JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2018. június 25-én (hétfő) 12:00 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
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Pesti Zoltánné igazoltan van távol
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Angyal Gábor szakmai vezető
Baráth Barbara elnöki asszisztens
A Felügyelőbizottságtól jelen van:
Szűcs Zsuzsanna
A nyilvánosságtól jelen van: Szűcs György Csaba
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 6
elnökségi tag van jelen, az ülés határozatképes.
Napirendi javaslat ismertetése:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Az MVGYOSZ 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
Tájékoztatás az EBU-LOW VISION (gyengénlátó emberek) konferenciájáról
Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett
Bejelentések, vegyes ügyek
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Az elnökség a 2018. június 25-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
29/2018. (VI.25.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség 2018. június 25-ei ülésének napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
Az MVGYOSZ 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
Tájékoztatás az EBU-LOW VISION (gyengénlátó emberek) konferenciájáról
Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett
Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Nagy Sándor elnök a beszámolóját írásban előzetesen megküldte az elnökség tagjainak
és a felügyelőbizottságnak. Alább közöljük:

Elnöki beszámoló a 2018. május 27. és június 22. között végzett munkáról
Jeleztük a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek, hogy a Cégkapu webportálja nem
akadálymentes, amellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztattak.
Szolgáltatásaink
informatikai akadálymentesítése jelenleg folyamatban van. Az akadálymentesítést a NISZ Zrt.
az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve fogja elvégezni. 2018.07.01-ig
a szolgáltatások előzetes felmérése zajlik az akadálymentesítésre vonatkozóan.
Elkészült a tagnyilvántartó végleges közeli változata. Próbakitöltésre megküldtem az elnökségi
tagoknak és a Felügyelőbizottságnak. Az elnökség részéről ketten végezték el a kitöltést és
írták meg véleményüket.
A Mastercard novemberben rendezi meg az Év Bankja című díjátadót a magyarországi
pénzintézetek részére. A verseny minden évben valamilyen fontos, aktuális társadalmi témát
tűz a zászlajára. Idén ezek a kiemelt ügyek az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság. Ennek
érdekében pályázatot írnak ki, melynek nyertese az a magyarországi bank lesz, amely
infrastruktúrájában és szemléletében leginkább integrálja az esélyegyenlőség elvét,
szolgáltatásait fogyatékkal élő emberek számára is önállóan elérhetővé teszi.
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A Szövetség Németh Orsolya közreműködésével részt vállalt a pályázat szakmai tartalmának
és szempontjainak összeállításában. Kolléganőnk részt vesz a pályázatot elbíráló zsűriben is.
Támogatási szerződést írtam alá a Cognex Hungary Kft.-vel, amely szervezet a 2018-as
Corporate Donations programjának keretében a Szövetség kutyaiskoláját a Vision
kategóriában 4000 USD összegű egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti.
Részt vettem „A játék összeköt!” program keretében az első készülő játszótér alapkő letétele
alkalmából szervezett rendezvényen a Csillagházban.
Részt vettem az LSER2018 pályázat információs napján az FSZK-ban.
Kérésemre a SalesAutopilot Kft. azzal támogatja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségét, hogy ingyenes hozzáférést adott a SalesAutopilot fiók használatához, amelyen
az egységes tagnyilvántartó programot fogjuk kezelni.
A Siketvakok Országos Egyesületével közösen egyeztető megbeszélést kezdeményeztünk az
EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárával a látássérült
emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatban megkezdett jogalkotó munka tovább folytatása
érdekében. A megbeszélésen kitértünk a szakember-képzés megszervezésének
szükségességére is. Az államtitkár úr elmondta, hogy fontosnak tartja és támogatja a folyamat
tovább vitelét.
Kérésemre Németh Orsolya és Puskás Anett munkatársaim részt vettek az EBU első Low
Vision konferenciáján Szlovéniában. Hazatérésüket követően úgy döntöttünk, hogy körkérdést
intézünk az EBU tagszervezeteihez a hangoskönyvek hozzáférhetőségével és a
hangoskönyvtárak működésével kapcsolatban. Azért fontos most egy ilyen aktivitás a
részünkről, mert a konferencia láthatóan sok ötletet generált a résztvevőkben, azonban ezek
megvalósulásához mindig szükséges a mielőbbi cselekvés és egymás motiválása. Bár a
hangoskönyvek kérdése csak közvetve érinti a gyengénlátó személyek helyzetét, mégis
releváns lehet, mivel sokan a hosszabb szövegek olvasásához már képernyőolvasót
használnak vagy hangoskönyvet vesznek igénybe.
Az MVGYOSZ kérelmére az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) előtt az OBH és a BM ellen
az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában eljárás indult. Véleményeztük
és megtettük módosító javaslatainkat egy együttműködési megállapodást tartalmazó
szerződéstervezethez annak érdekében, hogy az OBH közreműködésével új I-Form űrlapok
kifejlesztésére kerüljön sor. A szerződő felek:
-

az Országos Bírósági Hivatal,
a Belügyminisztérium,
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége.

Folytatódott az egyeztetés a MEOSZ, az MVGYOSZ és a Magyar Ügyvédi Kamara között,
amelynek a célja, hogy azokon a helyeken ahol a fogyatékos személyek tekintetében a
jogszabályok közokirati kényszert írnak elő, a jognyilatkozatok alaki érvényessége
előfeltételeként, ott alternatívaként az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratok is feleljenek
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meg az alaki érvényesség követelményeinek, ezáltal szűnjön meg a fogyatékos személyeket
érintő diszkrimináció.
Kérésemre Angyal Gábor munkatársam szakmai tájékoztató napon vett részt, amelynek
témája a védett munkahelyek, akkreditált foglalkoztatók és fejlesztő foglalkoztatást végző
intézmények által nyújtott szolgáltatások és gyártott termékek beszerzésére vonatkozóan. A
Kbt. 111.§ t) pont alapján nem kell alkalmazni a törvényt az uniós értékhatárt el nem érő olyan
beszerzéseknél, amely védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által
előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére irányul. A rendezvényt az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság Foglalkozási Rehabilitációs Főosztályával közösen szervezte a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Különösen érdekesek lehetnek az MVGYOSZ és tagegyesületei szempontjából azok a
specifikus szolgáltatások, melyekkel elősegítjük a fogyatékos, esetünkben konkrétan a
látássérült személyek esélyegyenlőségének és társadalmi részvételének megvalósulását.
Ilyen szolgáltatásunk pl. a Braille tervezés és nyomtatás, az akadálymentesítési tanácsadás,
az érzékenyítő programok, tréningek, képzések szervezése és lebonyolítása. Mellettünk pedig
sok más hasonló szervezet nyújt ugyancsak a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét javító
és a közszféra által gyakran igénybe vett szolgáltatásokat, pl. honlapok egyenlő esélyű
hozzáférésnek megfelelő tervezése és szakvéleményezése, érzékenyítő tréningek, képzések
szervezése és lebonyolítása, megváltozott munkaképességű munkavállalók felkutatása,
közvetítése, stb.
A Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjával, az Egyenlő
Biztonság programja keretében folytattuk az együttműködést. Ennek keretében elkészítettük
„A látássérült személyek közlekedési nehézségei és az ezek csökkentését célzó üzeneteink a
társadalom felé” című tanulmányunkat.
Az együttműködés részeként megszerveztük a "Látássérült közlekedői fórumot", amelyen a
Kutató Központ rövid ismertetőt tartott az Egyenlő Biztonság programról, a látássérült emberek
közlekedésével kapcsolatosan eddig összegyűjtött tapasztalatokról, véleményekről.
Ezt követően kérdések kapcsán beszélgettünk a résztvevőkkel a közlekedéssel kapcsolatban
az alábbi témakörökben:
1) Közlekedési módok és szokások. Napi közlekedési rutin, közlekedési tapasztalatok
2) Baleseti kockázatokkal, baleseti okokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények
3) Beavatkozási lehetőségek
Az alábbi érintett és szakmai csoportok vettek részt a fórumon:
- látássérültek, akik napi szinten közlekednek önállóan fehérbottal, vakvezető kutyával,
gyengénlátóként segédeszköz nélkül vagy kísérővel
- szervezeti, érdekvédelmi vezetők
- vakvezető kutya kiképzők
- rehabilitációs tanárok, akik a felnőtt látássérülteket oktatják a tájékozódás és közlekedés
modulokra az elemi rehabilitáció során
- a siketvak személyek érdekvédelmével foglalkozó szakemberek
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Beszámolóm végén felhívom a tisztelt elnökség figyelmét arra, hogy az MVGYOSZ
hírlevelében Németh Orsolya munkatársam hétről-hétre részletesen bemutatja a Szövetség
érdekképviseleti munkáját, amelyből részletesebb tájékoztatást kapnak az elnök
tevékenységéről is.
dr. Nagy Sándor
elnök
Dr. Nagy Sándor: kiegészítésként csak annyit, hogy erre a hétre sikerült megállapodni két
komoly kormányzati emberrel, holnap fogom fogadni Nyitrai Zsolt Miniszteri megbízott urat,
aki egyben országgyűlési képviselő is, és pénteken fogok tudni tárgyalni Fülöp Attilával új
államtitkár úrral. Remélhetőleg, elő fogjuk tudni mozdítani a látássérült emberek
életminőségét. Összegyűjtöttem azokat a főbb gondolatokat, amiket szeretnék velük
megosztani. Az internet használat és az elektronikus űrlapok használatának
akadálymentesítésére, a költségvetési támogatás emelésére mind a Szövetség, mind a
megváltozott munkaképességűek szempontjából, és még sok más fontos dologról, majd
részletesen be fogok számolni róla. Ezt csak azért emeltem ki, mert fontos és a héten fog
történni.
Dr. Ozvári-Lukács Ádám: lenne egy ötletem, amit jó lenne, ha felvetnél. A hírekben olvastam
a múlt héten, hogy módosítani akarják a Nyugdíj Törvényt. El fogják törölni azt a szabályt, hogy
ki kell lépni arra a napra, amikor a nyugdíjas igényli a nyugdíját. Ugyanez a szabály a
rokkantsági ellátás megállapításánál is. Ffel kéne vetni, hogy itt se kelljen alkalmazni ezt az
értelmetlen szabályt.
Dr. Nagy Sándor: ez nekem is eszembe jutott, fel is fogom vetni.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: jártam már Fülöp Attilánál, amikor államtitkár volt és neki érdemes
felvetni dolgokat, mert amit akkor javasoltunk, láttuk, hogy bekerült a törvénybe.
Dr. Nagy Sándor: ebben a MEOSZ is partner lesz.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: láttam, hogy tavasszal egy nagyon jó javaslatot dolgoztak ki.
Dr. Nagy Sándor: azt a munkát ismerem, támogattam is.
Több kérdés nem merült fel, Dr. Nagy Sándor átadta az ülés vezetését Dr. Ozvári-Lukács
Ádám alelnöknek.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám következik az elnöki beszámolóval kapcsolatos határozathozatal
30/2018. (VI.25.) sz. elnökségi határozat
Az elnökség az elnök 2018. május 27-e és a 2018. június 22-e közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, NemesNagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.

