
1/16 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. január 19-én (kedd) 10:00 órai kezdettel 
megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

 Az elnökség tagjai közül jelen vannak:  

       Dr. Nagy Sándor elnök 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 
Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag  
Pesti Zoltánné elnökségi tag 
Németh Andrea elnökségi póttag 
Nagy Zsuzsanna elnökségi póttag 

továbbá:  

Szűcs Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság elnöke, Kutor Sándorné gazdasági vezető, Angyal 
Gábor szakmai vezető, Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető, Bieber Mária, a Braille-bizottság 
elnöke, Borbély Lajosné és Kuminka Györgyné a Braille-bizottság tagjai. 

Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag jelezte, hogy betegség miatt az ülésen nem tud 
részt venni.  

Dr. Nagy Sándor megállapítja, hogy az ülés 6 elnökségi tag jelenlétével határozatképes, az 
ülést megnyitja. 

A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése: 

 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 
2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 
3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
4. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, megtárgyalása és 

elfogadása  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
5. Döntés az MVGYOSZ 2016-2020. évi stratégiai tervéről 
 Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
6. Döntés az MVGYOSZ segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek 

meghatározásáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

7.  Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról Braille-kotta készítés feltételeinek 
biztosításához 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

8. Döntés a Braille-bizottság határozati javaslatáról 
 Előadó: Bieber Mária, a Braille-bizottság elnöke 
9. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Dr. Nagy Sándor jelezte, hogy szükségesnek tartja az alábbi témával kiegészíteni a 
napirendet: 
 

- Döntés a teljes körű informatikai üzemeltetés és folyamatos IT szakértői tevékenység 
ellátásával kapcsolatos szerződés megkötéséről.  

Továbbá javasolja, hogy a 8. napirendi pont tárgyalását hozzák előrébb. 
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Az elnökség a 2016. január 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

1/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a 2016. január 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 

2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

4. Döntés a Braille-bizottság határozati javaslatáról 
Előadó: Bieber Mária, a Braille-bizottság elnöke 

5. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, 
megtárgyalása és elfogadása  
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6. Döntés az MVGYOSZ 2016-2020. évi stratégiai tervéről 
  Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
7.  Döntés az MVGYOSZ segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek 

meghatározásáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

8.  Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról Braille-kotta készítés feltételeinek 
biztosításához 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

9. Döntés a teljes körű informatikai üzemeltetés és folyamatos IT szakértői 
tevékenység ellátásával kapcsolatos szerződés megkötéséről 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: -  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

1.  Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök 
 

Dr. Nagy Sándor az elnökségi tagok részére előzetesen megküldött, 2015. december 8. és 
2016. január 14. közötti időszakra vonatkozó beszámolója a következő:  
 
