emberek, akik nálunk veszik a telefont, a telefonvásárlás után
is tartják velünk a kapcsolatot és kérik a segítségünket. Nincs szó kizsákmányolásról.
Szűcs Zsuzsanna kérdésére dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az OEP ellenőrzéssel
kapcsolatban egyelőre még nem érkezett válasz.
Az elnökség a szakmai vezető beszámolóját tudomásul vette.
6.

Digitális nagyítók beszerzésére likvid alap létrehozása adomány terhére
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

Angyal Gábor: Az elnökség előtt is ismert, hogy az MGYOSZ felbontotta a Labrador Kft-vel,
a digitális nagyítók értékesítésére vonatkozó szerződését.
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Mint az OEP által méltányossági alapon, egyedi elbírálással támogatott/finanszírozott
digitális nagyítók forgalmazója, továbbra is célunk, hogy kiszolgáljuk az ilyen eszközöket
igénylő látássérülteket.
Ahhoz, hogy a látássérült önrésze a lehető legkevesebb legyen, a nagyítók árát a
legalacsonyabban kell tartanunk. Ezért azokat egyenesen a gyártótól kell beszereznünk.
A gyártó cégektől történő megrendelés és a vásárló részére történő átadás hozzávetőleg 1020 napot vesz igénybe, mivel egyes eszközök Kínából, mások Ír országból származnak.
Nem csak a szállítási időt kell kalkulálni, hanem a vámolásét is, a banki utalásokét is, a
bevételezés folyamatát is.
Ezért első alkalommal mindenképpen több darabos csomagokban gazdaságos megvásárolni
adott termékeket, nem csak azért, hogy legyen egy induló készletünk, hanem azért is, mert
mennyiségi kedvezményt így kaphatunk, és a szállítás díja is így költséghatékony
(ugyanannyi 6 db eszköz szállítási díja, mint egy eszközé).
Több típust is kell tartani, mivel személyre szabottan kell tudni kiszolgálni a vevőket.
Tehát hozzávetőleg 3 típust és típusonként 6-8 darabot érdemes rendelni kezdő készletnek.
Figyelemmel a beszerzési árakra, a vám és ÁFA költségekre, a szállítási és banki
költségekre, közel 3.000.000 Ft-ot, azaz hárommillió forintot kell beruházni (nem elkölteni!)
ahhoz, hogy minden esetben ki tudjuk szolgálni a vevőket, illetve a lehető legkedvezőbb árat
adhassuk, mely által mind az önköltség, mind a társadalmi terhek csökkennek.
A 3.000.000 Ft-ot DM kampányokból befolyt, (célhoz nem kötött) adományok
felhasználásával lehetséges létrehozni.
Mivel likvid alapról van szó, az adomány nem lesz elköltve (felhasználva), mint pld. a Braillenyomtató vásárlás esetén, csak forgatva lesz, vagyis forgó tőke lesz, ami hasznot termel.
Cél, hogy a likvid alap használatával a legjobb készpénz lekötési lehetőség által realizálható
haszonnál magasabb hasznot realizáljunk adott időszakra vonatkozóan.
Ez pedig (ismerve a mai banki kamat, kamatadó és egyéb banki költségek helyzetét) nem
tűnik nehéz feladatnak.
Kérem, hogy az elhangzott információkat vegye figyelembe az elnökség a döntéshozatal
során.
Az elnökség az alábbi határozatot hozta a témában:
46/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy határoz, hogy célhoz nem kötött adományok felhasználásával digitális
nagyítók beszerzéséhez kapcsolódó költségekre 3 millió Ft összegben likvid alap
létrehozását támogatja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: gazdasági vezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7.

Kültéri rozsdamentes taktilis jelzések forgalmazásának lehetősége
Előadó: Erhart Péter, akadálymentesítéssel megbízott munkatárs