2.

Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
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Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: kérdezem az elnökséget, hogy az elnököt megillető 2018. második
negyedéves prémiumának kifizetését megszavazza-e?
31/2018. (VI.25.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2018. második negyedévére a
prémium.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, NemesNagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.
3.

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

A gazdasági vezető előzetesen írásban megküldte a beszámolóját az elnökség tagjainak és a
felügyelőbizottságnak az alábbiak szerint:

Gazdasági vezető beszámolója 2018. május 31.-től június 22-ig
2018. május 31-én beküldésre került a 2016. évben átutalt szja 1 %-os összegének
felhasználására vonatkozó 16KOZ jelű közlemény, valamint a 1729 számú társasági
adóbevallás.
A balatonboglári üdülővel kapcsolatos első elszámolás (május hónapról) benyújtásra került a
Nemzeti Üdülési Alapítványhoz.
Június 4-én a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal is ellenőrzést folytatott a
bértámogatással érintett munkavállalók tekintetében. A Kormányhivatal a személyes
rehabilitációs tervek kötelező jogszabályi elemeinek meglétére vonatkozóan rögzítette a
jegyzőkönyvben, hogy az új munkavállalók rehabilitációs tervei hiányoznak, azok pótlása
folyamatosan történik. A 2018-as év előtt felvételre került munkavállalók esetén a
dokumentumok rendelkezésre állnak. Ugyanígy a rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs
mentor tevékenységnaplója is a 2018. április hónap előtti időszakról hiányzik, azonban utána
a megtekintett tevékenységnaplót megfelelőnek minősítették. A pénzügyi nyilvántartást,
elszámolást rendben találták.
Járulékbevallás, áfa bevallás, valamint a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylatkibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása az adóhatóság
részére beküldésre került. A Központi Statisztikai Hivatal részére a létszámjelentést
elkészítettem és beküldtem.
Június 11-én megtartottuk az egyesületek részére az információs napot, melyen az
egyesületek képviselői és munkatársai majdnem teljes létszámban részt vettek. Az általunk
kidolgozott tájékoztatót a felmerült kérdések alapján kiegészítettük és ezt a részletes
segédanyagot kiküldjük mindenkinek, ezzel segítve munkájukat.
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A pénzintézeteinkkel folytatott egyeztetések alapján a következő megállapításra jutottunk: az
euróban rendelkezésre álló pénzeszközeinket a jelenlegi piaci és gazdasági feltételek mellett
sem lekötni nem érdemes, sem pedig látra szóló betétként a számlán tartani. Az euro magas
árfolyama miatt ezen formák hozama nulla. A kockázatmentes befektetésnek minősülő
állampapír csak magánszemélyek számára elérhető megtakarítási forma, így ez is kiesett a
lehetőségek közül. Mindezeket mérlegelve, valamint azt, hogy kiadásaink forintban merülnek
fel, arra a döntésre jutottunk, hogy átváltjuk eurós pénzeszközeinket forintra. Az aktuális 319
forintos vételi árfolyam helyett egyedi árfolyamot kértünk és kaptunk az OTP-től (322,2).
Dr. Verdes Zsuzsanna
gazdasági vezető
Szűcs Zsuzsanna: a Távszemmel kapcsolatban nem szoktunk hallani a gazdasági vezető
beszámolójában. A jövőben erre is ki lehetne térni.
Dr. Nagy Sándor: rendben. Annyit azért tájékoztatásul elmondok, hogy a pályázatban előírt
ütemezésnek megfelelően az elszámolásokat elvégzi. Figyelemmel kísérem. Júliusban
mennek a minisztériumba egyeztetésre.
Barnóczki Gábor: mivel a beszámolóban említetted Zsuzsa, az információs napot, ezért itt
teszem fel a kérdést. A vonaton jutott eszembe. Nem látom indokoltnak akár a segédeszköz,
akár a tanulmányi pályázatokat csatolni az Szja. 1 %-ának elszámoláshoz, azok
hozzáférhetőek minden tagegyesületnél egy esetleges ellenőrzésnél. Marcsi felvetette az
adatvédelem kérdését, ha meg kell küldenünk a pályázati adatlapokat az elszámolásnál.
Feleslegesnek érzem, nem tudom, ez törvényi előírás-e, hogy a Szövetségnél legyen, eddig
erre nem volt szükség. Felesleges munkának érzem. Ha ellenőrzés van nálunk megtalálható,
bekérhetitek, megnézhetitek, amikor eljöttök ellenőrizni. Azt tartanám indokoltnak, hogy ha az
eddig használt listát megküldjük az elszámolandó tagoknak a pályázatáról, név szerint, cím
szerint.
Nemes- Nagy Tünde: iskolalátogatási igazolást kérték még tavaly.
Barnóczki Gábor: nyilván ha erre nagy szükség van, az egyesületek eleget fognak ennek tenni.
Dr. Verdes Zsuzsanna: Ha egy listát küldtök arról, hogy kiket, milyen összegben támogattatok,
nekem az is jó.
Több elnökségi tag is megerősíti, hogy az üléseken határozatban szokták közölni.
Dr. Verdes Zsuzsanna: lássuk magát a folyamatot, hogy pályázatot írtatok ki és az elnökség
döntött. Legyen valamilyen formában igazolva, hogy kik és miért kaptak meghatározott
összeget.
Szűcs Zsuzsanna: a másik dolog, amit hallottam, hogy a tag nevére és címére szóló számlára
nem lehet záradékot rávezetni. Velem történt meg egy olyan eset, hogy jött az anyuka, hogy
a gyerek számára be volt nyújtva segédeszköz pályázat, egy szemüveg számláról volt szó.
Ha az iskolai alapítvány nem vezetett volna rá záradékot, akkor én csont nélkül kifizetem neki
arra a számlára. Láttam a záradékot rajta, láttam, hogy az iskolai alapítvány kifizette. Ha nincs
rajta záradék, egy számlával végiglátogathat 5 alapítványt, vagy amennyit akar, és mindenhol
beszedheti, ha csak a kiadási bizonylaton jelenik meg a záradék. Erre valami megoldást jó
lenne kitalálni, mert ez visszaélésre adhat okot. Nem tudom, mit értesz ezen, hogy nem
vezethetjük rá a záradékot.
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Dr. Verdes Zsuzsanna: az a számla nem az adott egyesületé. A kislánynak, vagy bárkinek a
nevére szól.
Szűcs Zsuzsanna: igen, de ha állami pénzt fizetünk ki arra, ha ő azzal a számlával továbbmegy
másik alapítványhoz, egyesülethez, ugyanúgy állami pénzeket szed be. Állami pénz
védelméről van szó. Lehet, hogy kérnék az elején a pályázatban a hozzájárulást, hogy ő
hozzájárul ahhoz, hogy a záradék rákerüljön. Mert ha nem záradékolom, akkor ő akárhány
helyre továbbmegy, és beszedi az állami pénzt, mert sajnos vannak ilyenek.
Majoros Kálmánné: mi is jártunk így tavaly, hogy kifizetették volna velünk még egyszer, amit
már egyszer valamilyen szervezet kifizetett.
Dr. Nagy Sándor: Zsuzsa abból indult ki, hogy nem törvényi követelmény, mivel nem a miénk
a számla. De ettől függetlenül, ha ez élő probléma, úgy kell megszerkeszteni, ahogy Zsuzsa
mondja. A támogatásról szóló megállapodást, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a számláján
záradékoljátok a támogatás összegét. Ez azért is jó, mert látja a támogató, hogy 50 százalékot
kapott a másik 50-ig még esetleg támogathatja.
Angyal Gábor: Baranya megyében mi bekérjük a számlát és magunknál tartjuk.
Dr. Nagy Sándor: az nem jó, a garanciális jog érvényesítése miatt szokott ez probléma lenni.
Szűcs Zsuzsanna: amennyiben garanciális probléma van, egy hitelesített másolatot készítünk
róla és kiadjuk az eredeti számlát. Ezt is le lehet írni a pályázatban. Hozzájárul és garanciális
hiba esetén megkapja az eredeti számlát. Volt már pár olyan eset, ha garanciális hiba volt a
termékkel, akkor egy hitelesített másolatot készítettünk, és kiadtuk az eredeti számlát. Ezt is
le lehet írni ebben a pályázatban.
Barnóczki Gábor: a nyilatkozat az egyesület dolga, nyilván nem a Szövetségtől várjuk el.
Angyal Gábor: tavaly én Baranya megyében a pályázatot úgy szerkesztettem meg, hogy nem
volt szükség elnökségi határozatra a támogatás odaítéléséhez. A pontrendszer alapján és a
beérkezés sorrendje figyelembe vételével döntöttem a pályázatokról.
Szűcs Zsuzsanna: a pontrendszert az elnökség elfogadta valamikor?
Angyal Gábor: valószínűleg.
Dr. Nagy Sándor: azt mindenképpen kell, hogy lássuk, hogy döntött róla valaki egy testület,
vagy egy elnök és kiknek ment ki a pénz. Ennyit muszáj látni a helyes felhasználás
igazolására.
A záradékolás mi könnyíteni szerettünk volna, de igazatok van, visszaélésre adhat okot.
Megírjuk a tagegyesületeknek az itt elhangzottakra hivatkozva tájékoztatjuk őket.
Nemes- Nagy Tünde: az Erzsébet-programmal kapcsolatban írtad, hogy elszámoltál. Sikeres?
Dr. Verdes Zsuzsanna: módosítottak most rajta. Tavaly úgy működött, hogy minden hónapban
beküldtük a számlákat meg az elszámoló nyilatkozatot és úgy kaptuk meg utólag az üdülési
alapítványtól az adott összeget. Most megállapítottak a szerződés keretében egy
keretösszeget, amit egy összegben megkapunk, és azt fogyasztjuk hónapról hónapra.
Nemes- Nagy Tünde: jól működik? Eredményes?
Dr. Verdes Zsuzsanna: igen. A tavalyi év is teltházzal ment végig.
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Egyéb kérdés nem merült fel. Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és megköszönte a
gazdasági vezető munkáját.
4.

Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

A szakmai vezető írásban megküldte a beszámolóját az elnökség tagjainak és a felügyelő
bizottságnak az alábbiak szerint:

Beszámolási időszak:
2018. május 30 – 2018. június 24.
Bevezetés
A beszámolási időszakban 18 munkanap volt. Ebből 0 napot töltöttem fizetett szabadságon. A
beszámolási időszak szakmai tevékenységei az előző év azonos időszakához viszonyítva
egyes területeken mennyiségi mutatókat illetően hasonlóak vagy jobbak, minőségi mutatók
szempontjából pedig jobbak.
Szolgáltató központ
A létesítmény kialakítása folyamatban van. A tervezett (2018. augusztusi) átadás várhatóan
csúszni fog, melynek fő oka, hogy az annak helyet adó létesítmény épületgépészeti
szempontból sürgős és váratlan felújításra szorul. A szervezeti egységet azonban annak
ellenére, hogy még nem a rendeltetés szerinti helyén található, már egységesen kezeljük.
Hangoskönyv kölcsönzés
A hangoskönyv kölcsönzés ügyfélfogadási idejét június második hetétől az eredeti rend
szerintire visszaállítottuk. A csökkentett ügyfélfogadási idő alatt felhalmozódott adminisztratív
feladatokat sikerült bepótolni, köszönhetően a könyvtári nyilvántartó rendszer
helyreállításának és annak, hogy a hangoskönyv kölcsönzést is feladatként ellátó
központvezető kitűnő eredménnyel befejezte a gyógyászati segédeszköz értékesítő
tanfolyamot.
A hangoskönyveket jelenleg CD-n kölcsönözzük. Minden művet 3 másolati példányban
tartunk. A gyakorlat azt mutatja, hogy elegendő művenként legfeljebb 2 példányt tárolni. Ezért
– amennyiben humán erőforrással győzzük – a költözés idejére a CD lemezek minősége
szerint az egész állomány átválogatásra kerül (3600 mű 3 példányban, esetenként 2 – 4 lemez
művenként) körülbelül 33.000 lemez. Lemezenként 0,5 perccel számolva (Polcról levesz, tok
kinyit, lemez kipattint, megnéz, visszapattint, tok becsuk, majd a három példányból a
legrosszabb kiselejtez) egy személynek 7 órás és minden percet kihasználó műszakot tekintve
kb. 40 munkanapjába telne. Az nyilvánvaló, hogy a kölcsönzéssel foglalkozó munkatárs a
tervezett költözésig nem fogja tudni elvégezni ezt a feladatot, pedig a CD tárhellyel a 2
példány/mű mennyiséghez terveztük.
Braille-könyv kölcsönzés
A kölcsönzés a megszokott rendben zajlik. A Braille-könyv állomány tekintetében is szükséges
a válogatás, mert a 100 új könyvnek is kell a hely, ezért azokat a műveket, amelyekből 3
kinyomtatott példány van az állományban, kettőre csökkentjük. Emellett az évtizedek óta nem
keresett műveket elkülönítve raktározzuk majd a keresettektől, melyeket viszont a z egykori
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hangkazetta raktározó polcrendszerben helyezünk el, ahonnan könnyen és gyorsan
kikereshetők lesznek.
Segédeszköz értékesítés
A tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalomra egyelőre nincs teljes rálátásunk, mivel az
adatvesztés eredményeként zajló, a 2018. januártól március végéig kibocsátott számlák újbóli
felrögzítése még folyamatban van. Folytatjuk a nyitást a gyengénlátó vásárlók felé is, melynek
eredményeként nagy kontrasztú és (a lehetőségekhez mérten) nagy számokkal készített
számlappal bíró elegáns karórákat szereztünk, szerzünk be.
Segédeszköz szervizelés
Folyamatban van a Braille-írógépek javításához szükséges adminisztratív háttér kialakítása,
mely fontos eszköze az átlátható működésnek.
Digitális kompetencia fejlesztés
A szolgáltatást humán erőforrás terén tervezzük fejleszteni azért, hogy csökkenhessen a
várakozási idő.
Vakvezetőkutya használatának biztosítása
Csepelen elkészült az utcai gyalogos bejárat felújítása, egyúttal akadálymentesítése is. A
szükséges helyekre taktilis burkolati jelzések kerültek, illetve egy szabványos rámpa is
megépítésre került azért, hogy kerekesszékkel is be lehessen jutni az épületbe az utcai
főbejárat felől.
A főépület tetőszerkezetének, illetve a kennel udvar létesítményeinek felújítására vonatkozó
tervezés történt meg.
A tárgyalt időszakban 4 kiképzett kutya került gazdához, melyek közül 1 páros már sikeres
közlekedésbiztonsági vizsgát tett, 3 pedig a közeljövőben vizsgázik. A cél, a 18 vizsgázott
kutya előállítása tarthatónak tűnik.
Egy alomnyi kölyökkutyát elvesztettünk. Komplikáció miatti koraszülés indult meg Mona nevű
tenyész-szukánknál. A koraszülés oka vetélés volt. Azt, hogy pontosan hány kölyök pusztult
el, nem tudjuk biztosan, mivel néhányat megszült az anya, de mivel nem éltek, ösztönösen
meg is ette őket. Amelyeket nem tudott megszülni, műtétileg kellet eltávolítani belőle,. Műtét
nélkül elpusztult volna, hullamérgezés miatt.
PR és kommunikáció
Az újonnan fejlesztett weboldal tervezési fázisban van, már több alkalommal láthattam az
eredményt. Bizton állítom, hogy XXI. századi weboldala lesz az MVGYOSZ-nek,
szeptembertől.
A PR tevékenységhez kapcsolódó résztevékenységeket végző munkatársakból formalizált PR
csapatot kovácsolunk azért, hogy eredményesebben végezhessük az MVGYOSZ és
tevékenységei népszerűsítését.
Adományszervezés
A DM kampányok a megszokott módon zajlanak. Az idei harmadik témánk az akadálymentes
tankönyv készítése volt. A bevétel képezheti az alapját a szezonálisan létrehozott eseti
adaptáló csoportban tevékenykedők díjazásának.
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Egyebek
Két alkalommal vehettem részt szervezetfejlesztésben, melynek célja az volt, hogy mediátor
közreműködésével beszéljük meg, hogy mi az oka annak, hogy a szakmai vezető
teljesítménye alulmúlja a korábbiakat, illetve elmarad az elnök által elvártaktól.
A nemzetközi referenssel tárgyaltunk egy lengyel cég képviselőivel. A cég látássérültek
infokommunikációs akadálymentesítéséhez használt eszközrendszereket tervez és kivitelez,
pld. tapintható térképeket és maketteket. Azt szeretnék, ha az MVGYOSZ forgalmazná és
menedzselné Magyarországon a termékeiket.
Több alkalommal tárgyaltam a Fény Alapítvány képviselőivel, újabb közös programok és
projektek terveiről, megvalósíthatóságáról.
Tárgyaltam a Magyar Telekom munkatársaival arról, hogy miként tudna a cég az
önszabályozás eszközével hatékonyabban segíteni a látássérülteknek a szolgáltatásaik
akadálymentes igénybevételében.
Részt vettem a közbeszerzési törvény módosításának a civil szervezetekre gyakorolt hatását
elemző előadáson.
Részt vettem a látássérültek biztonságos közlekedéséről szóló interaktív beszélgetésben.
Budapest, 2018. június 24.
Angyal Gábor
Szakmai vezető
Nemes- Nagy Tünde: a mediációnak nem látom szükségességét.
Dr. Nagy Sándor: pedig van.
Nemes- Nagy Tünde: nem az a helyzet, hogy kellene.
Dr. Nagy Sándor: én is azt gondoltam. Ketten vagyunk benne Gáborral. Vannak helyzetek,
aminek a feltárásához egy ilyen szakértőre van szükség és az ő kérdéseire. A Távszem
projektben van a mediátor és mi is igényeltük a segítségét. Vannak olyan helyzetek, ahol a
lappangó problémák feltárásához egy hozzáértő szakember jó kérdései szükségesek, hogy
eljussunk a megoldáshoz. Ez még jobban elősegíti a hatékony munkavégzést.
Nemes- Nagy Tünde: örömmel tapasztaltam, hogy a Braille-nyomda most kimaradt a
beszámolóból. Ezek szerint megoldódott a hibás nyomtatás?
Dr. Nagy Sándor: sajnos nem, Németh Tamásék megírták a hibalistát.
Nemes- Nagy Tünde: nekem ma reggelre jött egy e-mail Kuminka Györgynétől, hogy már a
Vakok Világa címlap is hibás és a negyven valahány oldalban ő 50 hibát talált.
Dr. Nagy Sándor: tudom, a 2. szám is hibásan sikerült.
Nemes- Nagy Tünde: nem volt a nyomtatásról szó a beszámolóban.
Angyal Gábor: Kár, hogy nem hozzám futnak be ezek a visszajelzések.
Nemes- Nagy Tünde: a Braille-bizottságos mivoltom miatt.
Angyal Gábor: tudom, de én vagyok az a személy, akinek van lehetősége arra, hogy erre
valamilyen módon hatást gyakoroljon.
Nemes- Nagy Tünde: ha kapok ilyet, mindig átküldöm.
Angyal Gábor: az nagyon fontos lenne, mert ha látom a visszajelzéseket, akkor tudom, hogy
mi van. Azt kell tudni, hogy amellett, hogy egy rövidebb kábelt helyeztünk el a számítógép és
a nyomtató közé, amitől azt vártuk, hogy az elektromos zavarból származó hibák
megszűnjenek, de mégiscsak vannak. Utasítást adtam arra, hangolják össze a nyomtatást és
az épületben zajló felújítási munkákat, amik nagyteljesítményű gépek használatát követelik
meg. Ez nem mindig történt meg, emiatt én újra szóltam. Majdnem éjszakai műszakban lenne
praktikus nyomtatni, de azért nem zajlik folyamatosan bontási munkálat, de tudjuk, hogy az
jelentősen befolyásolja a nyomtatást. Sok mindenen gondolkodunk, hogy hogy lehetne
leárnyékolni magát az eszközt. Meg másik csatlakozó rendszert kellene beépíttetni a
gyártóval, mert az usb-s csatlakozós nyomtatónál már nem merül fel ilyen hiba, mert teljesen
végig árnyékolt az a rendszer.
11

