JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2017. november 9-én (csütörtök) 11:00 órai
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Az elnökség tagjai közül jelen van:
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
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:
Angyal Gábor szakmai vezető
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Baráth Barbara elnöki asszisztens
Puskás Anett érdekképviseleti előadó
Dr. Nagy Anikó ifjúsági referens
Balog Tamás segédeszköz értékesítő
A felügyelőbizottságtól jelen van:
Szűcs Zsuzsanna
Páll András
Fodor Ágnes
A nyilvánosságtól Tóth Sándor a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom megyei
Egyesületétől és Szűcs György Csaba
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. 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.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Elektronikus szavazások megerősítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (Lábadozó kialakítása a VKK-ban
és új munkatárs alkalmazása)
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A Szövetség új munkavállalóinak bemutatása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek
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Dr. Nagy Sándor kéri, hogy az alábbi javaslattal egészítsék ki a napirendet:
Amikor Dr. Verdes Zsuzsannát a gazdasági vezetőt felvettük, 30.000 Ft-tal kevesebb
munkabérért alkalmaztuk, mert a szociális helyzete úgy indokolta, viszont változás
következett be az életében és ez indokolná, hogy az eredetileg megajánlott 350000 Ft-ot
kellene megadni neki. Arról határozunk, hogy október 1-től 350000 Ft. /hónap legyen a
munkabére.
A másik javaslat: Fodor Ágnes egyesületi elnök és a Felügyelőbizottság tagja
kezdeményezte, hogy határozzunk arról, hogy többes tagságot viselő személyeknek több
MVGYOSZ igazolvány van kiadva, és ő azt javasolja, hogy csak egy lehessen, egyetértek
vele. Lehet tag több egyesületnél, de csak egy igazolványa legyen.
Egyéb javaslat nem merült fel.
Az elnökség a 2017. november 9-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
38/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a 2017. november 9-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Elektronikus szavazások megerősítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (Lábadozó kialakítása a VKK-ban
és új munkatárs alkalmazása)
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A Szövetség új munkavállalóinak bemutatása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
A gazdasági vezető munkabérének megállapítása
Előadó Dr. Nagy Sándor elnök
A tagsági igazolványok kiadásának szabályozása
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Az elnök a beszámolóját az ülést megelőzően írásban elküldte az elnökség és a felügyelő
bizottság tagjainak.
Az alábbiakban közöljük:
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Elnöki beszámoló a 2017. szeptember 15. és november 8. között végzett munkáról
Aláírtam a Telekommal a megújított keretszerződést. Az MVGYOSZ flottája csak 25,4
forint/hó összeggel emelkedett, viszont lényegesen több kedvezményt tartalmaz.
Tárgyaltunk a Technogen Kft. képviselőjével a vezetősávok, a veszélyt jelzők gyártásának és
forgalmazásának formáiról.
Bieber Mária bemutatta az általa tervezett társasjátékot és egyeztettünk annak gyártásáról
és bemutatásáról.
Tárgyaltunk a Kézzelfogható Alapítvány képviselőjével az együttműködés lehetséges
formáiról.
Részt vettem a MEOSZ „Önrendelkező életet élni – Kritikai észrevételek a mozgáskorlátozott
emberek önálló életvitelének lehetőségeiről” című tanulmányának bemutatóján az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatalában.
A MEOSZ megkeresésére válaszolva tájékoztattam az elnök asszonyt arról, hogy a
Szövetség együttműködik a nevük aláírására nem képes személyeket érintő problémákkal
kapcsolatos hátrányos megkülönböztetések rendezése érdekében.
Az Ausztriai Vakok és Gyengénlátók Szövetsége akadálymentesítésért felelős munkatársa,
Doris Ossberger kérdezett minket az EBU levelezőlistáján. A hangjelzéssel működő
jelzőlámpákkal kapcsolatos állásfoglalásuk kialakításához nagy segítség lenne, ha
megismerhetnék a többi uniós államban érvényes körülményeket. Kérdéseit, amelyek a
következők voltak, megválaszoltuk. Működnek-e az Önök országában hangjelzéses
közlekedési lámpák? Hogy működnek ezek? Mit kell tenni azok működtetése érdekében?
Léteznek erre vonatkozó szabályok vagy előírások? Önök elégedettek ezekkel a
megoldásokkal? Szükség lenne további fejlesztésekre / a helyzet javítására?
Megküldtem az ENSZ bizottságának kérdéseit a tagegyesületek elnökeinek, hogy
segítsenek megválaszolni azokat, amelyre csak két tagegyesülettől kaptam választ.
Megválaszoltam a Népszava újságírójának kérdéseit, amelyet a bankjegyek vak személyek
általi felismerhetőségével kapcsolatban tett fel.
Együttműködési szerződést írtam alá a Cognex Corporation bostoni központú cég magyar
leányvállalatával (Cognex Hungary Kft.) a Vakvezető kutyakiképző-központ támogatásáról.
A kormány a rezsicsökkentést szociális alapon tervezi folytatni a nagycsaládosok és idősek
körében. Erre reagálva a MEOSZ írt egy levelet, amelyben felhívja a figyelmet a
fogyatékosságban érintett társadalmi csoportra, amelyhez csatlakozott a Szövetség is.
Kővári Edit - elsősorban AOSZ elnöki minőségében, de feltüntetve a FESZT küldöttgyűlés
által megválasztott elnöki tisztségét is - kezdeményezte Balog Zoltán miniszternél Földesi
Erzsébet leköszönő FESZT-elnök munkásságának Pro Caritate díjjal történő elismerését,
amelyhez csatlakozott a Szövetség is.
Megválaszoltuk a Cseh Vakok Szövetsége kérdéseit, amelyeket az utcai közlekedés
akadálymentesítésével kapcsolatban tettek fel.
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Megbeszéltem a szakmai vezetővel és a nemzetközi referens munkatársammal, hogy a
Fogyatékos Emberek 4. Európai Parlamenti ülésén, december 6-án helyettem képviseljék a
Szövetséget Brüsszelben. Dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő segítségével 18
személy tud kiutazni repülőgéppel december 5-én és vissza december 7-én. A szervezők
döntése értelmében a FESZT jelenlegi és az előző elnöksége tagjai utazzanak.
Részt vettem a 2013-ban megalakult Országos Fogyatékosságügyi Tanács záróülésén, majd
az ezt követő alakuló ülésén. A másodikon átvettem az új megbízólevelemet. Ezt követően
megválasztottuk az OFT társelnökét. Végezetül a Magyar Turisztikai Ügynökség Aktív- és
Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató bemutatta az akadálymentes turizmust érintő kutatási
tervet és megvitattuk az együttműködés kezdeményezését. Hozzászólásomban jeleztem,
hogy az érzékenyítő foglalkozások legyenek hitelesek, illetve jeleztem azt a kedvezőtlen
tendenciát, miszerint egyre több szálláshelyen kérnek a vakvezető kutyák után térítési díjat.
Véleményeztük az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
készült előterjesztés tervezetét, amely szerint a vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök
közül 2018. január 1-jétől a kedvezményes kulcs alá sorolná át a Braille-nyomtatókat, illetve
a Braille-kijelzőket.
Jóváhagytuk a fehér bot napja alkalmából készített társadalmi célú reklám televíziós és
rádiós változatát.
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének fehérbot napi
rendezvényén, amelyen ismertettem a Szövetség aktuális tevékenységét.
Czibere Károly államtitkár úr kérésére részt vettem a VÁI fehérbot napi hetek
rendezvényének megnyitóján, ahol tájékoztatást adtam a kormány és a civil szervezetek
együttműködéséről.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottal és Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel
sajtótájékoztatót tartottunk a Szövetség székházában, ahol a képviselő urak tájékoztatást
adtak az Áfa törvény tervezett módosításáról, melynek értelmében a Braille-nyomtatók és a
Braille-kijelzők Áfá-ját 27 %-ról 5 %-ra javasolták csökkenteni.
A Zeneakadémián megtartottuk a Szövetség fehérbot napi rendezvényét, amely alkalommal
ünnepi hangversennyel emlékeztünk meg Ungár Imre zongoraművész halálának 45.