Erhart Péter az üggyel kapcsolatos előzetes beszámolóját megküldte az elnökség részére:
Az Invetive Kft. néhány hónapja felkereste a Szövetséget, hogy szeretnének utólag lerakható
rozsdamentes taktilis jelzés forgalmazásával is foglalkozni. Ahhoz kértek segítséget, hogy a
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Szövetség melyik jelzést preferálja, illetve ha nekünk is megfelel, örülnének annak, ha a
terméket forgalmaznánk.
A cég jelenleg burkolóelemek forgalmazásával foglalkozik. Kínai gyártóik vannak. Külföldön
sok helyen látták a taktilis jelzéseket és onnan merült fel az ötlet, hogy foglalkozzanak vele.
Gondolták, itt is szükség van rá, ezért keresték fel az MVGYOSZ-t. Azt gondolták „logikusan”
ezzel Magyarországon a vakok szövetsége foglalkozik. Amikor megtudták, hogy ez nem így
van, felajánlották, hogy szívesen behoznak számunkra megfelelő, „bármilyen” jelzéseket,
„olcsón” csak mondjuk meg, mire van szükség. Tájékoztattam őket az ismert vezető és
veszélyre figyelmeztető jelzésekre vonatkozó elvárásainkról. Viszont én kértem a
gyémántmintás felületet a jobb csúszásmentesség elérése miatt. Illetve felhívtam figyelmüket
az ÉMI engedélyekre, amit általában a tervezők kérni szoktak.
Eltelt egy kis idő, mikor már EU-s gyártóval gyártatták a termékeket. Így az ÉMI
engedélyeztetés sem volt szükséges. Későbbi találkozásunkkor több terméket is elhoztak,
amiket a gyártónál találtak, hogy válasszunk belőle, hogy a magyar vakoknak mire lehet
szüksége. Illetve felvetődött, hogy legyen valamilyen szerződési forma, ami alapján közösen
forgalmazhatjuk a terméket. Ők csak tárolási lehetőséget kérnek, ami nem nagy terület és
nem is nagy tömeg, illetve bizományos forgalmazásban gondolkodnak.
Fontos, hogy az elejétől kezdve a szövetséggel együtt szeretnék a taktilis termékeiket
forgalmazni, oly módon, hogy nem csak az MVGYOSZ-nél forgalmazott termékéből lenne
haszon, hanem az egyéb forgalmazásaikból is. Az Inventive Kft. jellemzően pályázik nagy
beruházásoknál és szeretné a szövetséget is feltüntetni, mint együttműködő partner, a
terméket pedig, mint a szövetség által forgalmazott terméket és a nyert pályázat
függvényében anyagilag támogatná a szövetséget.
Lehetősége van arra is, hogy a terméken MVGYOSZ logót helyezzenek el, jelenleg még
nem tudni, mekkora többletköltség.
A fent elhangzott elképzeléseket tartalmazó szerződés tervezetét az elnökség előzetesen
megkapta.
Nyerési esélyük pályázatoknál bizonytalan, de pl. az utólag lerakható zónahatárkő jelzéssel
csak ők rendelkeznek jelenleg. Ez piaci előnyt jelent.
Ezen gondolat mentén szeretném megkérdezni, hogy mit szólnátok a jelenleg elvárt kültéri
jelzések 5 mm-es magasságának a módosításához az állásfoglalásunkban, oly módon, hogy
elfogadhatóvá tehető-e egy „utólagosan lerakható rozsdamentes gyémánt mintázatú acél
taktilis útburkolati vezetősáv/figyelmeztető? jelzés”, ami 3 mm magas?
Emellett megmaradhatna az anyagában kialakított köveknél az 5 mm. Vagy módosuljon az
is?
Jelenleg az utólag lerakható jelzések magassága nem éri el az 5 mm-t, csak a
műanyagoknál a fémek rendre 4,5 mm vastagok, és az általam javasolt sem 3 mm, hanem
3,47.
Az Invetive Kft. azt hozza, amit mi kérünk, a 3 mm nem feltétel, lehetőség.
Gyémánt mintás taktilis vezetősáv, figyelmeztető, zónahatárkő jelzés készleten tartásáról
volna szó. Valamint a jelenleg elterjedtebb centrikus köröket tartalmazó
figyelmeztetőjelzésről, mert azokat sok helyen pótolni kell.
Bemutatáshoz, kipróbáláshoz Erhart Péter elhozta és körbeadta a figyelmeztető és
vezetősáv, veszélyjelző mintákat.
Erhart Péter javaslata, hogy az MVGYOSZ 2013. március 17-én közzétett állásfoglalását a
Magyarországon közforgalmú területen használható, közlekedést segítő taktilis jelzések
alkalmazhatóságáról című dokumentumban módosítsák, a taktilis vezetősáv jelzéseknél a
bordák magassága 4-5 mm helyett 3-5 mm legyen.
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Dr. Ozvári- Lukács Ádám kérdésére Erhart Péter elmondta, hogy a piacon lévő termékekhez
viszonyítva árban nincs különösen nagy differencia. A forgalmazó azt mondta, hogy
nagyjából 10-12 % az eltérés viszont az építőiparban ez is sokat számít. Vannak, akik
magasnak találják az 5 mm-es felületet. Valószínűleg szerencsésebb lenne egy tesztet
végezni, de rettenetesen hosszú idő és a kövek teszteléséből ítélve nem lesz belőle olyan
álláspont, amelyből nyíltan ki lehetne jelenteni, hogy ezt szeretnék a látássérültek
A kritika nagyon hangos lesz, de senki sem meri azt mondani, hogy mi a jó. Ha a kritika
elhangzik, akkor mindenki hajlamos aszerint dönteni, mikor közel sem biztos, hogy ezt az
álláspontot tartja előnyösnek a többség. Építészek, beruházók telefonon kérdezik, hogy mit
preferálunk és az egy nagy előny lenne, ha azt tudnánk mondani, hogy azt, amit az
MVGYOSZ boltjában árulunk. Nem tudjuk ez mekkora piac, de nem kell a szövetségnek
ebbe belefektetni.
Szűcs Zsuzsanna: a termék akkor az ő tulajdonába marad, a Szövetség kvázi egy
bizományosi raktára lesz a forgalmazónak. Amikor a szövetség eladja, lesz esetleg a
szövetségnek haszna.
Pesti Zoltánné: személyes tapasztalatom, hogy nekem női szemmel, aki néha magas sarkú
cipőben közlekedik még biztonságosabb is a kicsit alacsonyabb, mint a magasabb.
dr. Nagy Sándor: Gurulós bőrönddel közlekedőknek és a babakocsis anyukáknak is jobb
lehet.
dr. Ozvári-Lukács Ádám: az állásfoglalást módosíthatjuk azzal, hogy a 3 mm-es magasságot
akkor támogatjuk, ha gyémántos minta van rajta és utólag lerakható, rozsdamentes acél.
Erhart Péter: nem
megváltoztatását.