Megbeszéltem Kopasz Attilával és Tézsla Mariannal a Masszőr Szakosztály újbóli 
működtetésének lehetőségét. Abban állapodtunk meg, hogy az igények ismeretében 
folytatjuk a tárgyalást. 
Megválaszoltam Dr. Tóka László levelét, amelyben a költségvetési támogatásról, annak 
felosztásáról érdeklődött és kérésére továbbítottam azt az összes tagegyesületnek. 
Levelet írtam a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnökének a televíziók megbeszéltetése 
érdekében, amelyet előzetes véleményezésre megküldtem az Informatikai Tanácsadó 
Testületnek. 
Telefonon megbeszéltem Szakály Melindával azt, hogy működik az Android és az IOS alatt 
futó QR kódolvasó program. Ezen alkalmazások nevét meg is küldtem neki. Egyben 
felhívtam figyelmét a Pázmány Péter Tudományegyetem kutatására is. Oka, hogy a vaklistán 
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felhívást tett közzé, miszerint vállalkozó kedvű sorstársakat szeretne találni az egész ország 
területéről egy új QR kódos beszélő mobil alkalmazás teszteléséhez, fejlesztéséhez. Főként 
olyan látássérült embereket keres, akik Androidos okos telefont használnak. 
Megbeszéltük Dr. Laki Tamás rehabilitációs mérnökkel a kormányablakok 
akadálymentesítésének helyzetét. Jelen voltak: Fodor Ágnes, Németh Orsolya, Erhart Péter, 
Pesti Zoltánné. 
Szerződéseket írtam alá: 
az AD Solutions Kft.-vel (2016 évi SZJA bevallással egybekötött 1%-os adománygyűjtő 
online kampányra vonatkozó szolgáltatási szerződés); 
a Hernády Márton Alapítvánnyal (1%-os reklámfilm készítés, 3 különálló film) 
A jogszabályok változása miatt új szerződést kötöttünk a Telekommal. A flotta változatlan 
maradt. A LÁRKE helyett a keretszerződést az MVGYOSZ kötötte meg. A Szövetség mellett 
a tagegyesületek is önállóan szerződhetnek. 
Egyeztettem Borai Botonddal, a Hermina Egyesület éves várható teremigényeiről. A Vakok 
és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Közművelődési és Kulturális Bizottsága ülésén, az 
egyesület és az azon belül működő csoportok összeállították a 2016. évre várható 
programok listáját. 
Az OFT titkára által, a közigazgatási egyeztetés keretében véleményezés céljából 
megküldött, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet módosításáról az előterjesztést elolvastam. A tervezettel egyetértettem, 
észrevételeim nem voltak és további módosító indítványt sem terjesztettem elő. 
Tájékoztattam az OFT titkárát arról, hogy a Dr. Juhász Péter fogyatékosságügyi 
főosztályvezető úr levelével megküldött „A horizontális követelmények érvényesítésének 
részletes szabályairól” készült útmutatóval egyet értek, ahhoz módosító indítványt nem 
terjesztek elő. 
Elutasították a homlokzat felújítására beadott pályázatunkat. 
Idézek az indokolásból: A pályázó a mintegy 48 millió Ft-os, az épület méretéhez képest igen 
magas összköltségvetés 70 %-át, 35 millió Ft-ot pályázik meg. A Műemléki Keret 
költségvetéséből ilyen nagyságrendű támogatást adni azonban nem indokolt. 
A télikert a 2000. évi Műemléki Alap pályázat segítségével újult meg, miután a homlokzatok 
felújítása már korábban megtörtént.  
Az épület vakolt homlokzatai rövid idő alatt igen rossz állapotba kerültek, különösen az utcai 
oldalon, nagy felületeken hiányzik a homlokzatvakolat, részben a vízelvezetés hiányosságai 
miatt. A homlokzatok mielőbbi felújítása nem csak a további állagromlás megakadályozása 
miatt lenne fontos, de szecessziós építészetünk e jeles alkotása mindenképpen 
megérdemelné, hogy ne ilyen elhanyagolt állapotában mutatkozzon a gyakori látogatók előtt.  
Felhívtam Péter Zsigmondot telefonon, és megkértem arra, hogy tájékoztassa a Braille- 
Bizottságot az elnökségi ülésen tárgyalt bizottsági előterjesztés véleményezéséről. 
Elmondtam, hogy a javaslatokból az elnökség a kiemelő jelet jónak találta elsősorban azért, 
mert a jel a hatpontból csak az alsó négyet használja. A zárójelekkel kapcsolatban pedig arra 
kérjük a bizottságot, hogy olyan jelet javasoljanak mindhárom zárójelre, amelyek szintén a 
hatpontból csak az alsó négyet használják fel. 
Indoklás: A magyar pontírás rendszere úgy van kialakítva, hogy a betűk főként a hatpont 
felső négy pontját használják fel, az egyéb jelek (a régi zárójel, az idézőjel, az írásjelek) 
pedig az alsó négy pontot. Az a kérésünk, hogy az új zárójelek megalkotásakor is igazodjon 
ehhez a rendszerhez. 
Véleményeztem az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága által 
megküldött UPR nemzeti jelentés tervezetét, valamint a UPR nemzeti jelentés mellékletének 
a tervezetét. A nemzeti jelentéssel kapcsolatosan javaslatot nem terjesztettem elő. Egy 
észrevételem volt. A jelentés 8. pontjában az a megállapítás, miszerint „az Országos 
Bírósági Hivatal szerint 2013-ban 1333 jogfosztott személy volt, míg 2015-ben ez a szám 
3044 volt”, visszalépés mutat. Érdeklődtem, hogy valóban így van? 
Németh Tamás kérte, hogy 2016. január 4-től 8-ig, öt napon át, délelőtt 10-től 13 óráig a 
Petrof hangversenyzongora használatát két külföldi művész és egy kísérő részére 
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engedélyezzem. A művészek egy olaszországi nemzetközi zenei versenyre készülnek fel. Az 
ingyenes teremhasználatot örömmel honorálják 5-10 perces facebook felvétellel. 
Tóth István informatikai elnökhelyettes Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala arról tájékoztatott, hogy kérésemre az elnök engedélyezte 500.000 forint 
kifizetését a webes ügysegéd akadálymentesített változatának tesztelésére. Az Informatika a 
Látássérültekért Alapítvány elnökével egyeztettem a megbízott szakember személyéről. 
Tájékoztatást kértem e-mail-ben Réhm Attilától arról,hogy a JAWS for Windows 17-es 
verziójában támogatott lesz-e a magyar nyelvű MathML használata? Válaszában megírta, 
hogy igen, a jövőben megjelenő honosított JAWS 17.0 MathML támogatása teljesen magyar 
nyelvű lesz. Ez mindenképpen meg fog valósulni, az egyik legfontosabb újdonságként 
kezelik a területet. 
Kérésére fogadtam Bieber Máriát, aki tájékoztatott a magyar Braille- írás szabályainak 
legutóbbi módosítási javaslatának indokoltságáról. Megokolta azt is, hogy miért javasolták a 
változtatásokat ebben a formában. Továbbá tájékoztatott a Magyar Braille- írás Szabályairól 
készülő könyv helyzetéről. 
Aláírtam a Magyar Postával a Vakok Világa kézbesítésével kapcsolatos szerződést. 
Nyilatkoztam a Tények riporterének (Adler László) a vakvezető kutyák vendéglátó üzletbe 
bevitelével kapcsolatosan. 
Felkértem Nemes- Nagy Tünde elnökségi tagot, hogy nyilatkozzon a HitRádiónak a Braille-
írás világnapja alkalmából. 
Pontosítottam és aláírtam egy együttműködési megállapodást az Országos Széchenyi 
Könyvtárral a Vakok Világa pontírású változatainak digitalizálásáról. 
Egyeztettem Vincz Sándorral egy olvasó nagyító adományozásáról. A 95 éves bácsi a 
Szövetségre hagyná halála után a készüléket. 
Tájékoztatást hallgattam meg telefonon Tóth Jánostól a legújabb beszélő jelzőlámpákról, 
érdeklődtem távvezérlő kedvezményes beszerzésének lehetőségéről. 
Megbeszéltük Nagyné Horváth Andreával, hogy a büfé üzemeltetése nem gazdaságos, a 
próbaidő elteltét követően nem kívánják működtetni. 
Kardos Genovéva írt egy esélyegyenlőségi célú interjúkötetet, amit Braille változatban is 
elkészített a Szövetség könyvtára számára, amelyet ma átadott részünkre. 
Levelet írtam az ELMŰ-ÉMÁSZ Társasági Csoport Dr. Marie-Theres Thiell elnök asszonya 
részére az elmu.hu weboldal akadálymentessé tétele érdekében. 
Megbeszéltem a kulturális munkatársammal a leendő múzeum raktárhelyiségének 
kiválasztását és kialakítását. 
Együttműködési megállapodást írtam alá Dr. Tálos Marianna, a Mozdulj! közhasznú 
Egyesület elnöke kérésére, egy pályázati projektben történő együttműködésre vonatkozóan. 
Egyeztettem Jónás Beátával két munkavállaló bértámogatással történő alkalmazásáról. 
Informatikus munkakörbe Torma Zsoltot, a Braille- kották rendezésére és konvertáló 
munkakörbe Németh Tamásné Berta Edinát alkalmazzuk. 
Elolvastam és jóváhagytam a Közlekedés Operatív Program 2015. december 8-án 
megtartott 17. monitoring bizottsági ülésének jegyzőkönyvét. Idézet a dokumentumból: 

„NAGY Sándor: A vasúti projektek fejlesztésénél a fogyatékosügyi szervezeteket nem vonják 

be a tervezési szakaszba, különösen az akadálymentesítés témában, példa erre a Kelenföld-

Székesfehérvár vasútvonal fejlesztés megvalósítása, ahol utólag már nem lehetett változtatni 

a projekten. Előzetes szakmai megbeszélések lennének szükségesek. A gördülőállomány 

beszerzéssel kapcsolatban javasolja, hogy a vakok és gyengénlátók érdekében a vasúti 

kocsik ajtajának nyitása csak azon az oldalon lenne lehetséges, ahol biztonsággal le lehet 

szállni. 