évfordulójára is.
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Közép- magyarországi Regionális Egyesülete
rendezvényén, amelyen a Láthatár Bolt létrehozásának 5. évfordulóját ünnepeltük.
A FESZT elnökségében folytattuk az egyeztetést a szervezet fejlesztéséről, valamint
stratégiája megalkotásáról.
Ana Peláez Narváez, a Spanyolországi Vakok Szövetsége (ONCE) nemzetközi igazgatója
levelében kérte a Szövetség segítségét, hogy a Vaksportok Nemzetközi Szövetsége (IBSA)
2017.10.26-29. között Romániában, Kolozsvárott megrendezendő 10-ik Közgyűlésén a
magyar delegáció támogassa a spanyol jelöltet, Ángel Luis Gómez Blázquezt.
Megkeresésemre a magyar delegáció tagja, a Magyar Paralimpiai Bizottság nemzetközi
igazgatója, válaszlevelében a következő tájékoztatást adta:
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A közgyűlésen figyelembe fogjuk venni az Önöktől kapott információkat és lehetőségünk
szerint azokat a jelölteket fogjuk támogatni, akik a magyar kapcsolatrendszer számára
fontosak, jelentőséggel bírnak.
Beadtuk az akkreditációs pályázatot, amelyben 29 fő megváltozott munkaképességű
munkavállaló béréhez kértünk támogatást.
Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
„Közösséget építünk” című könyv bemutatóján.
Nyilatkoztam az M1 TV Este műsorában a Braille-nyomtatók és a Braille-kijelzők
használatáról és Áfája csökkentésének kedvező hatásáról.
Részt vettem az Emberi Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoportjának ülésén, amelyen az ENSZ bizottság 28. kérdését tárgyaltuk
az egyezmény 24. cikkének magyarországi teljesüléséről. Ez a cikk a fogyatékossággal élő
tanulók oktatását szabályozza.
dr. Nagy Sándor szóban kiegészítve:
A SINOSZ megalakulásának 110-dik évfordulóját ünnepli és ez alkalommal a Siketek
Világszövetsége Magyarországon tartja konferenciáját, amire meghívták a Szövetséget.
Ezen vettem részt, de előbb eljöttem, az elnökségi ülés miatt. Találkoztam olyanokkal,
akikkel érdemes jó kapcsolatban lenni, annak érdekében, hogy a mi ügyünkhöz is megfelelő
támogatókat tudjunk találni. Beszélhettem Kósa Ádám Európa Parlamenti képviselővel,
Tapolczai Gergely Magyar Országgyűlés képviselőjével, Dr. Lovász Lászlóval az ENSZ
Bizottság tagjával, Kántor Árpáddal, aki koordinátor, a SINOSZ ügyvezető igazgatójával,
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel.
Nemes-Nagy Tünde: beszéltünk arról, hogy Csocsán Emmy kezdeményezte a fiatalok
közoktatásával kapcsolatban a felmentéssel járó problémák megoldását.
Dr. Nagy Sándor: Dr. Csocsán Emmi kezdeményezésére létre hozott oktatási bizottság
dolgozik, Emmi azt szeretné, hogy én legyek benne, de szívesen átadnám neked, ha
feljönnél.
Nemes-Nagy Tünde: szívesen feljövök.
Dr. Nagy Sándor: megbeszélem Emmivel, a következő megbeszélése a bizottságnak
november 30-án lesz.
Nemes-Nagy Tünde: akkor sajnos nem tudok jönni.
Dr. Nagy Sándor: nem baj, akkor az eddigi anyagokat átküldöm, mivel te vagy az ifjúságis.
Nemes-Nagy Tünde: rendben, köszönöm.
Dr. Nagy Sándor: mindig szólunk, hogy mikor lesz és, amikor tudsz gyere.
Pesti Zoltánné: a vezetősávos tárgyalások most hol állnak a forgalmazás kapcsán?
Dr. Nagy Sándor: két céggel vagyunk kapcsolatban, bármikor szállítanának, ha
megrendelést kapnának pl. önkormányzatoktól, nagyvállalatoktól, akik akadálymentesítést
végeznek. Arra törekszünk, hogy olyanok legyenek, amelyek érzékelhetőek. Az a
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megbeszélés, amire utaltam a beszámolómban azért jött létre, hogy ez a forgalmazó is azt
látta, hogy a kormányablakokban nem jók a vezetősávok. Ő adna ennél sokkal jobbat, miért
nem azt támogatjuk? Sajnos tőlünk függetlenül így valósult meg a beruházás.
Fodor Ágnes: de jól átvertek minket a kormányablakok. A segédlet, ami megjelent, abban a
vezetősáv mellett az általunk nem támogatott vezetősáv gyártási száma jelent meg, ez most
derült ki. Amikor a kormányablakokat megnéztük, mi mást néztünk, csak annyit, hogy van
vezetősáv, és érezzük. De nyilván egy év elteltével ez változik, feljön stb. Láttátok-e
egyáltalán azt az útmutatót Sándor, de egy ilyen hibát észrevenni, hogy oda vannak írva a
paraméterei a vezetősávnak, és a gyártási száma egész más típusú vezetősávé van
odaírva, és nyilván a beszerző a közbeszerzésnél azt a azt a gyártási számot fogja beírni.
Csak ránk való hivatkozással mondhatták azt, hogy a vakok Szövetsége is elfogadta az
útmutatót. Egyáltalán nem ez a vezetősáv lett elfogadva.
Sokan tesztelték, nagy munkát végeztek. Nem felelősöket akarok,csak valamilyen
konklúziót. Jelezni kell a kormányhivatal felé, hogy ez így nem jó.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: jól értem, Ági, hogy a paraméterek jók, amik az útmutatóban
vannak, de az a termék, aminek a gyári száma utána szerepel, nem felel meg a
paramétereknek.
Fodor Ágnes: pontosan. Ez az egész munkát kérdőjelezi meg.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: ez lehet EBH-s akár, nem konkrétan az elírás, hanem az, hogy
nem felel meg. Ezt végig kell gondolni. Az a baj, hogy konkrét jogszabály, hogy milyennek
kell lennie a vezetősávnak nincs, viszont ott van az útmutató, amiben le van írva, hogy
milyennek kell lenni. Objektív tény, hogy ami le van téve az nem olyan. Szerintem lehet
ennek létjogosultsága.
Dr. Nagy sándor: Ádám, majd megnézzük, hogy ezzel utólag lehet-e valamit kezdeni, hogy
ne forduljon elő hasonló.
Barnóczki Gábor: nekem a rehabilitációs bértámogatás pályázattal kapcsolatban van
kérdésem. Olvastuk, hogy 29 főre adtátok be a pályázatot, a jelenlegihez képest milyen új
esetleges munkaköröket akartok?
Dr. Nagy Sándor: takarító személyzetet szeretnénk bővíteni, a konvertáló csoportba is kell
ember, a kommunikációs részünkön szeretnénk javítani. A 29-et nem fogjuk megkapni, de
mindenképp szeretnénk látó munkatársat, aki segítőként dolgozna, a takarító és a konvertáló
is mindenképp jó lenne.
Szűcs Zsuzsanna: kerekesszékes is lehetne?
Dr. Nagy Sándor: én most inkább olyanra gondoltam, aki kísérésben tudna segíteni.
Pesti Zoltánné: az EFOP-os koordinátor nekem jelezte, hogy mert én is állandóan jeleztem
feléjük, hogy egyeseknek a távmunka is jó lenne, és állítólag már hajlik rá a vezetőség.
Lehet, hogy be fog kerülni a távmunka és azt is fogják tudni támogatni. A másik, hogy a
létszám hiány van a projekt kapcsán, hogy már a B1-től E-ig mindenkit támogatnak, és már a
régi papírral is mehet mindenki, regisztráljanak az EFOP-ba és 9 hónapig lehet kihozni, és
már 100 százalékos támogatással.
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Pesti Zoltánné: a hangjelzéses lámpákkal kapcsolatban volt valami kérdés,de én azt nem
kaptam meg.
Dr. Nagy Sándor: azt meg tudtuk válaszolni, abba nem kellett bevonni az egyesületeket.
Csak le kellett írni, hogy nálunk hogy működnek a lámpák.
Pesti Zoltánné: írtátok, hogy csak két válasz érkezett.
Dr. Nagy Sándor: az nem az volt. A CRPD 37 kérdésére érkezett két válasz az
egyesületektől, amit az ENSZ Bizottság küldött ki, hogy válaszoljuk meg, mert
Magyarországnak jelentési kötelezettsége van március 31-ig. Az ENSZ egyezmény
végrehajtása hogy történik meg Magyarországon. Arra gondoltam, hogy én egyedül
Budapesten és Debrecenben nem látom az összes problémát, ami létezik az országban vak
és gyengénlátó szempontból, és segítsetek, hogy megfelelően tudjam képviselni a vak és
gyengénlátó emberek helyzetét, az ENSZ egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, milyen
hiányosságok, milyen pozitívumok vannak. Azt tapasztaltam, hogy a Szövetség jó, hogy van,
meg az jó, hogy a Szövetség támogatja a tagegyesületeket, de a tagegyesületek sajnos nem
működnek együtt a vakügy érdekében. Pedig az ország vakjait képviseljük.
Az ülés vezetését átvéve Dr. Ozvári- Lukács Ádám az elnöki beszámolóval kapcsolatos
határozati javaslatát előterjesztette, amelyet az elnökség az alábbiak szerint foglalt
határozatba:
39/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2017. szeptember 15. és november 8. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, NemesNagy Tünde, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
2.

Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

Dr. Verdes Zsuzsanna a beszámolóját az ülés előtt elküldte az elnökség tagjainak és a
felügyelő bizottságnak az alábbiak szerint:
Gazdasági vezető beszámolója a 2017. szeptember 15. és november 8. között végzett
munkáról
Szeptember folyamán a Szövetség elnökével két hagyatéki tárgyaláson vettünk részt,
melyekre a közjegyző megidézte szervezetünket, mint öröklésben érdekeltet. Az egyik
hagyatéki ügyben meg is született a végzés, mely alapján 1.300.000 Ft összeget kapunk
végrendeleti öröklés címén. A másik hagyatéki ügy még folyamatban van.
Szeptember 20-án újabb megbeszélés zajlott a felügyelő bizottsággal és a könyvvizsgálóval.
A tárgyi eszközök leltározásával kapcsolatos feladatokat, valamint a számviteli politikával
kapcsolatos kérdéseket tárgyaltuk meg.
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Véleményeztük az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról készült
előterjesztés tervezetét, amely szerint a vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök közül
2018. január 1-jétől kedvezményes kulcs alá sorolná át a Braille-nyomtatókat, illetve a
Braille-kijelzőket.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottal és Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel
tartott sajtótájékoztatón, valamint a Zeneakadémián megtartott fehérbot napi rendezvényen
részt vettem.
A Szövetség működése során kiállított kimenő számlák, a bejövő számlák,
bankszámlakivonatok és pénztári forgalom rögzítésre került. Áfa bevallás elkészítve,
beküldve a NAV részére.
A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő
adózók havi adatszolgáltatásra kötelezettek. A PTGSZLAH adatlapokat beküldtem az
adóhatóságnak.
Havi és negyedéves statisztikai jelentések megküldésre kerültek elektronikus úton a hivatal
részére.
A balatonboglári üdülővel kapcsolatos számla elkészítése, elszámolás figyelemmel kísérése.
A Szövetség elnökével és a szakmai vezetővel megbeszéltük a felajánlott szja 1 %
elköltésének eddigi alakulását, valamint egyeztettük a még meglévő összeg felhasználását.
Terveink alapján a törvény által megengedett mértékű működési és reklámköltség
elszámolásán túl a felhasználható összeget a vak és gyengénlátó személyek életét
megkönnyítő segédeszközök támogatására fordítanánk.
A költségvetésből kapott támogatás tervezetét és az eddigi tényleges felhasználását
ellenőriztem, az esetleges módosítások, és átcsoportosítások lehetőségeit megbeszéltük.
Ezekre a változtatásokra a jelenlegi állapot szerint szükség is lesz az év végén.
Az egyesületek féléves elszámolása megtörtént, jelentős problémák nem voltak az
ellenőrzésük során, apróbb adminisztratív jellegű pontosítások és javítások történtek.
Jelenleg is folyamatban van a tagegyesületek elszámolásának következő ellenőrzése. Azon
tagok részére, akiknél ez megtörtént, a támogatás utolsó részletét már elutaltuk.
A segédeszközboltban dolgozó munkavállaló munkajogviszonya megszűnt, ezért két másik
kollégának (Jónás Beátának és Koczkásné Csillának) tanítottam meg a számlakészítést.
Ideiglenesen a bolt heti két napon történő nyitvatartási idejében ők végezték az értékesítést
és a számlázást, közben az új munkatárs betanítása is megtörtént, aki novembertől áll
munkaviszonyban.
A bizományos áruk nyilvántartásának ellenőrzését elvégeztem, mivel a szállítókkal júl. 31.
dátummal történt az utolsó elszámolás. Koczkásné Csilla ez alapján tájékoztatta az érintett
cégeket és megtörtént az egyeztetés.
A székházban megtörtént a tárgyi eszközök leltározása, jelenleg a tárgyi eszközöknek a
nyilvántartásban való rögzítését végzem: beszerzés, eszközök aktiválása, elszámolt
értékcsökkenések felvitele. A hiányzó, megsemmisült, selejtezett eszközökről jegyzőkönyv
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készül. A valóságban fellelt, azonban a régi analitikus nyilvántartásban nem szereplő
eszközök is felvitelre fognak kerülni.
A felügyelő bizottság részére megküldtem 2017. 9. hónapig a főkönyvet, bérjegyzékeket,
vevő és szállító analitikákat, pénztárjelentéseket.
Jelenleg a főkönyv alapján elmondható, hogy a Szövetség pénzügyi helyzete stabil,
működése nem veszteséges. Az eredmény mértékét nem szeretném és nem is merném még
számszerűsíteni, hiszen a megyéknek továbbadott támogatásnak és az eszközök
selejtezése miatti összegnek is az egyéb ráfordítások között kell szerepelnie, melyek még
nem szerepelnek teljes összegben a főkönyvben. Ezen túl a DM kampánnyal kapcsolatos
költségek is számottevőek, hiszen ebben az évben hatalmas levélmennyiség kerül(t)
kiküldésre, melynek kiadásai szintén csökkentik a nyereséget.
Szűcs Zsuzsanna: megkaptuk az anyagokat októberig, majd fogunk anyagokat bekérni,
főkönyvi kartonokat. Az egyik kérdésem, hogy a 36 84-es főkönyvi számon téves utalás így
egyenlegben 2 millió 200000
Dr. Verdes Zsuzsanna: azok az összegek szerepelnek rajta, amik vagy a mi bankszámlánkra
érkeztek, vagy mi utaltunk el, de nincs hozzá számla, de ez el fog tűnni, ezeknek az
egyeztetése folyamatos.
Szűcs Zsuzsanna: tehát ez folyamatosan csökkenni fog?
Dr. Verdes Zsuzsanna: igen.
Szűcs Zsuzsanna: a másik, 86 98-as segédeszköz támogatás és itt 5 millió 301000 Ft.
Dr. Verdes Zsuzsanna: így van. Ezen szerepel az az összeg, amit a segédeszköz boltban,
amikor vásárolnak tőlünk terméket, és vagy a DM kampányból, vagy az SZJA 1 százalékból
támogatott áron adjuk.
Szűcs Zsuzsanna: és ezt munkaszámon el tudjátok különíteni?
Dr. Verdes Zsuzsanna: igen.
Szűcs Zsuzsanna: még az lenne a kérdésem, hogy vannak természetes tagok, akiknek
szintén nyújt a Szövetség időnként segédeszköz támogatást, az valahogy különüljön el.
az is egy munkaszámmal, vagy esetleg külön soron.
Dr. Verdes Zsuzsanna: rendben.
Egyéb kérdés nem merült fel.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette Dr. Verdes Zsuzsanna beszámolóját.
3.

Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

Angyal Gábor a beszámolóját az ülés előtt elküldte az elnökség és a felügyelő bizottság
tagjainak az alábbiak szerint:
Nemrég érkeztem vissza Szegedről, ahol a mai napon segédeszköz bemutatót és
kedvezményes vásárt tartottunk. 2017-ben ez volt az utolsó, egyben a legsikeresebb
MVGYOSZ tagegyesület működési területén tartott segédeszköz bemutatónk.
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A témánál maradva néhány szó a segédeszközbolttal kapcsolatos változásokról: Sziládi
Zsuzsanna feladatát Balog Tamás vette át. A segédeszköz értékesítésen kívül apróbb
szerviz munkákat is elvégez, mint például elemcsere az órákban, vagy műszaki cikkek
javítását. A bolt berendezése vásárló barátabb kialakítású lett, a raktár rendezettebb és
tiszta. Megtörtént a leltározás, (ezúttal annak rendje és módja szerint) melyben Jónás Beáta
nagy szerepet vállalt. A nyitvatartási rend ideiglenesen, majd december 31-éig bezárólag
módosult. A bolt kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatban még várhatók javító
szándékú változtatások.
A digitális kompetenciafejlesztést célzó okos klub szolgáltatásunk továbbra is népszerű, és
sikeres. Hangos-és Braille-könyvtáraink a megszokott módon működnek. A Braillenyomtatás terén nem történt változás.
A digitális akadálymentes tankönyvek készítésére vonatkozó segédletet tovább fejlesztettük.
A konvertáló csoport esetleges új munkatársainak felvételi tesztjéhez a szükséges
informatikai feltételeket és próba munkára tervezett dokumentumokat előkészítettük. Ebben
nagy szerepet játszott Geigerné Sinkó Zsuzsanna.
Vakvezetőkutya- kiképző Központunkban befejeződött a főépület déli szárnyának felújítása.
(Az általam használt szoba és a hozzátartozó vizesblokkok készültek el.) A csepeli
önkormányzattal közös tulajdonban levő ingatlan megosztásával kapcsolatban folytatódik az
ingatlan értékbecslése, és törekszünk a mindannyiunk számára előnyös egyezség
kialakítására.
Szerbiában jártunk a Vajdasági Vakok Szövetsége meghívásának eleget téve.
Az utazás célja ha nemrégiben kialakított hangoskönyv felolvasó helységek és
általánosságban a szervezet működésének megismerése volt. A kint szerzett tapasztalatokat
beépítjük a saját felolvasó helyiségünk kialakításakor. A hangoskönyvtár online elérhetősége
biztosítása céljából szakmai megbeszélést tartottam Dvarieczki Bálinttal.
Az igazságügyi minisztériumban tartott, a nagy szén CRPD által megfogalmazott, a
fogyatékos személyekkel kapcsolatos irányelvek hazai érvényesülésével kapcsolatos
megbeszélésen vettem részt, a FESZT keretein belül.
A Kossuth rádió Napközben című műsorában élő adásban szólaltam meg a fehér bot
nemzetközi napja alkalmából. a Családbarát, és Noé barátai című televíziós műsorok
felkérésére adtam interjút vakvezetők kutyás témában, illetve vettem részt forgatáson,
ezenkívül a ferencvárosi televízió kérésére a segédeszköz boltról történt forgatásban vettem
részt. Szintén interjút adtam az MTVA riporterének a Braille- Nyomtatók áfa csökkentésével
kapcsolatos sajtótájékoztatónkon.
Részemről ezek voltak a főbb eseményei a szeptember huszadikai elnökségi ülés óta eltelt
időszaknak.
Angyal Gábor: kiegészítésként annyit mondanék, hogy körbeadtam egy karabinerre csatolva
néhány távirányítót, ezek közül az egyik, amit jelenleg is árusítunk a segédeszköz boltban,
és 5 olyan van, amit mintadarabként vásároltunk. Azzal a céllal, hogy leváltsuk a jelenlegit.
Nincs vele semmi probléma, csak folyamatosan arra törekszünk, hogy minél olcsóbban
szerezzük be és minél olcsóbban tudjuk ezáltal adni a távirányítót a látássérülteknek. Azzal a
céllal adtam körbe, hogy aki csak tudja, nézze meg, hogy a számára melyik a
legszimpatikusabb, illetve melyiket tartjátok a legalkalmasabbnak arra, hogy árusítsuk. Már
jó pár választ kaptam, azoktól, akik megnézték. Mindegyik ugyanarra képes a gombok
számától függetlenül. Erről nem írtam a beszámolómban, de ez egy folyamatban lévő ügy.
Pesti Zoltánné: a társadalmi célú reklám melyik csatornán ment?
Dr. Nagy Sándor: az az én beszámolómban volt. Az a Fehérbot napján ment a közszolgálati
rádióban, tévében, de csak azon az egy napon.
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Angyal Gábor: én csak annyiban voltam benne, hogy idejött egy fiatal férfi, különböző általuk
fontosnak ítélt hangokat vett fel, hogy hogyan közlekednek a vakok fehérbottal kültéren,
beltérben stb.
Nemes-Nagy Tünde: a hangoskönyvtárral kapcsolatban lenne kérdésem: látássérültek
kértek meg, hogy kérdezzem meg, hogy lesz-e bővítés a hangoskönyvtár állományában?
A másik, hogy valaki ellenőrizte-e, hogy amikor a kazettáról átkerült az anyag cd-re, mert
sokan panaszkodnak, hogy hiányosak a könyvek. Van, hogy csak a kazetta egyik oldala van
a cd-n a másik nincs.
Angyal Gábor: igen, lesz bővítés, hiszen a 100 éves évforduló kapcsán a terv az, hogy
abban az évben 100 hangoskönyvvel bővítjük az állományt. Ennek érdekében egy felolvasó
szoba kialakítását fogjuk elvégezni még ebben az évben.
Elvileg ellenőrizték a CD-re másolást, de nem hallgatta végig a könyveket a Zsófi.
Önkéntesek digitalizálták, illetve korábban az első digitalizálásokat még a Parai Sándorék
csinálták és ott vannak hiányosságok. Nem is abból fakadnak, hogy hogy lett digitalizálva,
hanem amikor még az orsós szalagról kazettára másolták a könyveket, akkor alakultak ki a
hiányosságok és hogy akkor ellenőrizték-e nem tudom.
Nemes- Nagy Tünde: a 100 év kapcsán nem lehetne ezeket is bevonni, pl. újraolvasni?
Dr. Nagy Sándor: az nagyon jó volna, ha jelzéseket kapnánk. Én már találkoztam olyan
könyvvel, ahol észlelték a hibát és jelezték, a hiányos részt felolvasta egy másik hang. Ha
jelzést kapunk, akkor természetesen csinálunk ilyet.
Nemes- Nagy Tünde: megkérdezem, melyik könyvek ezek és hogy ha ezeket újra fel lehetne
olvastatni, jó lenne.
Angyal Gábor: lehet újra s olvastatni és lehet a hiányt pótolni is. Beszéltem már erről
Zsófival, hatalmas munka végighallgatni több ezer könyvet és beleolvasni a hiányzó
tartalmat. Lehet, hogy időben gazdaságosabb, ha újra olvastatjuk, nem tudom. Sok olyan
hangoskönyvet megvettünk, ami a piacon elérhető, de csak a teljes műveket, mert vannak,
amiknek csak egy részéből készült hangoskönyv. A visszajelzéseket pedig várjuk a hiányzó
részekről.
Egyéb kérdés nem merült fel.
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette Angyal Gábor beszámolóját.
4.