javasolnám

viszont

a

figyelmeztető

jelzések

magasságának

Kutor Sándorné a bizományosi szerződéshez van észrevételem. A szerződés 2., 6. és 7.-es
pontját módosítani javaslom.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: Kutornéval egyetértek, a rendelkezés pontosításra szorulna, Két
dolgot kellene eldönteni. Nézzük meg a terméket és döntsük el, hogy lemegyünk e 3 mm-re
is az 5 mm-ről. A másik, hogy döntsük el, akarjuk-e az együttműködést. Ha igen, akkor
véglegesítsük a szerződést és tegyünk javaslatokat, nem muszáj szó szerint elfogadni, de
elnökségi ülés szinten szerződést írni és véglegesíteni nem lehet.
47/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége úgy határoz, hogy az
MVGYOSZ a Magyarországon közforgalmú területen használható, közlekedést segítő taktilis
jelzések alkalmazhatóságáról 2013. március 17-én kiadott állásfoglalásában meghatározott,
a vezetősávok bordák magasságára vonatkozó 4-5 mm magasságtól negatív irányba el lehet
térni akkor, ha utólagosan beépíthető gyémánt mintás felületű, rozsdamentes acél taktilis
burkolati elemek alkalmazásáról van szó. A megengedett legkisebb magasság 3 mm, a
legnagyobb 5 mm. Állásfoglalás (a továbbiakban Állásfoglalás) Az Állásfoglalás
szövegezését a fentiek alapján módosítani kell és azt az MVGYOSZ weblapján a
módosítással egységes szerkezetbe foglaltan közzé kell tenni.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Szakmai vezető
Határidő: 2016. október 27.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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Az elnökség abban nem döntött, hogy a jelzések bizományba kerüljenek elhelyezésre a
szövetségnél. Ebben a forgalmazóval állapodnak meg, a szerződést pedig át kell nézni.
8.

Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy két téma köré szerveződött volna a Nemzetközi Fehérbot
Napi műsor. Egyik elképzelése megvalósul október 14-én, miszerint a Szövetség bemutatja
Bieber Mária: Bevezetés a Braille-írás-olvasás „Rejtelmeibe” című tankönyvét. Azt a
segédletet, mely azt mutatja be, hogyan képezzük a pontírást, mik a szabályai és milyen
módon kell leképezni a vak emberek számára pontírásban a síkírású szövegeket. A
helyszínen a Bevezetés a Braille-írás-olvasás „Rejtelmeibe” című könyvet is meg lehet
vásárolni. Jelenleg 500 db van belőle. A4-es méretű, műnyomóra nyomott, kemény borítós,
jó minőségű könyv.
A másik elképzelés, hogy meg kellene oldani a technikai fejlődés bemutatását, hogy okos
telefonnal, háztartási gépeket lehet vezérelni (TV-t, mosógépet stb.) Ezt szerettük volna
megszervezni. A szakmai vezetőnek volt egy javaslata, hogy menjünk el egy mintaboltba,
nézzük meg, hogy valóságban hogy működik, mit tudnánk bemutatni. A tapasztaltakat látva
levettük a napirendről.
Angyal Gábor: megállapítottuk, hogy nem akadálymentesek azok az alkalmazások sem, ami
ezeket az eszközöket vezérlik. A Magyarországon jelenleg forgalomba levő okostelevíziókon
próbáltuk, hogy a saját menüjükbe a kisegítő lehetőségek között a látássérülteket támogató
funkcióknál a beszédtámogatás nem létezik. Alapvetően android alapúak ezek az okos
eszközök. Az alkalmazások köre is sokkal szűkebb, főleg játékokra korlátozódik. Az
internetes kereséshez kapcsolódó alkalmazásokat lehet letölteni a televíziókra, pl.
műsorrögzítéshez alkalmas alkalmazások. A Magyarországon létező mikrónak nem érhető el
az alkalmazása. Amelyik alkalmazás a mosógépet vezérli telefonon keresztül az nem
nevezhető akadálymentesnek. Ami ebbe a körben tartozhat a háztartásban: a világítás,
fűtésvezérlés és klímaberendezések vezérlése. Nem lehet alapvetően egy gyártóhoz kötni
az okosháztartást, mint ahogy azt előzetesen feltételeztem és inkább cégek vannak a
fejlesztés területén, de szintén vannak problémák az alkalmazásokkal. Ezzel az a feladatunk,
hogy a cégeket megcélozva felhívni a figyelmüket a hibákra és kérni, hogy ezek az eszközök
úgy legyenek elkészítve, hogy a látássérültek által használt beszédtámogatással együtt is
teljes körűen használhatóak legyenek. Ha ez meg van, akkor lehet okos eszközök
bemutatóját rendezni.
Az MVGYOSZ által szervezett 2016. október 14-ei Nemzetközi Fehérbot Nap programja a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10.

Az MVGYOSZ számviteli politikájának elfogadása
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető

A gazdasági vezető előzetesen megküldte az MVGYOSZ számviteli politika című
dokumentumot véleményezésre az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak.
A Felügyelő Bizottság a dokumentummal kapcsolatos észrevételeit és a gazdasági vezető
viszontválaszát az elnökség is megismerte.
Szűcs Zsuzsanna: az 5. pontban az eredmény levezetés tárgyalása résznél a 224/2000-es
decemberi kormányrendeletre hivatkozik. Nekünk csak az eredmény kimutatást kell írni.
Dr. Nagy Sándor: mint közhasznú szervezet kötelesek vagyunk kettős könyvvitelt vezetni és
ez a rész szükséges.
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Szűcs Zsuzsanna: A dokumentumban szerepel, hogy költséghaszon elv alapján a Szövetség
vezetősége úgy döntött, hogy 50.000 Ft alatti követelések megtérülése nem
valószínűsíthető, ezért azok behajthatatlan követelésként leírásra kerülnek. A határozat
száma és ideje nincs feltüntetve. A gazdasági vezető válasza az volt, hogy az előző
vezetőség szóbeli megállapodása volt. Nem kell külön elnökségi határozatot hozni erről?
Az elnökség úgy döntött, hogy nem hoz külön határozatot arra, hogy a költséghaszon elv
alapján az 50.000 Ft alatti követelések megtérülése nem valószínűsíthető, ezért azok
behajthatatlan követelésként leírásra kerülnek. Mivel benne lesz magában a számviteli
politikában, amit az elnökség elfogad, nem kell hivatkozni a határozatra.
Szűcs Zsuzsanna: a napi készpénz áru állományt kötelező meghatározni. Meg lett határozva
maximum napi 1,5 millió Ft összegben. Meg kell határozni egy konkrét összeget a munkabér
fizetésére is, mely általában a hónap első pár munkanapja.
Az elnökség megállapodott abban, hogy a naptári hónap 1-5-ig a munkabér fizetési
kötelezettség miatt 2,2 millió Ft összegű készpénz állomány álljon a Szövetség
rendelkezésére.
48/2016. (IX.27.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége számviteli politikáját a
Felügyelő Bizottság észrevételeivel és az arra tett gazdasági vezetői válasszal elfogadja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Gazdasági vezető
Határidő: 2016. október 27.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 9.