SZALÓKI Flórián: Voltak ebben az irányban kezdeményezések és levélváltás, aminek 

lényege az volt, hogy az engedélyeztetés folyamatába lehetne bevonni az érdekvédelmi 

szervezeteket. Vannak építési szabványok, melyeket kötelezően alkalmazni kell.” 
Az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Képzési Osztálya tájékoztatott 
arról, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémia 2016. január 20. napján rendezi meg a 
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„Fogyatékkal élők jogai – képzők képzése” rendezvényét. Egyben egyetértésemet kérte 
ahhoz, hogy dr. Ozvári- Lukács Ádám közreműködjön a programban. 
Tájékoztatást kértem a BKK 2015. októberben tartott egyeztetésen részt vevő munkatársaitól 
a 4-es Metró ajtónyitásával kapcsolatos álláspontjáról. 
Fogadtam az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökét, akivel megbeszéltük: A 
Szövetség bemutatja és értékesíti az alapítvány által forgalmazott segédeszközöket. 
Egyeztettünk arról, hogy milyen eszközöket és milyen mértékben támogasson az OEP. 
Megállapodtunk abban, hogy a felolvasott VV a lapról hangra részére egy hónapos késéssel 
kerül közlésre. 

Aláírtam a MagNet Bank Zrt. Közösségi Adományozási Programja keretében kötött 
együttműködési megállapodást. A program keretében a MagNet Bank ügyfeleinek 
lehetősége nyílik arra, hogy számukra fontos célokat támogassanak, saját bankjuk 
profitjából. A Bank már 6 éve támogatja az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskolát. 

E-mail-ben tájékoztattam a Váci Zeneiskola munkatársát arról, hogy milyen jogszabályok 
vonatkoznak a látási fogyatékos tanuló érettségiztetésére. 
Részt vettem a Turista Szakosztály (VGYHE) vezetőségének ülésén. A szakosztály 50 éves 
az idén. Ennek méltó megünnepléséhez kérik a Szövetség támogatását is. 
Közigazgatási egyeztetés keretében véleményeztem az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést. 
Dr. Juhász Péternek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogyatékosságügyi 
főosztályvezetőjének kérésére véleményeztem a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítását, amellyel 
kapcsolatban kifejtettem, hogy a próbaidő intézményének alkalmazásával nem értünk egyet. 
Felkerestem a szolgáltatásvezetővel az OEP Ártámogatási Főosztály osztályvezetőjét Dr. 
Székely Editet, akivel a digitális nagyítók méltányossági támogatásáról beszéltünk. Egyben 
tájékoztatást kaptunk arról, hogy befogadták a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelettel (10. számú 
melléklet) a támogatott segédeszközök közé a Sopronkőhidai Kft. által gyártott „Nem 
összecsukható fehér pásztázó-botot (110 cm-től)” és „Összecsukható fehér pásztázó-botot 
(110 cm-től)”. A Nostra Kft. a fehér támbot támogatására beadott kérelmét visszavonta.  
 
A beszámolót az ülésen következőkkel egészítette ki az elnök: az OEP-pel történt tárgyalás 
során az új segédeszközök támogathatóságát is felvetettem, de erre nincs lehetőség, ezért 
tárgyalásokat kezdek a megfelelő minisztériumokkal.  
 
Kiderült, hogy a Sopronkőhidán gyártott összecsukható és nem összecsukható pásztázó bot 
98%-os támogatással került az OEP által támogatott eszközök közé. A Márianosztrai fehér 
támbotok gyártója viszont visszalépett a gyártástól és kérte az eljárás megszüntetését. A 
pásztázó botok gyártója kisebb mennyiség legyártását vállalja, így valószínűleg ez a fajta 
fehérbot csak a Szövetség segédeszköz boltjában lesz majd kapható. Ezzel kapcsolatban 
tájékoztatni fogjuk a tagegyesületeket, hogy ezeket a botokat fel lehet íratni a szemész 
szakorvossal, de csak az MVGYOSZ segédeszköz boltjában lehet megvásárolni.  
 
Nemes- Nagy Tünde jelezte, hogy probléma lesz a magyarul beszélő vérnyomásmérőkkel, 
hiánycikk lesz.   
Angyal Gábor megköszöni a segédeszközökre vonatkozó észrevételeket, és kéri, hogy a 
jövőben Koczkásné Tóth Csilla szolgáltatásvezető felé jelezzék ezeket, mert az ő kezébe 
kerül a termékmegrendelés, és az új termékek felkutatása. 
 
Az ülésen felvetődött a külső-belső hőmérők, beszélő számológépek, alma-órák és a 
beszélő távirányítók (távirányítóval működtethető, hangjelzést adó jelzőlámpák, Fővárosi 
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Utas Tájékoztató Rendszer digitális kijelzői (FUTÁRok) és metró aluljárók mozgólépcsőinek 
menetirányról tájékoztató jelző berendezések (ATS-ek) vezérléséhez) kérdése is. 

 
Egységes álláspontja az elnökségnek, hogy aki okostelefont használ, inkább az azon 
futtatható appokat érdemes letölteni vagy megvásárolni, mint sok különböző eszközöket 
drága pénzért beszerezni. Természetesen a segédeszközökre is szükség van, hiszen azok 
számára is biztosítani kell, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, ezért mindenképpen az 
újak felkutatása és a jelenlegiek forgalmazása a cél. 
 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám javaslata, hogy az akadálymentesítéssel kapcsolatban szedjék 
össze, hogy mely ügyekben kell továbblépni. 
Az elnök elmondja, hogy az ELMŰ-től várnak visszajelzést. A metró kocsik ajtógombok miatt, 
már a BKK vezérigazgatójának kell levelet írni. Fodor Ágnes javaslatára a levelet az 
MVGYOSZ-on kívül, a FESZT, a SVOE és a VGYKE képviselői is alá fogják írni. 
Amennyiben a BKK nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, akkor az Egyenlő 
Bánásmód Hatóságnál fog a szövetség eljárást indítani.  
 