Elektronikus szavazások megerősítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor: az elektronikusan meghozott határozatot megerősíti az elnökség?
40/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
a 2017. szeptember 20-án kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről:
Az elnökség felhatalmazza Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnököt arra, hogy a Budapest XIV.
ker. Bácskai utca 55. II/6. szám alatti lakás hasznosítása érdekében a bérleti szerződéseket
2017. október 1-ei kezdettel megkösse dr. Nagy Sándor elnökkel és Dr. Verdes Zsuzsanna
Magdolna gazdasági vezetővel. A bérleti díjat összesen 110.000 ft/hó összegben állapítja
meg azzal, hogy a lakás használatával járó összes költséget a bérlők kötelesek viselni.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 41/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
a 2017. október 27-én kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről:
Az MVGYOSZ újonnan megrendelt tagsági igazolványában az alábbi módosítás történik:
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1. A fedlap külső oldalán a „tagsági igazolvány” kifejezés „arcképes igazolványa”-ra
módosul.
Indokolás: A SINOSZ esetében az ügyészség kifogásolta, hogy a Szövetség tagsági
igazolványát tagegyesületek részére nem lehet kiadni. A fenti szövegmódosítással ennek a
problémának a kezelése történik meg. Továbbá a közlekedési kedvezményekről szóló
kormányrendelet is ezt a kifejezést használja.
2. A fedő lap fényképes belső oldalán az adatok felsorolásánál az „állapot” szövegrész
törlendő.
Indokolás: Ezen bejegyzés nem szükséges, ugyanis ezt a SINOSZ tagsági igazolványa sem
tartalmazza
3. Az első oldalon felül a következő szöveggel egészül ki:
„A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ezen egységes, arcképes
igazolványa kiadására
…
tagegyesülete jogosult, az egyesület látássérült tagjai részére.”
Továbbá az első oldalon az alábbi szövegrész törlendő:
„A kedvezmény jogcíme:
- vakok személyi járadéka
- súlyosan fogyatékos személy
- magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy”
Indokolás: A SINOSZ esetében az ügyészség kifogásolta, hogy a Szövetség tagsági
igazolványát tagegyesületek részére nem lehet kiadni. A fenti betoldással ennek a
problémának a kezelése történik meg.
A kedvezmény jogcímeinek felsorolása azért nem szükséges ezen a helyen, mert azokat a
következő oldalon kivonatosan szereplő rendelet tartalmazza.
4. A 3. oldalon az adatok felsorolásánál az „állapot” szövegrész törlendő.
Indokolás: Ezen bejegyzés nem szükséges, ugyanis ezt a SINOSZ tagsági igazolványa sem
tartalmazza
5. A 4. oldalon a rubrikákban az évszám nem jelenik meg.
Indokolás: Az előre kinyomtatott évszámot tartalmazó tagsági igazolványok esetében
hátrányos helyzetbe kerül a belépő egyesületi tag, ugyanis minél később kapja meg annál
rövidebb ideig tudja használni, mert az igazolvány használata a belépés időpontjától az előre
nyomtatott dátumtól érvényes.
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A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor: a jogszabályhoz próbáltunk igazodni és próbáltuk figyelembe venni, hogy
az ügyészség mit tárt fel a SINOSZ-nál.
A rendelet benne maradt, a legfontosabb technikai dolog, hogy az érvényesítés nem lesz
előre beszámozva.
Pesti Zoltánné: a felvetésem, hogy régebben pótlapoztunk, ha valamilyen változás történt.
Dr. Nagy Sándor: igen, ezt most az átmeneti időszakra Fodor Ágnes is így csinálja. De azért
célszerű lesz folyamatosan átvezetni ezeket az igazolványokat, ahogy érkeznek. Kézi
gyártású, nem tudják gépesíteni, folyamatosan fogják szállítani, mi pedig adjuk is azonnal ki.
Nemes- Nagy Tünde: a plasztik kártyával kapcsolatban lesz valami?
Dr. Nagy Sándor: beszélünk plasztik kártya gyártóval, hogy hogy tudnánk megvalósítani és
mennyibe kerülne és aztán az elnökségi ülés elé hozom.
Nemes- Nagy Tünde: a siketeknél ezer éve működik.
Dr. Nagy Sándor: a bevezetése a nehéz.
Nemes- Nagy Tünde: gondolom nem görcsöltek a bevezetésen ennyit.
Angyal Gábor: egy kicsit más náluk, mert a személyes adatok kezelése az, ami az egésznek
az alfája és omegája, hiszen, központilag lesz gyártva, nem minden egyesület fogja
legyártani. Most úgy van, hogy megkapsz egy biankó igazolványt és te magad töltöd ki a
személyes adatokat. Nem kerül máshoz a személyes adat, olyanhoz, aki nem jogosult
felhasználni. Ha plasztik kártya lesz, nyilatkoztatni kell papíron a tagokat arról, hogy
hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adatuk, ilyen és ilyen célból ide és ide továbbítva
legyen, és más célra nem használható fel. Ez plusz munka lesz és nem a tagoknak nem fog
tetszeni bár nem szeretik az emberek kiadni a személyes adataikat. Attól is függ, hogy
mennyi személyes adat kell a kártyához, ami esetleg változhat. A harmadik, hogy milyen
biztonsági elemeket kérünk rá beépíteni, hogy ne lehessen hamisítani. A negyedik, hogy
akarjuk-e hogy a NEJ-hez tudjunk vele csatlakoztatni, chip kártya, az megint egy másik
adatbázis.
Dr. Nagy Sándor: ezt csak úgy tudjuk elétek hozni, ha a NEJP előkészítésével foglalkozók is
megtárgyalják ennek lehetőségét. Ők megígérték, hogy utánanéznek mennyiért tudnánk egy
ilyen kártyát előállítani. Viszont akkor úgy kell előállítani, hogy nemzetközi elektronikus
jegyként is használható legyen. Még nem jelentkeztek az után a megbeszélés után, amit
említettem nektek, majd rájuk kérdezünk. Velük közösen kellene a plasztik kártyát
elkészíteni. Lenne utazásra alkalmas chip is benne és tagsági igazolvány is.
5.

Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (Lábadozó kialakítása a VKK-ban
és új munkatárs alkalmazása céljára)
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