Tájékoztatás a WBU üléséről
Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök

Dr. Ozvári- Lukács Ádám: Áprilisban határozott úgy az elnökség, hogy vegyünk részt a 2016.
augusztus 19-24-ig tartó Vakok Világszövetségének (Word Blind Union (WBU))- négyévente
megrendezendő közgyűlésén Orlandóban. Az MVGYOSZ-t jómagam és Ollé Attila
képviselte.
A WBU közgyűlése egyszerre 3 rendezvényt jelent. Ugyanis a közgyűléssel párhuzamosan
zajlott a látássérülteket oktatók nemzetközi szervezetének közgyűlése. Ők workshopokat
szerveztek, ahova be lehetett ülni és részt lehetett venni. Ugyanakkor 2-3 napon keresztül
zajlott a közgyűlésnek helyt adó konferencia központban a segédeszköz kiállítás, amely
legalább annyira érdekes volt, mint maga a közgyűlés. Több olyan dolgot láttunk, amely a
Szövetség számára is érdekes lehet vagy esetleg néhány év múlva lesz aktuális.
Több mint 24 órát úton voltunk, a programok a megérkezésünk napján esti órákban
kezdődtek egy megnyitó ceremóniával. A következő napokon folytatódtak az érdemi
rendezvények.
Az első nap azzal telt, hogy a hivatalos és jogi jellegű dokumentumokat kellett elfogadni,
kisebb módosítások történtek a WBU alapszabályában. Ezek a tagok kötelezettségeit
erőteljesen nem érintették, illetve meg kellett választani az új vezetőséget, amely a
következő napra is áthúzódott. A WBU leköszönő elnöke: Arnt Holte, az új elnöke: Dr.
Fredric Schroeder.
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A megválasztott elnök dinamikus, rokonszenves ember, a vakügyi mozgalomban és a
nemzetközi szervezetben is dolgozott korábban. Az elnökség, vezetőség szintén
újraválasztásra került. Általában minden földrészről, fejlett és fejlődő országból egyaránt
kerülnek be tagok. Ennek megfelelően Európából, Afrikából, Ázsiából és Dél-Amerikából is
kerültek be jelöltek. A hivatalos és kevésbé érdekes napirendi pontokkal eltelt a másfél két
nap. Utána kezdődtek azok a programok, ahol kapcsolatépítésre is volt lehetőség. Gyűjtöttük
a névjegyeket és a kontaktokat. Többször is beszéltünk a svéd és a német szövetség
vezetőségével. Beszéltünk velük arról, hogy esetleg egy látogatást is meg lehetne szervezni.
Ezen kívül rengeteg más országbeli szervezettel is tárgyaltunk, csehekkel, spanyolokkal,
portugálokkal, izraeliekkel, kirgizisztániakkal. Azt kell tudni, hogy direkt azonnali
forintosítható haszna ezeknek a megbeszéléseknek nincs, nem erről szól a történet. Inkább
azért próbáltunk kapcsolatot építeni, mert mindig adódhatnak későbbiekben nemzetközi
pályázati lehetőségek, akikkel együtt lehet működni. Ezen kívül próbáltunk információkat
gyűjteni, az adott ország látássérültjeinek helyzetéről.
A további napokban mindig volt 1-3 óra közgyűlési szinten megszervezett rendezvény és a
további fennmaradó időben pedig workshopok. Az egyik érdekes program számunkra, az
ENSZ egyezmény megvalósításával foglalkozott. Különösen az volt érdekes, hogy
meghallgathattuk más országok tapasztalatait. Több európai országból és az USA-ból
érkezett résztvevő képviselők beszéltek arról, hogy mit gondolnak az érdekvédelemről, hogy
képzelik el. Nagyon erősen látszott, - legalábbis a fejlett országok részéről - hogy egyfajta
szemléletformálásként, mintegy marketing és PR kérdésként is kezelik. Több szervezetnél,