Pestiné kérdésére, hogy hol tart az ÁNYK akadálymentesítése, az elnök elmondta, hogy 
jelenleg a webes ügysegéd akadálymentesítése folyik, és reméli, hogy mintaértékű lesz a 
többi közigazgatási szerv részére is. Az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány teszteli a 
KEKKH és NAV felkérésére az oldalt, valamint bevonták Szántai Károly szakértőt is a 
fejlesztésbe. Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében hivatkozni lehet az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény rendelkezéseire, amely a weblapok és űrlapok akadálymentesítéséről is 
szól. 

 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám felvetette, hogy egy hasonló megkeresést kellene intézni az OBH 
felé, hiszen január 1-jétől nem vezették be a teljes elektronikus ügyintézést a bíróságon és 
utólag nehéz lesz belenyúlni. Az elektronikus űrlapok kezelése, kitöltése olvasóprogrammal 
használhatatlan és gondot jelent a látássérülteknek, ha a többit is ezzel a módszerrel készítik 
el. 
Az elnök vállalta, hogy a következő elnökségi ülésig lépéseket tesz az ügyben. 
 
Az elnökség a beszámolót elfogadta.  
 
2/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség az elnök 2015. december 8. és 2016. január 14. közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta. 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

 
A gazdasági vezető elmondta, hogy az állami támogatás elszámolása van folyamatban. 
Elkészült a gazdasági vezető és a pénzügyi-számviteli csoport beszámolója a 
közhasznúsági jelentés elkészítése céljából. Elkészült a MagNet Közösségi bank 
adományozási program elszámolása, 2015. évben 620.344 Ft adomány folyt be. Ebből az 
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összegből a Miskolci Büntetés- végrehajtási Intézetben nevelkedő kutyák számára a 
vakvezetőkutya- kiképző program fejlesztéséhez a Szövetség vásárolt tanpályát. Elkészült a 
2016. évi tervezés a KAP programhoz. Az adományból, pórázt, nyakörvet és vakvezető hám 
vásárlását tervezi a szövetség. Összegzésre került a segédeszközbolt által meghirdetett 90 
és 50%-os kedvezményes vásárlás, amely keretében több, mint 2000 eszközt 
értékesítettünk. A segédeszközök árát a szövetség az 1%-ból támogatta, 4.159.469 forinttal. 
Részt vett a MagNet Bank által szervezett organikus szervezetfejlesztés előadásán Jónás 
Beával együtt. Az FB ellenőrzésével kapcsolatban megírta a választ. 
Boda Gábor üzemeltetési vezető 2016. január 31. napjával távozik a Szövetségből. 
Megérkeztek a trambulinok, így legkésőbb tavasztól ténylegesen lehet sportolni a 
székházban. Az idei állami támogatásról semmilyen hír nincs. 
 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját. 
 
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 
Angyal Gábor az elnökségi tagok részére előzetesen megküldte beszámolóját. (A szakmai 
vezető 2015. december 10-től 2016. január 18-ig terjedő részletes beszámolója az 1. számú 
mellékletben olvasható) 

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok 

Konvertáló csoport és Braille-nyomda 

 Probléma kezelés – Braille RTV készítése leállási időszakban 

 Braille-nyomtatási hibák kezelése 

 Egyeztetés új munkatárs feladatairól 

Újabb probléma adódott az SW 40 (nagy teljesítményű) Braille-nyomtató működésében. Az 
A4-es formátum nyomtatása volt hibás, mely hibajelenség oka a nyomtatóhoz használatos 
driver váltása volt. Eddig az A4-eshez nem az SW40-es driverét használtuk és jól működött a 
dolog. Péter Zsigmond változtatott, gondolván, hogy a saját drájvernek is jónak kell lennie, 
azonban hibás nyomtatás lett az eredmény, ami miatt riadalom keletkezett a végrehajtó 
részen. Javaslatomra visszatértünk a régi drájver használatához, így nyugodt hangulatban 
kattog a nagy nyomtató. 

Amint az ismert egy Braille-kottakészítő munkakörre is pályáztunk az NRSZH-nál és 
nyertünk is. Németh Tamásné, Berta Edinát kértem fel arra, hogy töltse be a munkakört, aki 
szóban el is fogadta. Feladata volna még a Braille-kottatár kialakítása és működtetése, 
valamint helyettesítési szinten a Konvertáló csoport olyan feladatainak végzése, amelyek 
ellátására betanítást követően képes és alkalmas. Mivel tavaly mindössze 6 kotta 
megrendelésünk volt, így szükséges volt a munkaidő kitöltése és a csoport munkájának 
segítése céljából plusz feladatköröket is meghatározni. 
 
Segédeszközbolt 

 Szoftverfrissítések és fejlesztések történtek. 

 Lezárult az 50%-os akció. 

 Új termékeket rendeltünk. 

A Kulcszoft számlázó és készletnyilvántartó programja frissítve lett, illetve a jogszabályi 
kötelezettségeknek eleget téve a NAV felé történő adatszolgáltatást lehetővé tettük. Emiatt 
minimális és egyszerűen áthidalható számlázási probléma adódott. 
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December 19.-én lezárult az 50%-os segédeszköz vásárlási kedvezmény. Az eredményekről 
még nem kértem összesítést, mert egyéb, sürgős feladatokat kell megoldania minden 
érintettnek. 

Braille-írógépeket, beszélő és tapintható órákat, valamint digitális kézi nagyítókat rendeltünk. 
Utóbbiakat bemutató céllal, illetve bizományos értékesítéssel. 

A tavalyi évben felkutatott programozható, a közlekedési lámpákat, FUTÁRokat és ATS-eket 
indító távirányítót egy külsős (nem a mi boltunkban forgalmazott) távirányító segítségével 
sikerült betanítani. Így a jövő héttől elérhető lesz egy az eddiginél üzembiztosabb és sokkal 
olcsóbb távirányító is boltunkban. 

Vakvezetőkutya-kiképző Iskola 

 Visszatértek kutyusaink a téli szünetről. 

 Új kiképzőt vettünk fel. 

 Több mint 1,2 millió forint jött össze az új buszra. 

Január második hetében az önkéntes nevelőkhöz kihelyezett kutyák visszatértek Csepelre. A 
kiképzők, az Iskolavezető és a kenneles újult erővel láttak munkához. 

Renkó Zsuzsanna kiképző ismételten kiképzőink csapatát erősíti. Néhány hónapja a hétvégi 
kennelezés elvégzésében működött közre. Schiff Mónikának sikerült meggyőznie, hogy újra 
kiképzőként álljon munkába.  