Angyal Gábor: szeretnénk fejleszteni a Kutyaiskola működését, egy lábadozó kialakítása,
vagyis komplexebb dolog, állategészségügyi ellátó tevékenység fejlesztése. A műtött
kutyáknak főleg a téli időszakban nem jó a kenel tartás, hanem olyan helyen kell őket tartani,
ahol egyenletes a hőmérséklet, megfelelően lehet tisztán tartani őket. A korábban
kutyakozmetikának használt részt tervezzük átalakítani lábadozó szobának. Nem csak a
műtött kutyák töltik el azt a hetet, amíg felépülnek, hiszen az ivartalanítást minden kutyán el
kell végezni, függetlenül attól, hogy vakvezető lesz-e vagy sem. Ez évente hozzávetőleg 40
műtétet jelent. Ill. azoknak a vakvezető kutyáknak, akiknek valamiért szükséges a
rehabilitációja, pl. enyhe diszpláziájuk van, hogy sokkal hosszabb ideig tarthasson a
vakvezető munkájuk. Itt lenne kialakítva olyan helyiség is, ahol a téli almok
biztonságosabban felnevelhetők. Vannak fűthető kenelek, de azok elektromos fűtés van,
elég jelentős költség napi szinten 5000 Ft-os költség, mert nem zárt, a kutyának is biztosított
a kijárás.
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Árajánlatot kértünk, az épület ezen részében nem történt meg az elektromos hálózat
felújítása, úgy emlékszem, hogy ez olyan 1 millió 200000 plusz áfára jön ki. Ki kell cserélni a
vezetékeket, új világító testeket kell betenni. Ugyanaz a vállalkozó adta az árajánlatot, aki a
többi részt csinálta. Az egységárak ugyanazok, fal kivésés, visszafalazás stb. Itt csak a
munkavégzés mennyisége a kérdés. A belső felújítással kapcsolatban szintén ugyanattól
kértünk árajánlatot, aki a másik részt csinálta, az egységár szintén megegyezik. Az
elvégzendő szigetelések indokolja az árajánlat mértékét. Az elvégzendő munka mennyisége
négyzetméterre. Amivel több, mint a belső felújítás, hogy egy külön udvar rész tartozik
hozzá, ennek a felújításában történne meg a kerekes székesek bejutására alkalmas rámpa
kiépítése is, mert azon az útvonalon tudjuk a legköltséghatékonyabban bevinni a rámpával a
szobán keresztül, mert a nyílászárók mérete olyan. A föld cseréjét kell még elvégezni. Ezek
összesített költsége 11 vagy 12 millió Forint. 3 millió Ft. feletti összeg esetén elnökségi
határozat szükséges. Illetve a Direkt Marketing kampány vakvezető kutya képzésére és az
ahhoz kapcsolódó tevékenységek céljára kapott adományokból finanszíroznánk, illetve
egyéb adományokból. A Direkt Marketing kapcsán eddig a nettóban felhasználható kutyás
célú adomány összege 40 és 50 millió Ft. körülire tehető.
Pesti Zoltánné: két lábadozó helység lesz? Két árajánlat van és abban kettő szerepel.
Angyal Gábor: egy helyiség lesz és abban két belső kenel lesz kialakítva. Lesz egy másik
helyiség, ahol a kutya fürdető lesz. Lesz a harmadik, ami a téli alom számára készül Vagy
más miatt kell elkülöníteni a kutyát, pl. fertőzés.
Dr. Nagy Sándor: az elnökség hozzájárulását kérem egy új munkatárs alkalmazásához
asszisztens munkakörben a Vakvezető kutyakiképző központban, amelyre a pénzügyi
fedezetet a DM Kampányból erre a célra befolyt pénzforrás biztosítja.
Ez utóbbi indoka, hogy fejlődik az iskola, 4 kiképzőnk van, rengeteg a munka, képzéseket is
tartunk. Komoly adminisztrációs követelmények vannak, az iskolavezető már nem győzi
egyedül.
Angyal Gábor: olyan asszisztens, aki a lábadozó szobához kapcsolódóan összes
tevékenységet is elvégzi, szakképzett diplomás biológus személyt fogunk ebből a pénzből
megfizetni.
Dr. Nagy Sándor: először csak fél évre vesszük fel, hogy lássuk, hogyan működik.
Szűcs Zsuzsanna: nem lenne egyszerűbb kiképzőt felvenni inkább?
Angyal Gábor: nem tudsz kiképzőt, nagyon kevés a kiképző. Ma vizsgáznak egyébként a
vakvezető kutya kiképzőink tanfolyamon. Nem képzésről van szó, hanem egészségügyi,
élettani munka és az iskolavezető mellé kell asszisztens. Önállóan végez egy csomó
munkát, az egészségügyi lapok bekérésével kapcsolatos munkák. Olyan feladatokat, amik
nem a Központ vezetőjének a feladata és nem is a kiképzőké. A cél az lenne, hogy a
kiképzők összes munkaideje a kiképzésre fordítódna.
Szűcs Zsuzsanna: eljön ilyen összegért a biológus, hogy adminisztratív feladatokat
csináljon?
Dr. Nagy Sándor: megéri neki, mert odajárt az iskolába, az állatorvos lánya és tudja, hogy
mit vállal. Meglátjuk. Ha közben kap egy jobb ajánlatot és elmegy, ez benne van.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: jól emlékszem, hogy ez részmunkaidő?
Dr. Nagy Sándor: teljes állás.
Angyal Gábor: a műtéti asszisztenciát is ő látja el, amit eddig konkrétan a kiképzők és az
iskolavezető végeztek.
42/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Vakvezetőkutya-kiképző Központban a lábadozó
helységet és a hozzá tartozó udvart felújítsuk és ehhez a forrást a DM Kampányban erre a
célra befolyt pénzből különítsük el.
Továbbá hozzájárul egy új munkatárs alkalmazásához asszisztens munkakörben, amelynek
a forrása szintén a DM kampányból fedezendő.
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A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.

A Szövetség új munkavállalóinak bemutatása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor: két új munkatársat alkalmazunk.
Az egyikük Puskás Anett, aki itt is ült végig. Volt egy rendezvény szervező munkatársunk,
akitől idő közben megváltunk. és az ő munkakörébe vettük fel. De majd módosítjuk a
munkaszerződést, mert a névjegy kártyájára azt került fel, hogy érdekképviseleti előadó. Sok
helyre szeretném, hogy elmenjen, ahova én vagy az elnökség tagjai nem tudnak elmenni.
Olyan rendezvényekre, ahol a vak és gyengénlátó emberek érdekeivel, ügyeivel
foglalkoznak. De még próbaidős. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni és majd
ennek megfelelően módosítjuk a szerződést.
Puskás Anett: Debrecenből jöttem, 4 éves tapasztalatom van pályázat írásban,
rendezvények szervezésében, projekt megvalósításban. Nagyon elkötelezett vagyok a
fogyatékossággal kapcsolatos ügyekben. Szeretnék ezekben a tevékenységekben tovább
munkálkodni, meg még amire itt lehetőséget kapok. Célom, hogy minél előbbre vigyük a
közös ügyet. Alap diplomám van biológiából, de emellett elvégeztem más képzéseket is,
rendezvényszervező vagyok, marketing menedzser, projekt menedzser asszisztensit is
végeztem, illetve rehabilitációs nevelő, segítő OKJ-t is végeztem.
Nemes-Nagy Tünde: te is látássérült vagy?
Puskás Anett: gyengénlátó vagyok, nagyjából 10 százalékot látok.
Barnóczki Gábor: olvastam, hogy a Fehérbot Alapítványnál ifjúsági munkát végeztél?
Puskás Anett: igen az ifjúsági irodának voltam a vezetője.
Barnóczki Gábor: ki volt a rendezvényszervező?
Dr. Nagy Sándor: Szabó Hajnalka, aki iskolába ment vissza dolgozni.
Fodor Ágnes: nagyon jó, hogy Anett itt van, fontos, hogy az MVGYOSZ-t minél több
rendezvényen képviseljük. Viszont meglepődtem a cirkuszi program kapcsán, amikor a
neved láttam. Szerintem a budapesti programokat a két egyesület a Hermina és a VGYKE
lefedi, nem ebben kellene erősíteni az MVGYOSZ-t. Anett tapasztalata és tudása alapján
inkább a fogyatékos üggyel kapcsolatos rendezvényeken való részvételével erősítse az
MVGYOSZ munkáját.
Dr. Nagy Sándor: ebben igazad van. Nehéz eldönteni, hogy mit adjunk át és mit ne, ha
minket megkeresnek. Félek, hogy az következik be, mint az érzékenyítésnél, hogy át
akartam adni érzékenyítést, de egyik tagegyesület sem vállalta. Ha ugyan így járok, akkor én
maradok hátrányos helyzetben. Tudomásul veszem a kérésedet, de továbbra is fenntartom a
mérlegelés jogát.
Tóth Sándor: volt augusztusban csörgőlabda világbajnokság, az MVGYOSZ részéről senki
nem vett részt a szervezésben.
Nemes- Nagy Tünde: az elnökségben van olyan, akinek a feladata a szabadidős
tevékenységek szervezése. Majorosné Zsuzsa, ha kap egy meghívót, akkor biztos elmegy.
Tóth Sándor: én előtte jeleztem, hogy itt lesz a világbajnokság.
Dr. Nagy Sándor: ezen nem tudunk vitát nyitni.
A másik új munkatárs Balogh Tamás, a segédeszköz bolt munkatársa.
Balogh Tamás: a Hermina Egyesületnél dolgoztam 8 évet, előtte kereskedelemben
dolgoztam. Kiskereskedelemben, a CHS-nél dolgoztam, számítástechnika nagyker. A
kereskedelemben nagyjából 10 évet töltöttem. A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközép
iskolába jártam, utána érettségit tettem. A segédeszköz boltban fogok dolgozni, akinek tudok
szívesen segítek.
Dr. Nagy Sándor mindketten bértámos ok lehetnek.
Barnóczki Gábor: már most bele tudtátok tenni a pályázatba?
15