többek között az NFB-nél (USA) vagy az ONCE-nál (spanyol) komoly erőforrásokat
fordítanak arra, hogy a látássérültekről kialakított képet akár reklámokkal, a közmédiában,
vagy nagy nézettségű, olvasottságú médiumban megjelenő hirdetésekkel formálják.
Példákkal is bemutatták. A Spanyol szövetségnél a 80-as évek végétől működik így a
szemléletformálás. Ezen szervezetek anyagi helyzete jelentősen meghaladják a mieinket.
Két dolog eszembe jutott: lehet a jövőben azon gondolkodni, hogy mi is éljünk a jövőben
ezekkel a szemléletformálási lehetőségekkel. A másik pedig, hogy ez nekem egy nagy
megerősítés volt. Mióta a mostani elnökség működik, nagyon erőteljesen próbáljuk elérni,
hogy fejlesszük a szolgáltatásainkat, azt a képet közöljük magunkról, hogy aktívak vagyunk,
magunk lépünk fel a magunk érdekében, a „semmit rólunk nélkülünk” elv szerint.
Nemzetközileg is ezen dolgoznak a különböző vakügyi szervezetek. Nagy erőforrásokat
fordítanak arra, hogy a közvélemény számára is erősödjön ez az imidzs. Megerősítés volt ez
nekem abban, hogy egyrészt jó irányba megyünk, és érdemes ebben tevékenykedni és
dolgozni, mert ez jól működik.
A Braille- írás számának a csökkenés minden fejlett országban gond, viszont mindenki
nagyon dolgozik azon, hogy ez változzon, sehol sem legyintenek rá. Mindenhol azt mondják,
hogy ez egy nem kívánatos folyamat, változtatni kell ezen, ahogy lehet, lassítani kell a
folyamatot, mert nem váltható ki különböző megoldásokkal.
Körbejártuk a segédeszköz kiállítást és igyekeztünk minden gyártóval felvenni a kapcsolatot.
Ollé Attila hosszasan beszélt a Duxbury fejlesztőivel, sikerült velük élőben is találkozni.
Beszéltünk az Index cég vezetőivel és fejlesztőivel. Amit Attilával mindketten a legtöbbre
értékeltünk egy Braille-kijelző volt, aminek a legérdekesebb tulajdonsága az ára, mely
átszámítva kb. 150 ezer Ft-nak felel meg. Beszerzési áron lehet ehhez hozzájutni. A másik
eszköz egy izraeli fejlesztés, egy okosszemüveg tulajdonképpen, mely áll egy napszemüveg
szerű eszközből, melyen van egy kis hangszóró és egy kamera és áll egy övre
csatlakoztatható nagyon pici számítógépből. nem sokkal nagyobb, mint egy iPhone vagy egy
okos telefon. Több funkció is be van építve ebbe a készülékbe, egyrészt van benne ocr
funkció, QR kódokat is lehet tárolni benne, arcokat is lehet fényképezni és eltárolja azt, az
eszköz arc alapján be tudja azonosítani az illetőt. Ennek az ára 3500 dollár jelenleg. A
tapintható ábranyomtató volt még érdekes eszköz. Egy hőre érzékeny papírt tesznek be az
eszközbe és egy feketével megrajzolt ábrát, amit a gép egy az egyben tapintható ábraként
nyomtatja ki. Van róla anyag, de inkább az oktatáshoz kötődik, nem a mi
tevékenységünkhöz.
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Visszakanyarodva a rendezvényhez volt külön európai workshop, ahol az európai országok
képviselői ültek össze. Szó esett közös projektekről, ahol komolyabb szintre nem tudtunk
menni, de kapcsolatépítésre jó volt. A Szövetség próbálkozott pár évvel ezelőtt is ilyesmiben,
meg vannak a kontaktok. Attila elég aktív az WBU és EBU levelező listán, próbálja ő is
építeni a kapcsolatokat. Ennek köszönhetően a Szövetséget ismerik és számítanak ránk.
A rendezvény jelszava: „Éld azt az életet, amit akarsz” Ez is azt mutatja, hogy az önálló