A Notebookspecialista együttműködésével a régi busz helyett vásárolandó mikrobusz 
vásárlása segítésére indított adománygyűjtő akció eredményeképpen 1207444 Ft célhoz 
kötött adomány származott. Az új jármű vásárlásához szükséges pénz gyűjtését a soron 
következő DM kampány is célozza, melynek szövegtervét az elnökség részére kiküldtem. 

Okos klub 

 Új munkatársat üdvözölhetünk 

 Tapintható ábrákkal szerkesztett Braille-írásos tankönyvet készítünk 

 Folytatódott az eszközbeszerzés 

Torma Zsolt iOs és OS X szakértőt az NRSZH pályázatban megnevezett informatikus 
munkakörre felvettük. Zsolt napi 6 órában látja el a klub működtetéséhez szükséges 
feladatokat, illetve fejlesztői munkát is végez. 

Az okostelefonok használatának oktatása céljából olyan tankönyveket szerkesztünk, 
amelyekben a képernyő fotók tapintható formában lesznek megismerhetők. Reményeink 
szerint ez nagyban segít majd a tanítás hatékonyságát fokozni. A feladat végrehajtásához és 
a Konvertáló csoport munkájának segítéséhez (felgyorsításához) újabb Duxbury licenszeket 
kell beszereznünk, amely kapcsán a szükséges előkészítő munkát elvégeztem. 

Fizikai billentyűzettel is rendelkező, új, Androidos okostelefont is vásároltunk, bemutató 
céllal, valamint a hangosításhoz és prezentációhoz szükséges eszközparkot is 
megvásároltuk. 

Elnöki munka segítése 

 SZMSZ frissítése 

 Minisztériumi beszámoló készítése 

A Szövetség Szervezeti Működési szabályzata jelen formájában nem tükrözi hűen a 
szolgáltatások és termelő tevékenységek működését. Ennek a valós körülményekhez történő 
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igazítására, illetve a jövőbeni racionalizálások, fejlesztések gátjainak elhárítására fókuszálva 
tervezetet készítettem egy új működési szabályzatra. 

A költségvetési támogatás néven ismert állami támogatás elszámolásához kapcsolódó 
beszámoló készítésében működtem közre. A szükséges adatokat beszereztem és elkezdtem 
a szöveges beszámoló készítését. 

Vakok Világa 

Új e-mail fiókokat hozattam létre. A szerkesztőnek a vakokvilaga@mvgyosz.hu-t, hogy a 
levélszeméttel ne kelljen foglalkozni. Az E-Vakok Világa kézbesítése céljából az e-
vakokvilaga@mvgyosz.hu fiókot. Ezt feltöltöttem az előfizetők adataival és a januári számot 
már innen kézbesítettem. Ismét elérhető lesz a Vakok Világa felolvasott változata. CD 
lemezen kézbesítjük. Sztakó Krisztina olvassa fel, vágja a hanganyagokat. Lemezre a 
Konvertáló csoport munkatársai írják. A kiadvány ára megegyezik az e-mail-ben kérhető 
változatéval. Az Infoalap Lapról Hangra szolgáltatása térítésmentesen kapja meg, három 
hónapos késleltetéssel. 

 
Angyal Gábor a következőkkel egészítette ki a beszámolóját:  
Az 1%-kal kapcsolatban tavalyi évben sikerült két témában szerződést kötnünk: egyrészt DM 
jellegű online kampányt fogunk folytatni. Online fogunk tájékoztatót küldeni a célcsoport 
részére, e-mailen és weboldalon keresztül fogunk elhelyezni bannereket. A másik terület, a 
reklámfilm készítés. A kampányt március közepétől lehet indítani.  
Pályázatokkal kapcsolatban a Braille-oktatást célzó Bieber Mária által készítendő tankönyv 
kapcsán írt pályázatnál határidő módosítást kezdeményeztünk, melyet az NKA elfogadott. A 
projektet megvalósítani fél évvel később kell. Azt teszi lehetővé, hogy a Braille-helyesírás 
szabályai a lehető legfrissebb állapotban kerüljenek bele.  
Lezárult a „Láthatóvá tett lehetőségek” pályázatunk, a Magyar Nemzeti Bank által kiírt 
pályázatra nyújtottuk be és december 31-én zárult le, a pályázati elszámolást a napokban 
fogjuk benyújtani. Az elszámoltatási törvénnyel kapcsolatos célcsoportra specifikált 
tájékoztatás tevékenységre irányult, melynek egyrészt a hírlevelünkben, másrészt a Vakok 
Világában adtunk tájékoztatást. Illetve volt egyfajta ügyfélszolgálat jellegű személyre szabott 
tájékoztatás, amihez külső céget vontunk be. Ehhez kapcsolódott 3 előadás a tudatos 
pénzügyi fogyasztói magatartás szabályaihoz kapcsolódva.  
Az FSZK-s pályázatunk, amelyben a vakvezetőkutya- kiképző iskola számára tiflopedagógus 
foglalkoztatását pályáztuk meg, kerül módosításra, mivel a pedagógus, akivel megállapodást 
kötöttünk visszalépett.  
Egy osztrák magán alapítványhoz pályázunk a SozialMarie díjra, akik innovatív és 
fenntartható tevékenységeket támogatnak. Az Okosklub szolgáltatásunkkal pályázunk.    
Sík írásos előfizetők száma 85, a Braille-írás elektronikus változatra 73-an fizettek elő. 
 
Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját. 
 
4. Döntés a Braille-bizottság határozati javaslatáról 

Előadó: Bieber Mária, a Braille-bizottság elnöke 
 

A Braille-bizottság levélben kérte az MVGYOSZ Elnökségét, hogy ismét tűzzék napirendre a 
2015. decemberi határozati javaslatokat. Bieber Mária röviden ismertette a pontírás 
történetét, keletkezését. Összesen 63 pontkombináció létezik, ebből a magyar abc 42-t 
elfoglal, a maradék pedig kitöltve, így nem marad más lehetőség, mint a több karakterből álló 
jelek használata. A mostani – a bizottság szerint utolsó -, újítás a zárójelek egységes 
használatát javasolja az irodalmi / szöveges és a matematikai jelölések esetén. Kuminkáné 
elmondta, hogy leginkább a fiatalokra, tanulókra kell gondolni, igenis fontos, hogy helyesírás 