Dr. Nagy Sándor: igen.
Szűcs Zsuzsanna: a 29-ben van?
Dr. Nagy Sándor: igen.
Pesti Zoltánné: most mennyi van egyébként?
Dr. Nagy sándor 18.
Pesti Zoltánné: de áprilisban, amikor volt emelésre lehetőség?
Dr. Nagy Sándor: először csak 16 főre nyertünk, majd 2 fő kiegészítést kaptunk.
Angyal Gábor: Tamás ki tudsz cserélni egy órában elemet?
Dr. Nagy Sándor: azért kérdezte Gábor, mert nem csak elad, hanem apró szervizelő
munkákat is végez.
Balogh Tamás: kisebb szervizelési munkákat meg tudok oldani. Műszerésznek készültem,
csak nem lehettem az.
Angyal Gábor: Sziládi Zsuzsa idejében úgy volt, hogy órás jött az órákért, a Zsuzsa előre
bekérte az árát, és miután megjavította az órás az órákat kifizette. A számlákat pedig az
órákhoz tették. Ez megnövelte Zsuzsa munkaidejét.
Ez a közvetítés nem került bele sehova, pedig ez is egy tevékenység volt.
Ezt a közvetítést szeretnénk elkerülni. Ha kell tud elemet cserélni Tamás, és nem kell rá kb.
két hetet várni.
7. A gazdasági vezető munkabérének megállapítása
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Nagy Sándor határozati javaslatát az alábbiak szerint fogadta el az elnökség:
43/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a 18/2017. (IV.11.) számú elnökségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A gazdasági vezető munkabére 2017. október 1-jétől 350.000 Ft/hó.
Indoklás: Amikor Dr. Verdes Zsuzsannát a gazdasági vezetőt felvettük, 30.000 Ft-tal
kevesebb munkabérért alkalmaztuk, mert a szociális helyzete úgy indokolta, viszont változás
következett be az életében és ez indokolná, hogy az eredetileg megajánlott 350.000 Ft-ot
adjuk meg neki.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 8. A tagsági igazolványok kiadásának szabályozása
Dr. Nagy Sándor elnök: megadja a szót Fodor Ágnesnek.
Fodor Ágnes: nem tudom, a többi tagegyesületnél, hogy alakult ki, mint gyakorlat, de több
egyesületben lehet valaki tag. Nálunk úgy van, hogy mi nem állítunk ki újabb MVGYOSZ
igazolványt, ha pl. vagy vidékről költözik fel, vagy másik egyesületnél is tag. Ha az adott évre
be van már a másik egyesületnél fizetve a tagdíj és a bélyeg is be van ragasztva,
megkérdezzük, hogy szeretne-e másik bélyeget is, esetleg mellé tudjuk ragasztani, de nem
felül ragasztva a másik egyesületét. Számlát minden alkalommal kiállítunk. De a Hermina
Egyesület elnöke jelezte, hogy van olyan, aki náluk és nálunk is tag és ők külön igazolványt
adnak ki, és minden egyesület a saját igazolványába bélyegezzen. nem válaszoltam neki,
mert szeretném, ha ezt egy elnökségi határozattal tisztáznánk. Javasolnám, hogy egy
egyesületi tagnak csak egy MVGYOSZ igazolványa legyen.
Dr. Nagy Sándor: határozati javaslat: a Vakok Szövetsége kéri a tagegyesületeket, hogy egy
személy részére, azon személyek esetében, akik több tagegyesületnek tagjai, csak egy
arcképes igazolvány legyen kiállítva.
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Indoklás: az igazolvánnyal járó kedvezmények igénybevételéhez nem szükséges több
igazolvány birtoklása. A másik, annak az igazolásához, hogy valaki mely tagegyesület tagja,
nem szükséges a Szövetség arcképes igazolványa, mert ezt minden tagegyesület, amelynél
tag és fizeti a tagsági díjat, önmaga ellenőrizni tudja, hogy valóban tagja az adott
egyesületnek.
Szűcs Zsuzsanna: a véleményem, hogy tagegyesület kiad egy tagsági igazolványt, akkor
abba más tagegyesület ne bélyegezzen, azt nem lehet folytatni. A Borsod megyei egyesület
igazolványát, pl. amit mi kiadunk, mert mi is tapasztaltunk ilyet, hogy bele van bélyegezve
más tagegyesülettől, és jön hozzánk vissza a tag és bele van bélyegezve. Ha egy egyesület
kiad egy igazolványt egy tagnak és el szeretne menni, másik egyesülethez, az nyilván
megteheti és adjanak ki másik igazolványt.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: tisztázni kell, mert amit Ági mond az a kettős tagság, hogy valaki
egyszerre tag több helyen. De amit te mondasz Zsuzsa, az más.
Nemes- Nagy Tünde: nekünk volt egy olyan esetünk egy szülővel, hogy nálunk volt tag a
gyerek, de gyorsan valami segédeszköz pályázathoz kellett, és más tagegyesületnél fizette
be itt Pesten és aztán nem értette. Az egyesületnek nem kéne belebélyegeznie.
Dr. Nagy Sándor: a szabályos eljárás az volt eddig, hogy egyik tagegyesületből átmegy egy
másikba, azt mindig lelevelezték és átkérték az adatát.
Barnóczki Gábor: ahhoz, hogy egy egyesületnél tag legyen, be kell kérni a határozatot vagy
a Fogyatékossági támogatásról, vagy a vakok személyi járadékáról. De általában azt szokták
kérni, hogy szkenneljük be a nyilvántartási kartonját.
Szűcs Zsuzsanna: volt egy olyan eset, hogy jött az illető és mutatta, hogy rá van bélyegezve
a mi bélyegzőnkre. Nálunk tag, csak közben oda is beléptek valamilyen kedvezmény miatt,
meg nálunk is akarnak maradni. Ezt mindenképp rendbe kell tenni. Legyen leírva, hogy mi
ennek a menete. Meg pl. átlépésnél milyen dokumentációk szükségesek.
Angyal Gábor: ez jogos, csak az MVGYOSZ-nak van-e jogosultsága arra, hogy az
egyesületekre nézve, általános eljárás rendet kényszerítsen?
Dr. Nagy Sándor: ha hozunk egy szabályt, aminek meg kell felelni, ha nem felel meg, akkor
megkérdőjelezhető a Szövetségi tagsága.
Angyal Gábor: javaslom, ha valaki szeretne nem csak egy egyesületbe tagsági díjat fizetni,
akkor minden esetben az az egyesület érvényesítse az arcképes igazolványt, ahol az illető
állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. Fizethet máshol is, de az a tagegyesület legyen
jogosult érvényesíteni.
Fodor Ágnes: aki Pesten tanul nem fog csak ezért hazautazni.
Angyal Gábor: nálunk sok olyan ember van, aki be se jön, csekken befizeti a tagdíjat, mi
ellenőrizzük, és borítékban kiküldjük a bélyeget.
Fodor Ágnes: legyen egy igazolvány, mert később egy plasztik kártya lesz.
Majoros Kálmánné: nálunk vannak olyan tagok, akik más tagegyesületnél tagok, nekünk van
olyan igazolványunk, hogy azzal az egyesületünk pártoló tagjai. Nem utazhatnak vele, de az
egyesület rendezvényein, lehetőségein részt vehetnek. Ugyanolyan, rajta vannak az adatok,
vannak rubrikák, ahova bélyegzünk.
Pesti Zoltánné: nálunk csak az lehet tag, akinek az állandó lakcíme Szolnok megyében van.
Angyal Gábor: ez nem egységes.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: attól, hogy Szolnok megyében van az állandó lakcíme, máshol is
lehet tag, de az meg már megint más helyzet.
Dr. Nagy Sándor: meg tudunk fogalmazni most valamit, vagy gondolkodjunk és legközelebb
hozzunk határozatot?
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: javaslom, hogy fogalmazzunk meg egy ajánlást az
egyesületeknek, figyeljenek erre, működjenek együtt egymással az egyesületek,
nyilatkoztassák a belépőket.
Dr. Nagy Sándor: mikor majd az első arcképes igazolványt kiadjuk, addigra készítsünk egy
szabályzatot, hogy akinek kiadják, annak milyen adatát kötelesek az igazolvány
sorszámának feltüntetésével a központnak megküldeni. Mert minden igazolvány
sorszámozott. Ha kiadja valakinek az igazolványt, megadja az adatokat, meghatározzuk,
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hogy mit, és felküldi a sorszámmal együtt, akkor látni fogjuk, hogy kiknek van kiadva, nem
lehet visszaélni.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám határozati javaslatát az alábbiak szerint fogadta el az elnökség:
44/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ azt az ajánlást teszi a tagegyesületei részére, hogy lehetőség szerint
kövessék nyomon az MVGYOSZ tagegyesületeinél többes tagsági viszonnyal rendelkező
tagok esetében a többes tagságnak a fennállását, akár a tagok nyilatkoztatása révén is, és
törekedjenek arra, hogy egy tag, csak egy MVGYOSZ igazolvánnyal rendelkezzen.
Az elnökség felkéri az elnököt, vagy szakmai vezetőt, hogy dolgozzon ki szabályzatot a
jövőre nézve az MVGYOSZ arcképes igazolványának egységes országos nyilvántartására,
aminek a határideje 2017. november 30.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor: mielőtt kiadjuk a szabályzatot, ha nem is tartunk elnökségi ülést, kiküldjük
az elnökségnek megvitatásra.
9.