életvitelre helyeződött a hangsúly, hogy a látássérültség ne legyen akadály. Az iránymutatás
az volt a szervezetek részére, hogy ezt képviseljük és népszerűsítsük mindenhol a világon.
Ollé Attila elmondja, hogy súlyponti kérdések voltak a CRPD-n amihez Ádám is hozzászólt, a
magyarországi helyzetnek a vállalásával, elmondtuk, hogy mi is rajta vagyunk a témán.
Nagyon sokat foglalkoznak a Marakesi szerződéssel, törekszenek arra, hogy a 21 ország
ratifikálja és akkor életbe léphet.
Rengeteg segítő kell egy ilyen konferencia megszervezéséhez. Nagyon tanulságos volt,
hogy az önkéntes segítők túlnyomó többsége vak volt. Teljesen logikusnak tűnt a dolog.
Nagyon jól működött.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: mindez szemléletbeli dolog. nálunk is működne ez, csak mi
magunknak sem jutna eszünkbe, hogy saját tagjainkhoz nyúljunk. Bennünk van az, hogy
bizonyos dolgokat jobb látók segítségével megoldani adott esetben, mint vakokkal. Nagyon
nagy konferenciaközpont volt. Vakon, helyismeret nélkül nehéz lett volna bejárni. Azt
csinálták, hogy hallótávolságon belül álltak a vak önkéntesek és szünetben a szükséges
hangerővel szóban tájékoztattak arról, hogy mi merre található. Ezt ragyogóan lehetett
követni. Teljesen egyszerű és nagyon jó működő megoldás. Ezen is látszik, hogy a
látássérültek sok mindent meg tudnak oldani.
Ollé Attila: megbecsülnek minket az EBU-ban, és fontosnak tartják, hogy a Magyar Vakok
Szövetsége is részt vegyen a konferenciákon. Ez mindenképpen kiderült, mikor
beszélgettünk az EBU vezetőjével. Ő is megemlítette, hogy látják, egyre aktívabbak
vagyunk.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: Azóta is érkezett meghívás a magyarok felé egy külföldi
konferenciára, keresnek minket és számítanak ránk. Ez egy hosszú folyamat eredménye.
Ebből lehet elindítani olyan projekteket, együttműködéseket, ami pluszszolgáltatást,
pluszforrást eredményezhet a szervezetnek. Az országok látássérült szervezetei törekednek
arra, hogy ezen a rendezvényen részt vegyenek és számon tartják, hogy kik vannak ott.
Kácsor- Macska Zsuzsanna: sok vakvezető kutyás volt? Milyen a kultúrája?
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: természetesnek vették, mindenhova bemehetett a kutya, sok
kutyás volt. Helyiek is és résztvevők is hoztak kutyát magukkal.
Németh Andrea: a külföldi vakvezető kutyákon van valami jól látható megkülönböztető
jelzés? Azért is kérdezem, mert egy vakvezető kutya hámján nem volt elég jól látható felirat a
bevásárló központban, lépten-nyomon megállították őket és ki akarták tessékelni a kutyát a
biztonsági őrök. Nem ismerték fel a vakvezető kutyát. Nem lehetne a helyére valamilyen
egyértelmű, jól látható, laikus által is felismerhető jelzést tenni.
Angyal Gábor: a jogszabály úgy rendelkezik, hogy akkor tekinthető egy kutya vakvezető
kutyának, ha a kutya oltási könyve nála van, másrészt van egy igazolványa, amely igazolja
azt, hogy az egy vakvezető kutya, melyik szervezet és mikor vizsgáztatta le stb. Nem a hám
maga, ami alapján a kutya megítélendő hogy vakvezető vagy sem. Már bárki vásárolhat
vámot felirat nélkül vagy bármilyen felirattal. Dokumentummal kell igazolni.
További kérdés nem érkezett. Az elnökség megköszönte a beszámolót.
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11.

Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor: sikeresen megtartottuk a sportnapot (vAktív). Rendkívül nagy volt az
érdeklődés. Köszönet a szervezésért Jónás Beátának és a többi munkatársnak, aki részt vett
a lebonyolításban.
Szolnokon jártam hagyatéki tárgyaláson. Várjuk a hagyatéki végzést.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: az elektronikus eljárásokkal és perekkel kapcsolatosan teszünk
lépéseket. Elektronikus nemperes eljárások már zajlanak Magyarországon, 2006 óta az
elektronikus cég eljárás ide tartozik. Már ez a felület sem akadálymentes, viszont ilyen
ügyekkel nagyjából csak az ügyvédek kénytelenek foglalkozni. Itt tehát nem indult el
érdekérvényesítő folyamat, ellenben 2015-től előtérbe kerültek ezen eljárások. A
civilszervezetek már csak elektronikus felületet használhatnak pl. változás bejegyzése
esetén. Ez a felület sem akadálymentes. 2016. július 1-jétől pedig bevezették, hogy bírósági
perekben is elektronikus úton kell a bírósággal tartani a kapcsolatot. Ha a peres fél
ügyvéddel jár el, akkor kötelező, ha a peres fél jogi személy (civilszervezet, gazdasági
társaság, stb.), akkor szintén kötelező. Azon esetben nem kötelező (még), ha
magánszemélyként indítok pert vagy válok a per részesévé (alperes), jogi képviselő nélkül. A
probléma, hogy java alapú programokon alapuló beadványokat kell beadni, akárcsak az
adóbevallás. Ami válaszként érkezik a bíróságtól (pdf), az már olvasható és használható, de
jelenleg semmilyen beadványt nem lehet vakon benyújtani. ez pedig sem elvi, sem gyakorlati
szempontból nem fogadható el. Alaptörvényben, polgári perrendtartásban, büntető eljárási
törvényben garantált jog a tisztességes eljáráshoz való jog és a bírósági eljárásokhoz való
hozzáférés. Így alapvető jog sérül. Ezt EBH eljárással nem lehet orvosolni. Elsődlegesen
tárgyalásos megoldásra törekszünk. Az EBH eljárás azért nem megoldás, mert maga a
polgári perrendtartásban rögzítette a törvényalkotó, hogy az elekrtronikus perekhez az ÁJK
rendszerét kell használni. törvényi rendelkezést viszont nem lehet megtámadni az EBH előtt.
2011 óta ezzel az alkotmánybírósághoz sem lehet közvetlenül fordulni. Amúgy sem célszerű
azonnal hivatalos szervhez fordulni. Nem valószínű, hogy szándékos diszkrimináció van a
háttérben, inkább nem mérték fel megfelelően ezeket az igényeket.
Mindenképpen meg kell keresni az Országos Bírósági Hivatalt, amely az összes bíróság
adminisztratív működését irányítja. Másrészt meg kell keresni a NISZ Zrt. szervezetet, akik a
felületeket fejlesztik.
Jogszabályi hivatkozások bőven vannak, amelyek ide vonatkoznak pl. ENSZ egyezmény,
amely konkrétan rendelkezik a bírósági eljárások hozzáférhetőségéről, alaptörvény több
passzusa és a FOT.
Levélben keresnénk meg a fent említett szervezeteket. Ha nem tudunk eredményesen
tárgyalni, akkor visszatérve a lehetőségekre a későbbiekben döntenénk a következő
lépésről. Jó lenne a jogi eljárásig nem eljutni.
Mindenképpen változást kell elérni, hiszen a gyakorlatban jelenleg egyesületi szinten is az
adminisztrátor küldi be a dokumentumokat, ahol vak az egyesületi vezető, az elektronikus
aláírás viszont az övé, ahogy a felelősség is, ám ellenőrizni nem tudja a beküldött, beadott
dokumentumot. Ez aggályos és több, mint aggasztó.
Szimbolikusan pedig mindez az állapot árulkodik az akadálymentesítés, infokommunikációs
akadálymentesítés helyzetéről, jelentőségéről, komolyságáról.
Barnóczki Gábor: részt vettem a Szövetség képviseletében a NRSZH VEKOP-7.1.3-152016-00001 azonosítószámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című
kiemelt projekt konferencián. A kiemelt projekt keretében Budapest Kormányhivatala és
NRSZH nyújt rehabilitációs foglalkoztatási szolgáltatásokat megváltozott munkaképességű
emberek számára, valamint munkaeszközökkel nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket
segíteni. Csak komplex minősítéssel lehet a programba bekerülni. A látássérültek között nem
kiemelkedő a komplex minősítéssel rendelkezők száma, de a Szövetség tervei között
szerepel azon kezdeményezés, hogy egy fórumot a székházba is szervezzen a hivatal.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: A projektet mindenképpen megvalósítják, nélkülünk is. Ezer sebből
vérzik. Nincs szakmai felkészültség a kormányhivatalokban, NRSZH-nál. Közvetítőként
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bekerülni civil szervezetnek szinte lehetetlen. Alulfinanszírozott a projekt. Nincs a
programgazdáknak ismerete a fogyatékos személyekről, milyen munkát milyen feltételekkel
tudnak ellátni. Együtt kell működni, a semmihez képest csak nyerhetünk. Munkáltatóként
nem lehet bekapcsolódni csak közvetítőként.
A jelen levők a következő elnökségi ülés tervezett időpontját november 3-ában állapították
meg.
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

dr. Nagy Sándor
elnök

Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető
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Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