mailto:vakokvilaga@mvgyosz.hu-t
mailto:e-vakokvilaga@mvgyosz.hu
mailto:e-vakokvilaga@mvgyosz.hu
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szempontjából azonos írásképük legyen, mint a látóknak (pl., után szóköz, nagybetűk 
használata). A Braille-nyomtatás is egységes jelek használatát kell, hogy alkalmazza. 
Az elnök elmondja, hogy érzelmi alapon nem hozhat döntést, a racionális döntés 
meghozatalához felkészítette a Braille-bizottság javaslata, ebből következően az eszére tud 
hallgatni a döntése meghozatal során. 
Az elnökség megértette, elfogadta és támogatja a bizottság álláspontját, kérését, így helyt 
adott neki és a módosítások (kiemelőjel, kerek-, szögletes-, kapcsos zárójel) elfogadásra 
kerültek. 
Az MVGYOSZ által megjelentetett kiadványokban valamilyen formában jelezni kell a 2016. 
évi Braille-írásban történt új változásokat. Oldalanként vagy a tartalomjegyzékben feltüntetni, 
vagy mint 2012. évben külön mellékletként hívják fel a figyelmet a változásokra. 

 
3/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az MVGYOSZ Elnöksége a Braille-pontírás szabályainak módosítását a Braille-bizottság 
javaslatára elfogadja az alábbiak szerint: 
 
Kiemelő jel: Annak jelzésére szolgál, hogy a síkírású szövegben az adott rész a normál 
betűstílustól eltérő módon (félkövér, dőlt, aláhúzott stb.) betűstílussal van kiemelve. 
 
A nyitó kiemelő jel pontszáma: 356 
A záró kiemelő jel pontszáma: 236 
 
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a kiemelt szöveghez. 

 
Szögletes zárójel: 
 
A nyitó szögletes zárójel pontszáma: 46 és 2346 
A záró szögletes zárójel pontszáma: 46 és 1356 
 
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a közbezárt szöveghez. 
 
Kapcsos zárójel: 
A nyitó kapcsos zárójel pontszáma: 5 és 2346 
A záró kapcsos zárójel pontszáma: 5 és 1356 
 
Mindkét jel szóköz nélkül kapcsolódik a közbezárt szöveghez. 
 
Ily módon a zárójelek egy egységes rendszert alkotnak. A kerek zárójel, mint egy ablakos jel 
jelenti az alapot. A szögletes zárójel abban különbözik a kerek zárójeltől, hogy a 46 pontok 
kerülnek elé. A kapcsos zárójel pedig abban, hogy az ötös pont kerül elé. 
Mindhárom zárójelet lehet használni szövegek és matematikai kifejezések átírásakor. 
 
Indokolás:  
A számítógépes nyomtatás elterjedésével egyre több hiba kerül a szövegekbe. Ezeket a 
hibákat azok a speciális eltérések okozták, amelyet a számítógépes programok és az azokat 
kezelő személyek nem ismertek kellő mélységben. De az integrációban tanulók és a velük 
foglalkozók is gyakran értetlenül álltak a síkírástól eltérő Braille sajátosságokkal szemben. 
Ezért a hibák kiküszöbölése céljából, egyfajta problémakezelésképpen, a modern kor 
követelményeit figyelembe véve egységesíteni kell, ezzel egyidejűleg egyszerűsíteni és a 
síkírás gyakorlatához igazítani. 
 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
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A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
5. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, 
megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Szervezeti és működési szabályzat módosítására van szükség, mert időközben módosult a 
Szövetség működési rendje, amit követnie kell a szabályzatnak. A rendelkezésre álló rövid 
idő nem volt elég egy komolyabb, koncepcionális átdolgozásra, hiszen egyeztetni kellet a 
szakmai vezetővel, a gazdasági vezetővel. Új ötletei mindenkinek voltak. Ezt rendszerbe 
foglalni, elkészíteni, kiküldeni kevés idő állt rendelkezésre. 2 pontban mindenképpen 
módosítani kell, hogy gazdaságosabban tudjunk működni. Az egyik javaslat, hogy nem 
üzemeltetés vezetőt alkalmazna a szövetség, hanem gondnokot, aki vinné a ház ügyeit és 
intézné a beszerzéseket. Másrészt nem lesz nevesítve a szabályzatban a gépkocsivezetői 
munkakör. Az új szabályzat teljes szövegét a következő elnökségi ülésen tárgyalja az 
elnökség. 
Kutor Sándorné elmondja, hogy a gondnok alá tartozna a portás, a fűtő karbantartó és a 
takarító, ezen kívül intézné a beszerzéseket.  
 
4/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az MVGYOSZ SZMSZ két pontjában történő 
módosításokat. A Szabályzatban törlésre kerül az üzemeltetés vezető és a gépkocsivezető 
státusz, helyette a gondnoki feladatokat ellátó személy és feladatai lesz feltűntetve. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
6. Döntés az MVGYOSZ 2016-2020. évi stratégiai tervéről 

  Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

 
A stratégia terv decemberben kiküldésre került a tagegyesületek részére. Írásban Nemes-
Nagy Tünde, Bieber Mária és Rozemberczki Zoltán küldött módosító javaslatot. Angyal Gábor 
és dr. Nagy Sándor stilizálta a tervezetet.  

 

Kutor Sándorné véleménye, hogy szövegezés fényében úgy néz ki, mint ha 2020-ban 
valósulnának meg ezek a dolgok. Javaslata, hogy módosuljon a szövegrész „2020. évig 
megvalósítandó cél”-ra. 
 
Angyal Gábor elmondja, hogy a tervet 2020-ig kell elérni. Ha esetleg sikerül úgy megoldani, 
hogy esetleg 2018-ban egyes részei teljesülnek a stratégiai célnak, az jó, de ezek a végső 
célok. Kutorné javaslatát elfogadja a szakmai vezető. 
 

dr. Nagy Sándor elmondja, hogy a következő évek elején mindenképp meg kell nézni, hogy a 
tervekből mi valósult meg az adott területeken milyen eredményeket ért el a Szövetség. 
 

Pesti Zoltánné javaslata, hogy az 5/1. célkitűzésnél a „Braille írás-olvasás fontosságát igazoló 
bizonyítékok gyűjtése” szövegrészt módosítsák. Nem tartja indokoltnak bizonygatni a 
szükséges és nyilvánvaló dolgokat. Olyan a megfogalmazás, mintha nem lennénk biztosak 
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abban, hogy szükség van a Braille-re és ezt bizonygatni kell. Az elnökség elfogadta a 
javaslatot. 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám inkább a megismertetés kifejezés lenne a helyes, mert sokan 
nincsenek tisztában a Braille- írás-olvasás fontosságával. 
Dr. Nagy Sándor szerint, ha a gyakorlatokat összegyűjtjük, akkor a jó tapasztalatokat így 
tudjuk átadni.  
 