Nemes- Nagy Tünde: kollégámat is felhívják, hogy a mi kiadványaink nem hibásak de a tiétek
igen, hogy az hogyan lehet. A kollégám olyasmit magyarázott, hogy a nyomtatónak van egy
teszt programja. Abban van hiba?
Angyal Gábor: nincs benne hiba. Van, amikor teljesen hibátlan példányok jönnek fel
korrektúrára. Ez attól függ, hogy nyugalmas időszakban történik-e a nyomtatás vagy sem.
Nemes- Nagy Tünde: azt lehet tudni, hogy hányan fizetnek elő Vakok Világára?
Angyal Gábor: igen. De ott is egyedi a probléma, mert az egyik előfizetőnek, ha van zavar,
akkor lesz benne pont beütés, a másikéban meg semmi.
Pontírású VV-re 60 és 70 közötti előfizető van. De nem mindenkinek megy ki hibásan.
Nemes- Nagy Tünde: tudom, hogy véletlenszerű.
Ozvári- Lukács Ádám: párhuzamos portról megy?
Angyal Gábor: igen. A 20 méteres kábelt egy 3 méteresre cseréltük, de ez sem jó, 1 méteres
kéne, csak fizikailag nem tudjuk megoldani.
Dr. Nagy Sándor: a kisnyomtató, ami nekünk nyomtat, nem győzi ezt a nagy mennyiséget.
Angyal Gábor: azt tudnotok kell, hogy a Braille-bizottság elnöke azzal fordult hozzánk, hogy
javaslatot tesz egy olyan személyre, aki alkalmas arra, hogy mind informatikai, mind
elektroműszerész végzettségénél fogva a nyomtatót szervizelje, hogy ez sikerült, vagy nem,
ezt nem tudom. A második lépés, hogy a Szövetség keressen olyan embert, aki a nyomtatót
szervizelni tudja. Nehéz ügy.
Nemes- Nagy Tünde: sajnos nincs ilyen személy. Pál kollégám azt mondta, hogy ő a
kisnyomtatókban tud segíteni.
Angyal Gábor: annak érdekében, hogy a Braille-bizottság tagjait tájékoztatni tudjuk egy
esetleges megbeszélésen, egy 5 oldalas dokumentum készült, hogy a nyomtató ittléte óta
milyen problémák merültek fel, és hogy azoknak hogyan próbáltuk meg az orvoslását. Volt itt
egyetemi emberekből álló bizottság is. Amikor még garanciális volt, a Labrador sem tudott vele
megbirkózni, mert ugye ők voltak, akik szállították. Ők azt mondták, hogy itt nincs is hiba.
Összeírtak egy komoly prémiumot is ennek bizonyítására, de hiba azért volt. Amit az emberek
visszasírnak, a régi típusú nyomtatás, amikor még egy présgép nyomtatta és a nyomó
lemezeknek hibátlanoknak kellett lenniük. Minden példány hibátlan volt, de ez egy más
technológia volt.
Nemes- Nagy Tünde: ma már sokkal modernebb dolgok vannak. Van a piacon más sokféle
nyomtató.
Angyal Gábor: olyan sokféle nincs. Mindegyik drága, ami nagyteljesítményű. Nekünk nem is
kell olyan nagyon nagyteljesítményű, de azzal is van elég baj.
Dr. Nagy Sándor: megvan a másik gépünk, csak azzal az a baj, hogy már a tesztnyomtatás
hibás volt. Sikerült visszaküldeni, hogy megszervizeljék. Abban látnám a megoldást, ha az a
gép jól működne. Mert ez egy tíz évvel korszerűbb gép, más a csatlakozása is.
A másik meg, hogy egyeztetni kell a munkálatokkal és úgy nyomtatni.
Angyal Gábor: naplózás folyik, hogy mikor történik a nyomtatás és milyen egyéb dolgok
vannak a környezetben. Kijönne ide a gyártó, csak kb. 4 millió Ft-ba kerül.
Dr. Nagy Sándor: működik a gép, semmi baj vele napokig, majd egyszer csak elkezd hibákkal
dolgozni. Nem lehet olyan hiba, amit szervizelni kellene, csak arra kéne rájönni, hogy hogy
lehet megakadályozni a ponthibákat. De több ember mondja, hogy tényleg létezik az
elektromos szennyezés.
Angyal Gábor: a párhuzamos port erre nagyon érzékeny sajnos. Van ennek modernebb
változata az usb, csak ha kijön a gyártó az drága.
Szűcs György Csaba a nyilvánosság részéről: a földelés legyen megfelelő.
Angyal Gábor: az megfelelő, van stabilizátor is beiktatva.
Szűcs György Csaba: az a lényege, a többlépcsős zavarszűrő rendszernek, hogy az RC
szabványnak megfeleljen. Árnyékolt kábel legyen. Ha egy pl. 6 kilowattos rádiófrekvenciás adó
van a közelben, annak kicsi az esélye, akkor csinálnak olyat, hogy az adatkábelt belehúzzák
egy vascsőbe és leföldelik.
Angyal Gábor: megvizsgáljuk ezt a kérdést mindenképpen.
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Egyéb kérdés nem merült fel. Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját és
megköszönte a munkáját.
5.
Az MVGYOSZ 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Dr. Nagy Sándor: kiküldtük a költségtervet.
Szűcs Zsuzsanna: nekem jobb lenne, ha látnám is a főkönyvi számokat hozzá, de a többieknek
talán nem nagyon mond sokat. Vannak elég részletes dolgok, víz, gáz, csatorna stb, de vannak
olya részek, amik elnagyoltak pl. a közös költség mire vonatkozik?
Dr. Verdes Zsuzsanna: két közös költség van, a Bácskai utcai ingatlané, és az Erzsébet
királynén van egy garázs, annak a közös költsége.
Szűcs Zsuzsanna: az Erzsébet királynén a garázs rég megvan?
Dr. Nagy Sándor: igen.
Szűcs Zsuzsanna: és az ellenoldalon? Mert ott gondolom ezt a közös költséget
Dr. Verdes Zsuzsanna: A Bácskai utcát továbbszámlázza a szövetség.
Szűcs Zsuzsanna: ez benne van?
Dr. Verdes Zsuzsanna: a bevételek között.
Szűcs Zsuzsanna: a továbbszámlázott bevételek között. Nincs zárójelben odatéve. Sok sornál
ott van zárójelben, hogy mit tartalmaz, itt nem volt.
Van egy olyan, hogy nyilvánosság, rendezvények. A szolgáltatások között van, látom, az 52eseknél.
Dr. Verdes Zsuzsanna: ilyen sorunk nem volt és ez kizárólag a Távszem miatt van benne.
Szűcs Zsuzsanna: ezen belül, hogy az konkrétan milyen költség, ez milyen szolgáltatás, de
milyen szolgáltatás. Nagyon sok minden tartozhat egy rendezvényhez. Konkrétan milyen
költség bérleti díj, szakértői díj.
Dr. Verdes Zsuzsanna: szívesen levezetem a Távszem 230 milliós költségvetését, az 10 oldal
legalább. Muszáj volt, hogy valamilyen formában áttekinthető legyen.
Szűcs Zsuzsanna: ez egy 6 millió körüli összeg van odaírva a rendezvények. Ez azért elég
konkrét összeg ahhoz, hogy lehessen tudni, hogy ez miből tevődik össze. Akár zárójelben
felsorolni néhány dolgot.
És ez az adott támogatás 9 millió Ft?
Dr. Verdes Zsuzsanna: a SZJA 1 százalékból illetve a DM kampányból adunk támogatást
segédeszköz beszerzéshez, fehér botokhoz.
Szűcs Zsuzsanna: tehát amikor 50 százalékos kedvezményt adtok fehér botok vásárlásához.
Dr. Nagy Sándor: vissza tudunk lépni, hogy volt a nyitó rendezvény, a megyéknél a
rendezvények. Meg még megyünk ki a megyékhez. ez 3-szor 21 alkalom, össze fog tudni
tevődni. Nem bontottuk alá ennyire részleteibe. De ha megkérdezik természetesen meg tudjuk
mondani mindenkinek, hogy mi tartozik ide. Maga a pályázat írja elő, sok rendezvény
megtartását. Muszáj, hogy ilyenek legyenek és ezek elég nagy költséggel járnak.
Szűcs Zsuzsanna: a legelején úgy kezdődik, hogy beruházás, számítógép, tárgyi eszközök
stb. ez rá fog kerülni 1-es 2-es nem tudom melyik számlaosztályra, ha az értékcsökkenés
maga az aktiválás ez korrekciós tényező. Értékcsökkenést kikalkulálni tudom, hogy nehéz még
ilyenkor. Amikor ide van, nem kell szó szerint nézni, hogy pénzben hogy megy ki, meg mi jön
be. Nyereség, tudni kell, hogy az értékcsökkenés a már meglévő eszközök értékcsökkenése
és ami be van ide tervezve ezek sem mind kiadás lesz, mert ezek módosulnak amiatt, hogy
aktiválásra fog kerülni. 1-es vagy 2-es számlaosztály, illetve az értékcsökkenés miatt. Ez a
nyereség nem olyan nyereség mintha cash flow szerint néznénk.
Nemes- Nagy Tünde: annyit szeretnék kérni, hogy mivel mondtad, hogy még kétszer fogtok
jönni a Távszem keretében, hogy előre jelezzétek, a számla miatt, mert a múltkori után is
nehezen hoztuk össze.
Dr. Verdes Zsuzsanna: felírtam Tünde.
Dr. Nagy Sándor: Zsuzsa van még valami?
Ha gondolod, kiegészíthetjük a garázzsal, meg a Bácskaival.
Szűcs Zsuzsanna: mindegy. Én rákérdeztem.
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Dr. Nagy Sándor: de így elfogadható?
Szűcs Zsuzsanna: nekem szemet szúrt, megkérdeztem. Későbbiekben a felügyelő bizottság
úgy is rá tud az ilyenekre kérdezni.
Dr. Nagy Sándor: költségvetés szerint működünk, de azt nehéz fillérre pontosan megtervezni,
mert óhatatlanul is változni fog, hiszen módosulni fognak a bevételeink és a kiadásaink is. Az
igazi elszámolás a közhasznúsági mellékletének a része. Elkészül az egész évnek a pénzügyi
része a könyvelés ismeretében. De előírás, hogy mindig legyen költségvetés az előző évek
gyakorlata szerint megpróbáljuk megtervezni a költségvetést, és próbálunk ennek megfelelően
gazdálkodni. A tervezett bevételt és kiadást mondd Zsuzsa.
Dr. Verdes Zsuzsanna: tervezett bevétel: 744.901.000 Ft. Tervezett kiadás: 728.193.960 Ft.
Ez alapján 16.707.000 Ft. nyereségünk lenne.
Dr. Nagy Sándor: ennyi lenne a bevétel, ha úgy jönnek az adományok, mert az adomány, amit
úgy használunk fel, hogy mi ütemezzük a felhasználását, azzal nem kell azonnal elszámolni.
A pályázati pénzzel fillérre pontosan el kell számolni, azt el is kell, költsük. Abból nem
képződhet nyereség. A másik, hogy nagyon megugrott a költségvetésünk, az a Távszemnek
tudható be.
32/2018. (VI.25.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 2018 évi
költségvetését az alábbi főszámokkal elfogadta:
Bevétel: 744.901.000 Ft.
Kiadás: 728.193.960 Ft.
Nyereség: 16.707.000 Ft.
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
6.

Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor: Az ülést zártkörűvé nyilvánítottuk, mert egyelőre nem szeretnénk
nyilvánosságra hozni a Braille-emlékéremre jelöltek névsorát. Kiküldtük a jelölteket az
elnökségnek. Döntsünk, mi legyen a későn érkezett jelöléssel.
Jövőre is fel lehet terjeszteni.
Nemes- Nagy Tünde: egyszer már volt ilyen.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: akkor is azt mondtuk, hogy a következő évben jelöljék újra.
Az elnökség egyhangúan javasolja, hogy a határidő után érkezett Braille-emlékéremre jelölést
jövőre terjesszék újra elő.
Barnóczki Gábor: Ézsiás László előterjesztésénél láttam, hogy „összeállította Árvay Mária”.
Tudomásom szerint egyesület terjeszthet elő, vagy elnökségi tag.
Dr. Nagy Sándor: a kísérőlevélben volt leírva.
Barnóczki Gábor: bocsánat, akkor figyelmetlen voltam.
Dr. Nagy Sándor: a kísérőlevélhez mellékelték Árvay Marika összeállítását. Sajnálom, hogy
Fodor Ágnes most nincs itt és nem tud hozzászólni. Egy nagyon szép életpályát mutattak be,
de semmi olyat nem írtak, hogy mit tett a vakokért.
Rengeteg rendezvényen részt vett.
Nemes- Nagy Tünde: én átdolgoztatnám a szabályzatot. A Braille-emlékérmet a magam
részéről kuriózumnak tartom és csak olyan embernek adnám, aki látóként tesz a
látássérültekért. Mert az egyesületen belüli dolgot oldja meg, önkéntes munkával. Látónak
adnám és akik részemről szóba jöhetnek: Bodor Tibor hiszen ő az általa olvasott könyveket a
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mai napig hallgatom, az általam javasolt tiflopedagógust, Lispán Andreát, a Dorkót és a Fény
Alapítványt bár az ő munkásságukat nem nagyon ismerem, de ha ti támogatjátok, akkor én is.
Barnóczki Gábor: van abban valami, amit mondasz Tünde. Látóként magánember, cég stb.
tesz a látássérültekért, amennyiben önzetlenül és nem a munkájából fakadóan végzi és ezért
pénzt kap.
Dr. Nagy Sándor: jogos, amit mondtok. De ha Pl. Kovácsnét nézzük, aki 30 éve vezeti az
egyesületet, és a helyi civil életben is aktívan képviseli a látássérültek ügyét. Táborozni vitte a
fiatalokat stb.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: van egy szabályzatunk, ami alapján jelenleg dolgozunk, mindenki
elmondhatja a preferenciáit is. Most is pontokat fogunk adni, mint tavaly? Azzal kifejezheti
mindenki a preferenciáit. Azt gondolom, hivatalban lévő vezetőket támogatni nem biztos, hogy
szerencsés… ha elmegy nyugdíjba, akkor lehet mondani, hogy mennyit tett. A cég esetén
pedig, hogy ha támogatja a látássérülteket, akkor ezt a marketingjében tudja kommunikálni.
Ez egy társadalmi felelősség vállalás és lehet ennek piaci hozadéka is. Nem azért mondom,
hogy ne díjazzunk cégeket.
Nagy volumenű a Dorkó tevékenysége, ott lehet ezt díjazni. A Fény Alapítványnál nálam az
merült fel, hogy bár nem ismerem annyira a tevékenységüket, de ők alapvetően a látássérültek
támogatására jöttek létre. Nekem ez egy kérdés. Persze lehet mondani, hogy lehet jól és még
jobban csinálni. Ha jól csinálja, miért ne ismerjük el, de azért nekik ez az alapfeladatuk, hogy
látássérülteket segítsenek. De nem vagyok ellene.
Szűcs Zsuzsanna: csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy jól gondoljátok meg, mert a
centenáriumi évben ennek nagy hangsúlya van.
Barnóczki Gábor: ne merüljön fel, hogy csak négyen érdemlik meg, ne ezen spóroljunk.
Nemes- Nagy Tünde: szerintem pont a centenárium miatt kell úgy lennie, hogy annak adjuk,
aki valóban tesz.
Kácsor-Macska Zsuzsanna: Bodor Tibornak biztosan adnék, ez nem kérdés.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: ez senkinél sem kérdés szerintem.
Angyal Gábor: most mondhatnám, hogy ő is pénzért olvasott fel.
Szűcs Zsuzsanna: nem önkéntesként olvastak fel?
Dr. Nagy Sándor: fizetett felolvasók voltak akkoriban.
Nemes-Nagy Tünde: pedig mindig azt kommunikálták, hogy önkéntes felolvasó, erőt
megfeszítve.
Angyal Gábor: hajnalban jött ez igaz és nem a pénzért. Meg nem is volt sok pénz.
Kácsor-Macska Zsuzsanna: de azért ő megérdemli, azt gondolom.
Szűcs Zsuzsanna: az egész munkássága.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: ez egy szimbolikus dolog úgy gondolom.
Dr. Nagy Sándor: a Dorkó és a Fény Alapítvány őket én terjesztettem fel. A Fény Alapítvány
20 éve folytatja a tevékenységét. Nem csak rajtunk keresztül támogatja a vakokat, hanem a
VÁI-n keresztül is.
Angyal Gábor: Bercelre megy a Halmozottan fogyatékos látássérültekhez minden
karácsonykor.
Nemes-Nagy Tünde: a vakvezető kutyás kisfilmet láttam a facebook-on az nagyon tetszett.
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: nekem az jött le, hogy ők a VÁI-nak a szárnyai alatt jöttek létre.
Kácsor-Macska Zsuzsanna: ők azok, akik évek óta támogatják itt az angol oktatást?
Dr. Nagy Sándor: igen. Az aláírás oktatást a jógát szintén.
Angyal Gábor: smink tanfolyamot fognak tartani, most lesz meghirdetve. Nem csak smink,
hanem öltözködési tanácsadás is lesz.
Dr. Nagy Sándor: ők jönnek és hozzák az ötleteiket, hogy támogathassák a látássérülteket.
A Dorkóra térve, nálam ők voltak a gyengébb láncszem, amit Ádám is feszegetett, viszont az
ő hozadékuk társadalmi felelősségvállalásban, meg egy a saját PR-ját erősíti ezzel az valóban
igaz, de azzal, hogy az ő PR-ját erősíti, a miénket is. Mert rólunk beszél folyamatosan, amikor
erről beszél, mi is a társadalom látókörébe kerülünk. Másrészről komoly, neves embereket
tudnak megmozgatni, akik szintén beszélgetnek a Vakok Szövetségéről. Ha mi elismerjük a
munkájukat, tovább motiválhatjuk ezzel őket.
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Nemes-Nagy Tünde: én is nézegettem az oldalukat a facebook-on, mert ma már a közösségi
média olyan, mint a sajtó volt régen, sok emberhez eljut és tényleg rólunk beszélnek, a
vakvezető kutyáinkról. Szerintem is ki kell használni.
33/2018. (VI.25.) Sz. elnökségi határozat:
Az Elnökség
Bodor Tibor- postumus, (az MVGYOSZ elnöke felterjesztése alapján),
Fény Alapítvány, (az MVGYOSZ elnöke felterjesztése alapján),
Next Move Kft., a Dorkó márka képviselője, (az MVGYOSZ elnöke felterjesztése alapján)
Listván Andrea, (a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
felterjesztése alapján) és
Ézsiás László, (a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
felterjesztése alapján)
részére Braille-emlékérmet adományoz, amelyet a Braille-emlékérem szabályzata szerint
október 15-én a fehérbot nemzetközi napján fog átadni.
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
7.

Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Dr. Nagyné Berke Mónika szakmai vezető

Dr. Nagyné Berke Mónika: Gulyás Zsuzsa üdvözletét küldi, elnézést kér, hogy ma nem tud itt
lenni.
Lezárultak az egyesületi rendezvények. Több mint 800 érdeklődő vett részt az első körös
tájékoztatón. Nagyon köszönjük nektek és a többi egyesület vezetőjének is a nyitottságot, a
pályázat népszerűsítését.
Ütemszerűen haladunk. Minimális csúszások vannak. pl. a Braille-nyomtatót nem tudjuk
megrendelni, amit szerettünk volna, azt a Labrador forgalmazza, a külföldi gyártó nem akarja
nekünk behozni, a Labrador nem adott árajánlatot. Mielőtt feljöttem, írtam a minisztériumnak,
pontosítottam a kérdésemet, hogy mi a módja annak, hogy egy másik fajta nyomtatót
szerezzünk be. Erre várom a választ. Ebben az egy pontban vagyunk az ütemhez képest
csúszásban. A tananyagok fejlesztésére megkötöttük a három szerződést. A Szervezetekkel,
akik a tananyagot fejleszteni fogják, szorosan együttműködünk velük. Az uniós projektekben
felhasznált képzések engedélyhez kötöttek, ezért a három képzést, az érzékenyítő tréninget,
a mentorok és az operátorok képzését, amiket tartani fogunk, engedélyeztetni szükséges.
Viszont nagyon sok mindennek kell megfelelni szervezeti szinten, az alapszabályban benne
kell lennie a felnőttképzési tevékenység végzésének, ami utalás szintjén van most benne.
Lehet, hogy alapszabály módosítást kell majd ősszel kieszközölni. A képzések jövő év
március, áprilisban már indulni fognak.
Felvettük a kapcsolatot az Amerikai Apple céggel, szeretnénk, ha a jó gyakorlatai közé a mi
Távszemünket is bevenné és világszerte elterjedne. Ott tartunk, hogy fel szeretnénk kérni két
látássérült személyt, aki az Apple-nek a jó gyakorlatát már világszerte népszerűsítik úgy, mint
az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító termék. El tudnának jönni ide hozzánk
Magyarországra és a Távszem projektet megismerni, népszerűsíteni, és egy kicsit foglalkozni
a mentorokkal, akik közvetlenül fognak tudni majd a tagokkal foglalkozni. Tehát ez egy nagyon
nagy lehetőség, hogy az amerikai Apple cég támogat ilyen formán bennünket.
Németh Orsi kollégánk volt most külföldön, ott is elmondta, hogy mi ez a Távszem projekt és
hogy fog kinézni. Az Ausztriai Vakok és más szervezetek is mondták, hogy jó lenne, ha ezt
külföldön is bemutatnánk, el tudnánk terjeszteni. Örülünk ezeknek az érdeklődéseknek. Benne
volt a terveinkben, hogy külföldön is népszerűsítjük, terjesztjük a projektet.
Az első félév végén járunk, az elszámolást beadtuk. Minimális problémák voltak, de olyanok,
amik javíthatóak voltak. Hogy pl. a bérösszesítő táblázatot pdf-ben csatoltuk, de szeretnék xlsben is, ha csatolnánk. Vagy pl. csatoltunk árajánlatokat, de valamiért vagy a rendszer nem
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csatolta, vagy mi nem vettük észre, hogy nem csatolódott mind az öt. Ezeket tudtuk pótolni,
így az első elszámolásunk rendben van. Ennek nagyon örülök és büszke vagyok. Július 12én megyünk a minisztériumba, be kell számolnunk a projekt előrehaladásáról szakmai és
pénzügyi tekintetben is.
A SINOSZ-al való konzorciumban megtörténtek a közbeszerzési kiírások. Mind az eszközre,
mind a fejlesztésre ki van írva. Magát a távszem alkalmazást a S-kontaktból fogják átfejleszteni
számunkra. Mivel ez meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért ez közbeszerzési eljárás
alá esik. Ez most már szorít minket, mert a pályázat erre kb. félévet adott. Hogy ez márciusra
elkészüljön, a fejlesztést szeptemberben el kell kezdeni. Remélem, hogy szeptemberben meg
tudják kezdeni a fejlesztést.
Az építkezés is rendben halad a váratlan akadályok ellenére is. Remélhetőleg szeptemberre
készen lesz.
Az egyesületi látogatások kapcsán megfogalmazódott bennünk, hogy Orsival csinálunk egy
gyakori kérdések gyüjteményét. De nem írásos módon, hanem, ahogy a Távszem
tájékoztatókat is tartottuk, hogy videó felvételt fogunk erről csinálni természetesen a kötelező
arculati elemekkel, ami az uniós projekthez kell. Felváltva kérdezünk egy párbeszédes kis
anyagot készítünk, amit egyben és részekre bontva is meg lehet majd hallgatni, nézni.
Szerintünk nagyon hasznos lesz, mert rengetegen találgatnak még annak ellenére is, hogy
800-an voltak a tájékoztató napokon. Illetve sok sajtó hír és megjelenés volt a Távszem
projektről, ahonnan szintén minden információt tudni lehet.
Ősszel meg fogjuk keresni az egyesületi vezetőket, hogy a mentorokat válasszák ki.
Szűcs Zsuzsanna: mi van olyankor, amikor egy tag több egyesületnél tag és mindenhol beadja
a pályázatot?
Dr. Nagyné Berke Mónika: egy rendszerben lesz látható minden pályázó, így kiszűrhető lesz.
A mentorok látni fogják, ha valaki több egyesületnél pályázott, vagy valamelyiknél már kapott.
Kácsor-macska Zsuzsanna: arról majd küldötök tájékoztatást, hogy milyen feltételeknek kell
megfelelniük a mentoroknak?
Dr. Nagyné Berke Mónika: persze. Nem lesz iskolai végzettséghez kötve, mert a gyakorlat
sokszor jóval fontosabb.
A mentorok kiválasztásánál ti jelöltök embereket, lesz interjú és gyakorlatot is nézünk és így
kerül majd kiválasztásra a megfelelő ember. Aktívkorú legyen, nyugdíjast nem tudunk uniós
projektben alkalmazni.
Barnóczki Gábor: a mentorok tanfolyama mennyi időt fog igénybe venni?
Dr. Nagyné Berke Mónika: igyekszünk minél rövidebb idő alatt megcsinálni, lehet, hogy nem
központosítunk, hanem blokkosítunk, hogy ne kelljen estre feljönni, de ez még nem teljesen
biztos. Két modul lesz.
Dr. Nagy Sándor. a beruházással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy le vannak
gyártva az új műanyag nyílászárók, és le is van szállítva, hamarosan megkezdődik a
beépítésük. A lenti szint teljesen ki lesz cserélve, az oldalajtó is, a fém helyett ott is műanyag
lesz és a portásfülke is kialakításra kerül. A lépcsőház ablakait is kicseréltetjük, így sokkal
könnyebben fűthető lesz az épület.
Egyéb kérdés nem merült fel a témával kapcsolatban. Az elnökség megköszönte Dr. Nagyné
Berke Mónika beszámolóját.
8.