Bejelentések, vegyes ügyek

Pesti Zoltánné: az ügyfélkapunál az elektronikus ügyintézés akadálymentesítés kapcsán van
valami előrelépés?
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: eljárás folyamatban van, az Egyenlő Bánásmód Hatóságra be van
adva az ügy. Egyeztettünk az Egyenlő Bánásmód Hatósággal, hogy szerintük mit lehetne
eljárás alá vonni, mivel már ők maguktól is leveleztek ebben az ügyben. Azt mondták, hogy a
BM az illetékes. Tavasszal indítottuk meg az eljárást, államtitkári választ kaptunk, ő vitatta,
hogy ez a BM felelősségi köre lenne. Azt írta, hogy az egyes szervek, akik az ügyfélkaput
használják, ők a felelősek, mert nem kényszerítik senkire ennek a rendszernek a
használatát, minden szerv maga dönt arról, hogy fejleszt-e egy önálló platformot, vagy sem.
Ezért minden szervet külön eljárás alá kéne vonni. A Nisz Zrt. fejleszti ezt a platformot, még
velük is kéne foglalkozni. Az Országos Bírósági Hivatal, mint az EPER rendszerek
fenntartója lehet az egyik, vonjuk be az OBH-t. Augusztusban írtam egy kérelmet,
fenntartjuk, hogy a BM is felelős ebben a helyzetben, illetve kértük, hogy az OBH-t és a Niszt is vonják be az eljárásba. A hatóság azt írta vissza, hogy a Nisz bevonását nem tartják
indokoltnak. Most a BM és az OBH van eljárás alá vonva. Jelenleg itt tart az ügy, ha
valamilyen fejlemény lesz, tájékoztatni foglak benneteket.
Kácsor- Macska Zsuzsanna: az IKR-rel nem lehet csinálni valamit?
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: analóg a probléma az elektronikus ügyintézéssel. Mindenképp
kéne vele foglalkoznunk.
Barnóczki Gábor: korábban az NRSZH-tól, most a Fővárosi Kormányhivataltól mindenkinek
úgy jönnek a hivatalos levelek az akkreditált foglalkoztatásról, pdf kép jellegű és nem lehet
elolvasni.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: ezt le kellene írni nekik.
Pesti Zoltánné: egyszer ellenőrzéskor jeleztem, jó lenne, ha odafigyelnének rá. Az ellenőr azt
mondta, hogy vegyünk fel jól látó megváltozott munkaképességű kollégát.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: írni kellene egy levelet ez ügyben. A volánnál volt, hogy nem
akadálymentes PDF-ben küldték el az elektronikus buszjegyeket és többen jelezték és
megoldották, hogy akadálymentes legyen.
Dr. Nagy Sándor: a MÁV-nál is ugyanígy megcsinálták.
Nemes-Nagy Tünde: a MÁV-nál be fogják vezetni a segítő szolgáltatást. Fog abban valaki
segíteni, hogy mit hogyan kell csinálniuk?
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Dr. Nagy Sándor: egységesen kellene, fel kell venni a kapcsolatot az osztállyal. Írok egy
levelet azoknak, akiknek a kérdőívet kellett megválaszolni és megkérdezem, hol tart az ügy.
A tagegyesületeket is bele kell vonni, egy egységes rendszerrel érzékenyíteni.
Dr. Nagy Sándor: az alapvető jogok biztosánál is van egy ügyünk, februárban küldtük el,
hogy miért kell a vakoknak közjegyző előtt okiratba foglalni azt a szerződést, amit ügyvéd
készít el, és ezért felelősséget vállal. Nem kaptunk választ erre a mai napig sem. Egy másik
levélben megkérdeztem, hogy megkapták-e és arra sem válaszoltak. Ezt majd még intézni
kell.
Egy pletykát szeretnék megelőzni, az a hír kezd járni, hogy Berke Mónika itt dolgozik a
Szövetségben 4 órában. Nem dolgozik itt. Valóban sokat van a Szövetségben, de nem
dolgozik itt munkaviszonyban. Lehet, hogy itt fog, de azt úgyis nyilvánosságra hozom. A
Szövetségtől még semmilyen pénzt nem kapott, azért, amilyen munkákat itt végzett.
Koordinálta, megszervezte a pályázat írást a Távszem projekthez. Tegnap 17.06-kor jött a
hír, hogy nyertünk 469 millió 370589 forintot.
Ezen kívül teljesen ingyen koordinálta a 100 éves program összeállítását. Most fogunk
tárgyalni arról, hogy felkérjük védnöknek a Köztársasági Elnököt, a hivatal igazgatója 2 órára
jön tárgyalni.
Nagy része volt még a szempont rendszer kidolgozásában. Részt vesz olyan érzékenyítő,
kommunikációs rendezvényeken, amelyre a Szövetséget érték fel, kifejezetten minket kértek,
ezért nem adtuk át. Egy cég fizetett, de azt a Szövetségnek számláztuk, nem Mónikának
fizettük.
A Zeneakadémiában tartott rendezvény szervezését is ő vette át, virág Krisztinával együtt,
miután Nándi elment. Az előadó művészeknek fizettünk tiszteletdíjat, Mónika nem kapott
ezért sem fizetést. Segített a bértámogatási pályázat beadásánál és egyéb pályázatoknál is.
A cirkuszi rendezvényben is részt vett, mivel Mónikát ismerte az audiónarrációt végző. Sokat
tesz azért, hogy a Szövetség népszerűbb legyen.
A Távszem projektben dolgozni fog, pályázati pénzből lesz a fizetése.
Nemes-Nagy Tünde egy dolgot kihagytál Sándor, hogy az NMHH-ban is dolgozik.
Fodor Ágnes: lehet, hogy le kellene fedni ezt az időszakot önkéntes szerződéssel Móninak.
Barnóczki Gábor: köszönjük a tájékoztatást a tegnapi jó hírről. Ti Iphone használók biztos
jobban tudjátok, nekem 3 hete mutatta meg egy kolléganőm a Be My Eyes alkalmazást,
hogy már van ilyen hasonló dolog. Miben lesz más a Távszem? Reméljük, aki a Be my eyest üzemelteti nem fogja konkurenciának tekinteni.
Dr. Nagy Sándor: olyan emberek fognak az operátori központban dolgozni, akik fel lesznek
készítve arra, hogy hogyan kell kommunikálni a vak emberekkel, milyen sajátos problémái
vannak a vak embernek, hogyan kell megfelelő instrukciókat adni, ismerjék a vaksággal járó
speciális élethelyzeteket és a szakszerű segítségnyújtás. A másik, a biztonság, titkosítva
lesznek az adatai, mindig biztosan elérhetőek lesznek az operátorok. Mindig szakszerű
segítséget fog tudni adni.
Barnóczki Gábor: a Be my eyes-ben önkéntesek vannak.
Az elnökségi tagok – rövid egyeztetést követően - a következő elnökségi ülés időpontját
december 12-ére tűzték ki.
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor lezárta az ülést.
Kmf.

…………………………….
dr. Nagy Sándor
elnök

…………………………………
Gál Enikő

………………………………
Barnóczki Gábor

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő
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