5/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség elfogadja az MVGYOSZ 2016-2020. évi stratégiai tervét az elhangzott 
módosításokkal együtt.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
7. Döntés az MVGYOSZ segédeszközboltjában értékesített árképzési alapelvek 
meghatározásáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 

Angyal Gábor előzetesen kiküldte javaslatát az elnökség részére a 44/2015. (IX. 2.) számú 
elnökségi határozat módosításával kapcsolatban. Ez a határozat az alábbiak szerint 
rendelkezett: 
 
44/2015. (IX. 2.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a segédeszközök árát a 2015. augusztus 15-ét követően megrendelt 
segédeszközök esetében a következőképpen állapítja meg: 
1./ Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a nettó beszerzési ár 150 
%-a + ÁFA. 
2./ Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára nettó beszerzési ár 
+ ÁFA.  
3./ 2015. augusztus 15-e előtt beszerzett segédeszközökre a jelenlegi árképzés nem 
vonatkozik. 
4./ Ez a határozat 2015. szeptember 2-án lép hatályba. 
 
Indokolás: az elnökség kiemelten fontosnak tartja a súlyosan látássérült személyek 
életvitelét megkönnyítő segédeszközökkel történő ellátását. Ennek fedezetét az 
adományokból befolyt bevételből biztosítja. 
Felhatalmazás:  
Felelős: gazdasági vezető, segédeszköz bolt munkatársa 
Határidő: folyamatos 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: 
Tartózkodott: 
 
A szakmai vezető elmondja, hogy a fenti határozat elfogadásakor nem merült fel minden 
szempont, ami az árképzés módszertanának meghatározásakor érdekes lehet. 
A digitális nagyítók árképzésére vonatkozóan 3%-os haszon piaci viszonyok között nagyon 
alacsony, de az eladott eszközök számát illetően, illetve a teljes áruk függvényében az egy 
adóévre vetíthető haszon így is több millió Ft-ra rúg. Ez az egyes vásárlókra vetítve párszáz 
forintnyi költséget ró, a többit az OEP fizeti. 
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A fehér botok esetében erről nem lehet beszélni, így ott a 0%-os haszonkulcs nem okoz 
érezhető veszteséget. 
A saját alkalmazott (Sándor Károly, öregségi nyugdíj mellett, nem bértámban alkalmazott 
sorstársunk) által készített fa játékok esetében nem lehet a termék árából kiindulni, csak a 
munkabéréből és járulékokból, üzemorvosi és egyéb költségekből, az alapanyagok 
számláiból. Mellesleg nagyon drága így egy játék, akár 20.000,- Ft körüli összegbe kerül, 
számlaadó vállalkozók töredék áron elkészítik a fa játékokat). 
Az általunk forgalmazott, vagyis közvetlenül a gyártótól vásárolt termékek esetében a 
forgalmazás kapcsán meg kell felelni a jogszabályoknak. Garanciális kötelezettségeinket 
nem lehet áthárítani a gyártóra, főleg, ha az külföldi cég. Ezért a veszteség elkerülése 
érdekében nem lehet 0%-os haszonkulccsal dolgozni, hiszen valamiből fedezni kell az 
esetleges garanciális cserék okozta veszteséget. Mind ezekre figyelemmel az alábbi 
határozat elfogadását indítványozom: 
 
6/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
„Az Elnökség az MVGYOSZ segédeszközboltjában értékesített, a látássérültek mindennapi 
életvitelét segítő eszközök, valamint gyógyászati segédeszközök (a továbbiakban 
segédeszközök) árképzési alapelveit az alábbiakban részletezett módon állapítja meg: 
 
1.) Kereskedelmi forgalomból beszerzett vényre fel nem iratható termékek esetén: 

a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a beszerzéshez 
kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, szorozva 1,5 + 
ÁFA. 

b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára a 
beszerzéshez kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, + 
ÁFA. 

2.) Vényre feliratható termékek esetén: 
a) Fehérbotok esetében a segédeszközök ára a beszerzéshez kapcsolódó költségek 

összege osztva a beszerzett darabszámmal, + ÁFA. 
b) Hordozható digitális nagyítók és más eszközök esetében a segédeszköz ára 

beszerzéshez kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, 
szorozva 1,03-mal + ÁFA 

3.) Adásvételi szerződés alapján beszerzett (használt, vagy akként kezelt) termékek 
esetén: 

a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a beszerzéshez 
kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, szorozva 1,5 + 
ÁFA. 

b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára a 
beszerzéshez kapcsolódó költségek összege osztva a beszerzett darabszámmal, + 
ÁFA. 

4.) Az MVGYOSZ munkavállalója által előállított termékek esetén: 
a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök ára a ráfordítások 

költségeinek összege osztva a ráfordított munkaórák számával szorozva 1,5 + ÁFA. 

b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében a segédeszközök ára a ráfordítások 
költségeinek összege osztva a ráfordított munkaórák számával  + ÁFA. 

5.) Az MVGYOSZ által forgalmazott termékek esetén: 
a) Közületek és nem tag vásárlók esetében a segédeszközök beszerzési ára a 

ráfordítások költségeinek összege és a selejt, vagy meghibásodott termék cseréje 
okán adódó garanciális kötelezettség miatt felmerülő többlet költség (a termék 
beszerzési költségeinek 10%-a) szorozva 1,5 + ÁFA. 

b) Látássérült tagok és a tagegyesületek esetében  a segédeszközök beszerzési ára a 
ráfordítások költségeinek összege és a selejt, vagy meghibásodott termék cseréje 
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okán adódó garanciális kötelezettség miatt felmerülő többlet költség (a termék 
beszerzési költségeinek 10%-a) + ÁFA. 

6.) Egyedi árajánlat alapján történő ármeghatározás, nagy tételben történő közületi 
vásárlások esetében: 
Amennyiben azonos termékből legalább öt darabot kíván vásárolni közület, vagy a 
vásárlás összértéke meghaladja a nettó 150000 Ft-ot, lehetőség nyílik egyedi 
árajánlat készítésére. Az egyedi árajánlatot a Szolgáltatásvezető készíti és az Elnök 
hagyja jóvá. 