Tájékoztatás az EBU-LOW VISION (gyengénlátó emberek) konferenciájáról
Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett

Dr. Nagy Sándor: tájékoztatás következik az EBU által szervezett gyengénlátókkal
kapcsolatos konferenciáról, amit Szlovéniában tartottak.
Németh Orsolya: a meghívó a konferenciára április környékén érkezett. így rövid volt a
határidő, mert a nemzetközi konferenciákra jóval korábban meg szokott érkezni a meghívás.
Valószínűleg sikerült EU-s pályázaton pénzhez jutni és így sikerült megszervezni a
színvonalas konferenciát. Nagyon jól szervezettek ezek a nemzetközi konferenciák, mert már
több ilyenen vehettem részt. Mind az EBU, mind a lebonyolító ország rengeteg szervező
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munkát tesz bele. Jó lenne egy hasonló színvonalú konferenciát itthon is rendezni. Az EBU is
adna rá támogatást minden bizonnyal.
A konferencián Puskás Anettel vettünk részt, ami újdonság volt a Szövetség életében, mert
mindig az volt a gyakorlat, hogy egy látássérült, általában vezetőségi tag ment ki egy látó
segítővel, aki a nemzetközi referens. Sándor találta ki, hogy menjen két látássérült kolléga,
Anett ugye gyengénlátó, én pedig aliglátó vagyok. Mi pedig úgy döntöttünk belevágunk.
Minden segítséget megkaptunk a helyszínen, amire szükségünk volt. Másrészt olyan
feltételeket teremtettek a helyszínen, hogy mi is akadálymentesen hozzáfértünk mindenhez.
A konferencia címe: szolgáltatások gyengénlátóknak alapvető jog és standardok felállítása
Európában. Egy picit katyvaszosnak tűnik, mint a konferencia tematikája is. Beszéltek arról,
hogy standardokat kellene felállítani a gyengénlátók rehabilitációjában, erre láttunk jó példákat
egyes országokból. Viszont mi azzal a várakozással mentünk, hogy meg fog születni egy
dokumentum a konferencia végére ezzel kapcsolatban, nem így történt, de nem kizárt, hogy a
konferencia konklúzióiból ez meg fog születni. Az EBU-nak a 90-es évek óta van a
gyengénlátókkal foglalkozó munkacsoportja, amit az hívott életre, hogy itthon is a
népszámlálás alapján tudjuk, meg más országokban is így van, hogy a gyengénlátók 8-9-szer
többen vannak, mint a vakok, egyébként az aliglátókat is odasorolták, mindenkit, akinek
bármennyi látásmaradványa van. Ehhez képest itthon is más országokban is, az EBU szintjén
is, sokkal kevesebb hangot, figyelmet kapnak a gyengénlátó emberek problémái. Pedig ezek
is ugyanolyan fontosak, mint a vakok problémái. Ugyanolyan speciálisak és fontosak, bár
vannak közös pontok, de vannak akár szöges ellentétek is a szükségleteket illetően. Ha csak
arra gondolunk, hogy a gyengénlátók nem fogják a Braille-írást vagy a képernyőolvasó
szoftvereket preferálni. Teljesen más akadálymentesítésre van szükség. Az Európai Unióban
30 millió más becslések szerint 33 millió gyengénlátó él. Az EBU European Blind Union
Európai Vakok Szövetsége, viszont értelemszerűen képviselni hivatott a gyengénlátó
embereket is. Volt egy kísérlet az EBU nevének megváltoztatására kb. 20-25 évvel ezelőtt egy
közgyűlésen, szerették volna a nevébe belefoglalni a gyengénlátót is, de nem járt sikerel. De
született egy mottó, hogy a vak és gyengénlátó emberek hangja Európában. Van egy
gyengénlátó munkacsoportjuk, akik sok éve kutatják a témát és most rendezték meg első
konferenciájukat. Sok előzménye van, vannak kampányfilmjeik és 2014-ben megszületett egy
standard arról, amit mi még nem dolgoztunk fel, angol nyelvű és a feldolgozása tervben van.
Azt mondják és nálunk is így van, hogy a gyengénlátást csupán a vízusból próbáljuk
meghatározni, eközben 9 van akik, szerint 10 összetevője van annak, ha valakinek a látása
ép vagy nem ép. Ebbe beletartozik a látótér, a kontraszt érzékenység, a fény-sötét adaptáció,
a színlátás, a szürkületi látás, az, hogy az éleslátás vagy a perifériás látás területe sérül-e.
Sok előadást hallottunk különböző országokban a rehabilitációról, kifejezetten a
gyengénlátókra vonatkozóan. Funkcionális látás vizsgálat és látástréning témakörben, ill. a
segédeszközhöz jutás témakörében. A konklúzió, hogy ahány EBU tagország, annyiféle
rehabilitáció és rendszer. Valamint annyiféle gyengénlátás definíció van. Már ott összeakadtak
a felszólalók, hogy milyen mérőeszközzel mérik a látássérülést. Vízust mérünk, vagy Masketáblázattal, vagy a haladó gondolkodásúaknál mint az írek vagy a hollandok, az egyén
szubjektív életminőségét vesszük figyelembe, vagyis gyakorlatilag mindenkit látássérültnek
tekintünk, akinek az életvitelét megakadályozza a látás romlása. Ha romlik a látása, elveszíti
a jogosítványát, nagymértékben romlik a szubjektív életminősége, tehát rehabilitációra szorul.
Ugyanakkor pl. Svédországban hasonlóan működik, mint nálunk Magyarországon, hogy 0,33
vízus fölött nem vonható rehabilitációba, pedig lehet, hogy egy 0,4-es vízussal komoly
segítségre lenne szüksége. Abban is országonként változik a helyzet, hogy hol működik a
rehabilitáció. Pl. a Szlovének elmondták, hogy 1 éve nyitott meg az első elemi rehabilitációs
központ, náluk ez a Ljubljanai szemklinikán működik. Szemben pl. Hollandiával vagy
Svédországgal, ahol magánintézményekben nyújtják a látásrehabilitációt. Van, ahol civil
szervezetek végzik, pl. Finnországban a Vakok Szövetsége. Sokféle gyakorlat van, nagyon
nehéz ebből egy egységes megközelítést kihozni. Viszont tudunk tanulni egymástól. Nem a
látás rehabilitáció módszertanában, mert itthon módszertan szempontból jól állunk, ami itthon
hiány, az az egyes látás rehabilitációs központokban a gyengénlátó emberekhez való
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hozzáállás. Az a tapasztalat, hogy szeretik a vakos technikák felé terelgetni őket ahelyett, hogy
a megmaradt látásmaradványra épülő szolgáltatást kapnának.
Volt szerencsénk találkozni Christel Indével, aki a Rosszul látok, de jól érzem magam című
könyv szerzője, amit talán 2011-ben magyarra is lefordítottak. Ő tartott előadást az
életciklusokról, látássérültségről és a Svédországi helyzetről. Illetve egy olasz úrral, aki a Noisy
Vision nevű szervezet alapítója. Ő más szempontból közelíti meg a témát. Ő SR szindrómás,
Látás és hallássérült, gyengénlátó nagyothalló. A szlogenjük, hogy tegyük
akadálymentesebbé a világot, nem csak a fizikai, vagy információs akadálymentesítést értik
ezalatt, hanem hogy egy befogadóbb világot teremtsünk. Olyan programokat szerveznek,
amikkel a látássérült emberek a teljes élet feltételeihez tudnak jutni. Sport programokat
szerveznek, sok határon átívelő szabadidős programot szerveznek. Sok jó gyakorlattal
találkoztunk, sok ötlettel tértünk haza, amikről most még nem beszélnék. z látszik, hogy
mindenki küzd azzal a problémával, hogy hogyan tudja megszólítani és bevonni az
érdekképviseleti munkába a gyengénlátókat. Illetve, hogy mik azok a területek, ahol a
gyengénlátók igényelnék az érdekképviseleti szervezetek segítségét. Ezen mi is
gondolkodunk. Szeretnénk feldolgozni a konferencia angol nyelvű anyagait és ebből
beszámolót, és egy, vagy több cikket írni. EBU-s szinten fog születni egy nyilatkozat, vagy
állásfoglalás, amiről hírt fogunk adni. 2020-ban Dublinban lesz szintén a gyengénlátásról szóló
konferencia. Mert akkor ér a végére a Vision 20 20 akciója a WHO-nak. Ennek a célja a
látásvesztés okainak megelőzése, visszaszorítása világ szinten. A fejlődő országokban
nagyon sok olyan vak ember él, akiknek a látásvesztése a fejlett országokban rendelkezésre
álló orvosi eszközökkel, gyógyszerekkel megelőzhető lenne, pl. szürkehályog műtét. A WHO
is szeretné megújítani a látássérültség definícióját és ezen már dolgozik egy munkacsoport.
Az EBU-nak 42 tagországa van és 44 tagszervezete, ebből 24 volt jelen. Ennek a 24-nek
nagyjából a fele adott elő, vagy szólalt fel. Mi nem készültünk felszólalással, de igyekeztünk
kapcsolatokat építeni. Pl. az egyik ebédszünetben a Finn vakok szövetségének képviselőjével
kerültünk egy asztalhoz és ő a náluk működő hangoskönyvtár applikációt mutatta meg. Ebből
merítve készítettünk egy kérdőívet az EBU tagszervezetei számára a hangoskönyvtárral, a
hangoskönyvekhez jutással kapcsolatban. Tudomásom szerint Attila kezében van fordításon.
Ebből szeretnénk Milyen a hangoskönyvekhez való hozzáférés, vannak-e gondok a szerzői
jogokkal, milyen állománnyal rendelkeznek, milyen módon teszik a könyveket hozzáférhetővé.
Tudjuk, hogy Szlovéniában a kormány nem partner, nem könnyíti meg a szerzői jogokkal
kapcsolatos helyzetet, nem csatlakoztak a Marakesi szerződéshez. Több országban van már
online hangoskönyvtár és több országot foglalkoztat az online hangoskönyvtár létrehozásának
gondolata. Kíváncsiak vagyunk a felmérésünk eredményére.
Az elnökség megköszönte Németh Orsolya beszámolóját.
Dr. Nagy Sándor: örülök, hogy a két fiatal kolléganő ilyen önállóan oldotta meg az utazást és
sok jó tapasztalattal, ötlettel tért haza. A kapcsolatépítés szempontjából is fontos volt ez a
konferencia.
Hiába, hogy Vakok és Gyengénlátók Szövetsége a gyengénlátókat kevéssé tudjuk
megszólítani, bevonni. Lehet a hozadéka ennek a nemzetközi konferenciának, hogy jobban
fogunk tudni kapcsolatot építeni a gyengénlátókkal, és és jobban fogunk tudni szolgáltatásokat
kidolgozni a számukra.
Nemes- Nagy Tünde: Nyitni kell kifelé. Amikor 2007-ben Ausztriában voltunk és a
hangoskönyvtárossal beszélgettünk, aki elmondta, hogy a Daysy formátumot támogatják,
illetve az országok között egyesség van, ha német nyelven felolvasnak egy könyvet,
megosztják és nem kell újra felolvasni a másik országban.
Németh Orsolya: svájci rehabilitációs tanár tartott előadást, hogy sikerült egy egységes
oktatási rendszert kidolgozni a rehabilitációs tanárok számára, akik Ausztriában,
Németországban és Svájc német területén dolgoznak.
Angyal Gábor: mi is próbáltunk a Szerbiában élő magyarokkal a hangoskönyvek kapcsán
tenni, de Magyarország nem írta alá a Marakesi szerződést az országok közötti hangoskönyv
csere a szerzői jogok miatt nem lehetséges.
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Nemes- Nagy Tünde: és szövetségek között?
Angyal Gábor: úgy sem.
Németh Orsolya: az mindenképpen jó, ami most elindult, hogy a kiadók átadják részünkre a
könyveket.
Dr. Nagy Sándor: igen és az, hogy eredeti formában, ami a Braille-esítést könnyíti meg.
Szűcs Zsuzsanna: más téma Gábor a vakvezető kutyásoknak is van világszövetsége, mi tagja
vagyunk?
Angyal Gábor: még nem, de szeretnénk. Van egy feltételrendszer, aminek meg kell felelnünk,
hogy tagok legyünk és erre törekszünk.
Szűcs Zsuzsanna: messze vagyunk ettől?
Angyal Gábor: nem. A pénzügyi feltételeit ennek már megteremtettük. Kifejezetten erre ment
ki februárban a DM kampány, illetve a nemzetközi tapasztalatcserét.
Szűcs Zsuzsanna: én amióta aliglátó vagyok érzékelem ezt, amit Orsi mondott 2007 óta. Nem
a ti hibátok, hanem a kialakult szokások miatt. Pl. ha van mondjuk a Keletiben a felirat elég
közel mentem el tudtam olvasni, aztán jött egy fejlesztés és ez a világoskék apró betűkkel kiírt
dolgok, esélyem sincs elolvasni. Hiába a fejlesztések, nekünk nagyon nem jók.
Angyal Gábor: amikor minket megkeresnek, törekszünk arra, hogy a gyengénlátóknak,
aliglátóknak is megfelelő legyen.
Dr. Nagy Sándor: ezt hárman is meg tudjuk erősíteni. De az a baj, amikor nem tájékoztatnak
minket, pl. a MÁV sem a táblák lecseréléséről.
9.

Bejelentések, vegyes ügyek

Szűcs Zsuzsanna: a felügyelő bizottság nevében kérdezem, hogy mikor kapunk anyagot akár
a 2017-es főkönyvi kivonatot, akár 2018-asat?
Dr. Verdes Zsuzsanna: a 2017-essel kapcsolatban vettünk fel egy könyvelőt, akinek a
megbízása 2018. 07. 31-ig szól és vállalta, hogy berögzíti a számlákat, a kivonatokat, a
pénztár bizonylatokat. Én úgy gondolom, hogy utána már tudunk főkönyvet küldeni.
Szűcs Zsuzsanna: a 2018-as meg folyamatosan párhuzamosan?
Dr. Verdes Zsuzsanna: igen, a 2018-asat a részmunkaidős kolléga rögzíti. Lassan halad a
visszarögzítéssel, mert a négy órába alig fér bele, hogy a napi feladatokat elvégezze, rengeteg
a munka, nagyon sok tételt kell rögzíteni.
Szűcs Zsuzsanna: amint tudtok 2018-as adatokat küldeni, küldjétek.
Dr. Nagy Sándor: természetesen amint lesz, küldjük.
Barnóczki Gábor: Sándor előző beszámolójában olvashattátok, hogy képviseltem a
Szövetséget a Lions Klubok országos konvencióján, amit Miskolcon tartottak május végén. Új
kormányzót választottak, minden évben új kormányzót, kabinetet alkormányzókkal
választanak. Nyíregyházi Krabán Lászlónak hívják, lett az új kormányzó. Katona múltú, jogász
is.
A látássérültek támogatása mellett nagy hangsúlyt kap a diabetes szűrés is, mint az egyik
látásvesztéshez vezető betegség. Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter is tagja a
kabinetnek. Ő is támogatja ezeket a szűréseket. Úgy érzékeltem, hogy egyéb irányokba is
próbál a Lions menni, pl. tehetségek felkarolása. Hangsúlyozták az Országos Szövetséggel
való együttműködést.
Nemes- Nagy Tünde: nálam is járt, és elmondta, hogy a diabetes szűrés mennyire fontos. A
másik, hogy látássérülteknek szeretnének gimnáziumot. Elmondtam neki, hogy Debrecenben
most alakult egy ilyen intézmény. Aztán a mi stúdiónkban akartak hangoskönyvet felolvasni,
de a 99 százaléka a könyveknek olyan volt, ami már megvan hangoskönyvben.
Dr. Nagyné Berke Mónika: a kortárs irodalom felolvasása is egyre nagyobb számú,
köszönhetően a 400 felolvasónak, akik a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntese.
Nemes- Nagy Tünde: mondtam, hogy találjanak ki mást, mert ez már létezik.
Dr. Nagyné Berke Mónika: kicsit olyan ez, mint a szemüveg, aminek nem örülünk. A látó
szemüvegre gondolok.
Dr. Nagy Sándor: ami most nyert. Fejlesztés alatt van. Semmilyen kötődést nem látok a
vakokhoz. Kiderült, hogy Szilaj Zsolt, aki a VÁI-ban dolgozott, most az FSZK-ban. Egyszer
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beszélt velük, a fejlesztésben nem vett részt. Aztán beszéltem Imre Krisztiánnal, aki hallotta,
hogy nem jó a visszajelzés. Teszteltették vakokkal, de kiderült, hogy titoktartást írtak elő. Azt
is mondta, hogy beszélt velünk, de én nem tudok semmiről.
Angyal Gábor: én emlékszem rá, itt volt, meg egy nő is. Három látássérült kollégámmal
beszéltünk velük. Megmutatni nem tudták, de elmondták, mi a lényege a szemüvegnek. Egy
olyan eszköz, mint a VR szemüveg és abba tennék bele a telefont, de csak addig, amíg a
szemüveg kifejlesztésre nem kerül. Olyan, mint a régi motoros szemüveg, a telefont
becsúsztatod kamerával kifelé. Amerán és bluetoth-os headset-en keresztül mondja a telefon
azokat a dolgokat, amiket gondolnak, hogy mondjon. De mondták, hogy ez csak a kezdet, mert
napszemüveghez hasonló méretűt készítenek és abban két kamera lenne. Mi elutasítóak
voltunk, mert nem szeretik sokan, ha szemüveg van az arcukon, zavarja őket a
tájékozódásban. Tehát mi nem tartottuk jó ötletnek.
A következő elnökségi ülés időpontjáról később elektronikus levelezés során egyeztet az
elnökség.
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette.
Kmf.

………………………
dr. Nagy Sándor
elnök

………………………..
Gál Enikő
jegyzőkönyvvezető

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