7.) Ez a határozat 2016. január 1.-jén lép hatályba. 
8.) Jelen határozat hatályba lépésekor hatályon kívül helyezi az MVGYOSZ Elnöksége 

által hozott 44/2015. (IX. 2.) számú határozatát. 

9.) Jelen határozat elfogadását követően a Munkáltató az árképzés szabályairól 
írásban tájékoztatja a: 

a) Gazdasági vezetőt 
b) Szakmai vezetőt 
c) Szolgáltatás vezetőt 
d) Segédeszköz értékesítőt 

 
10.) Jelen határozatban az alábbi meghatározásokat a következőképpen kell érteni: 
 

Kereskedelmi forgalomban beszerzett termék: Minden termék, amelyet a hatályos 
jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, névre 
szólóan kiállított számla ellenében vásárol az MVGYOSZ, hazai kis, vagy nagykereskedelmi, 
vagy külföldi eladótól. 
Vényre feliratható termék: Azon termékek köre, amelyeket szemész szakorvos orvosi 
rendelvényre, társadalombiztosító által nyújtott támogatás mellett az MVGYOSZ jogosult 
kiadni. (Például fehérbotok, digitális kézi nagyítók). 
Az MVGYOSZ által forgalmazott termékek: (Nem ugyanaz, mint az MVGYOSZ által 
értékesített termékek) Azon termékek köre, melyeket az MVGYOSZ közvetlenül a gyártótól 
vásárol, és ebből eredően az azokhoz kapcsolódó garanciális terheket másra át nem 
háríthatja. 
Közület: minden jogi személyiséggel rendelkező személy (pld.: cég, nonprofit szervezet), 
kivéve az MVGYOSZ tagegyesületeit. 
Tag: Minden látássérült, aki hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy az MVGYOSZ valamelyik 
tagegyesületénél érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezik. 
Beszerzésekhez kapcsolódó költségek összessége: Minden olyan, az MVGYOSZ-t 
terhelő költség, amely a beszerzés kapcsán felmerül (például: a termék ára, adó és 
vámköltségek, deviza konverzió költségei, egyéb banki költségek, szállítási költségek, stb.), 
kivéve az MVGYOSZ a kapcsolódó munkafolyamatokban résztvevő munkavállalóhoz kötődő 
munkaidő ráfordítás arányos költségeket és rezsi költségeket. 
 
Indokolás: Az Elnökség kiemelten fontosnak tartja a súlyosan látássérült személyek 
életvitelét megkönnyítő segédeszközökkel történő ellátását. Ezért a részükre eladott 
termékeket (kivéve az OEP által támogatottakat) 0%-os haszonkulccsal értékesíti 
A segédeszköz értékesítéshez szükséges infrastruktúra fenntartási és munkabér, járulék, 
eszköz és rezsi költségeket állami támogatásból, az MVGYOSZ részére érkezett SZJA 1%-
ok felajánlása kapcsán befolyt pénzből és célhoz rendelt adományokból biztosítja.” 
 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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8.  Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról Braille-kotta készítés feltételeinek 
biztosításához 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

 
A Szövetség a HD kampány keretein belül már gyűjtött adományt a Braille-kotta átírás 
finanszírozására. 2015-ben döntés született arról, hogy az NRSZH pályázat segítségével a 
szervezet foglalkoztatja Németh Tamásné Berta Edinát, mint Braille-kottaátírót. A szükséges 
eszközök és szoftverek azonban még hiányoznak a munkavégzéshez, ezért Angyal Gábor 
javaslata, hogy az elnökség ezek beszerzésére legfeljebb 500.000 Ft összeg felhasználását 
tegye lehetővé. 
 
7/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy döntött, hogy a HD kampányban Braille-kotta készítésre összegyűjtött 
adományból maximum 500.000 Ft-ot felszabadít annak érdekében, hogy a Szövetség a 
megváltozott munkaképességű Braille-kotta író munkavállaló részére akadálymentes 
munkaállomás kialakítására vonatkozó kötelezettségének eleget tudjon tenni. 

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
9. Döntés az informatikai szerződés megkötéséről.  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Egy korábbi elnökségi határozat szerint a 3 millió Ft-ot meghaladó szerződések kötésénél az 
elnökség hozzájárulását kell kérni. Új pályázatot nem írtak ki az informatikai rendszer 
karbantartására, üzemeltetésére, az elnök tárgyalást kezdett a Hibabontó Kft.-vel, melynek 
eredményeként a Szövetség informatikai karbantartását, havi nettó 428.000 Ft helyett havi 
nettó 320.000 Ft-ért vállalja. Ebben benne van 40 munkaállomás karbantartása, a szerverek 
és hálózat üzemeltetése, a levelezőrendszer működtetése és a szükséges biztonsági 
mentések elvégzése. Ezzel a Szövetség egy évben 1.646.000 forintot spórol meg. Az elnök 
kérdezi az elnökséget, hogy ilyen formában elfogadhatónak találja-e a Hibabontó Kft-vel 
történő szerződés aláírását.  
 
8/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Elnökség elfogadja a Hibabontó Kft. árajánlatát, mely az MVGYOSZ teljes informatikai 
szolgáltatásra vonatkozik. A szerződés határozott időre történő megkötését javasolja, amely 2016. 
január 1-től két év időtartamra szól, a vállalkozói díj összege pedig 320.000 forint/hó.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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10. Bejelentések, vegyes ügyek 
Nemes- Nagy Tünde és Jónás Beáta a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületénél 
járt. A részletes beszámolójukat a tapasztalataikról elmondták az elnökségnek. Az elnökség 
véleményt és – ha szükséges – döntést a későbbiekben fogalmaz meg. 
Lezárult a cibakházi ingatlan ajándékozása. 
 
Keretszerződést kötött a Szövetség a Telekommal. A feltételek megegyeznek a korábbi 
szerződésben foglaltakkal a lényeg, hogy a Szövetség mellett az összes tagegyesület önálló 
szerződő félként vehet részt a flottában. 
 
Az elnökség a Küldöttgyűlés időpontját 2016. május 21. és május 28.-ban állapítja meg. 
A következő ülés várhatóan 2016. február 16-án lesz, az elnökségi tagok egyeztetése 
alapján. 
 
További téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette. 
 
Kmf. 

 

 

 

 dr. Nagy Sándor  Baráth Barbara 

 elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 Barnóczki Gábor 

           jegyzőkönyv hitelesítő 

 


