
JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2016. február 23-án (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 Adám alelnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag
Németh Andrea elnökségi póttag

továbbá:

Páll András a Felügyelő Bizottság tagja, Kutor Sándorné gazdasági vezető, Angyal Gábor
szakmai vezető, Baráth Barbara jegyzőkönywezető, Sztakó Krisztina a Vakok Világa
szerkesztője.

Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag előzetesen jelezte, hogy 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. Küldöttgyűlés előkészítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

5. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

6. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy az alábbi témával egészítse ki az elnökség a napirendet:

- Az MVGYOSZ homlokzatának felújításával kapcsolatos pályázat és a szükséges
pénzügyi fedezet megbeszélése.

Az elnökség a 2016. február 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

9/2016. (11.23.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a 2016. február 23-ai 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. Az MVGYOSZ homlokzatának felújításával kapcsolatos pályázat és a szükséges
pénzügyi fedezet megbeszélése.
Előadó: Kutor Sándorné
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5. Küldöttgyűlés előkészítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

6. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

7. 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, 2016. január 15. és
február 19. közötti időszakról készített beszámolója a következő:

A Szövetség kapott 10 darab 4S-es használt iPhone készüléket, amelyeket az Okosklubbnak
adtunk oktatás céljára.
A Magyar Nemzeti Bank munkatársa hívott fel telefonon és egyeztetett velem az ATM-ek
akadálymentesítéséről.
A BKK vezérigazgatójának írott levelet az M4 metró ajtónyitásával kapcsolatban kiegészítettem
a VGYKE elnöke kérésének megfelelően. A levelet az MVGYOSZ-on kívül aláírja a VGYKE, a
SVOE és a FESZT.
Megkértem a szakmai vezetőt, hogy január 27-én képviselje a Szövetséget A Nem Adjuk Fel
Szociális Szövetkezet és a Nem Adom Fel Alapítvány által létrehozott, Nem Adom Fel Cafe &
Bar megnyitó ünnepségén.
A Nem Adom Fel Café & Bar Budapest első fogyatékossággal élő emberek által alapított
kávézója, ahol maguk a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek
készítik és szolgálják fel az ételeket és italokat, illetve közreműködnek a programok
szervezésében és lebonyolításában.
Felkeresett Vargyas Kata, aki a gyógymasszőr-képzés új tematikájának kidolgozását ás
akkreditálását szeretné megvalósíttatni a Szövetséggel.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a gyógyászati segédeszközök támogatással történő
forgalmazásához kapcsolódó készletellenőrzést tart a 2014.12.31-től 2015.12.31 közötti
időszakon belüli beszerzésre, készletváltozásra és értékesítésre vonatkozó okmányok, valamint
a támogatott termékekre vonatkozó leltár alapján. A levelet január 18-án kaptuk, kézhezvételét
követő 15 napon belül személyesen kell benyújtani az iratokat az OEP-hez.
Felkeresett Góz Tamás, a szinkronstúd ió vezetője (magyarszinkron .hu), aki hangoskönyvek
felolvasása (színészek által) ügyében tárgyalt velem és a szakmai vezetővel.
Az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány BrailleJet elnevezésű kutatási projekten dolgozik,
amelyhez a Szövetség részéről egy támogató levelet írtam alá. A projekt célja egy olyan Braille
nyomtatási rendszer előállítása, amely megkönnyíti a vak és gyengénlátó emberek
minden napjait.
Tárgyaltam a Big Fish Internet-technológia Kft. munkatársaival (Hollósi Balázs és Varga Gábor)
egy olyan beltéri navigációs rendszer telepítéséről, amely okostelefonnal használható, Android
és iOS platformon egyaránt. A telefonok a Bluetooth és az iránytű használatával állapítják meg
a pontos helyzetet, felszerelt jeladók segítségével. A megbeszélésen részt vett Torma Zsolt
OkosKlub vezető és mobilalkalmazás-fejlesztő. A fejlesztésre együttműködési megállapodást
írtunk alá.
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Előzetes internetes együttműködésünk folyományaként felkereste a Szövetséget Boaz
Ziberman, az izraeli mobilalkalmazás-fejlesztő cég ügyvezető alapítója, akivel a RAY
akadálymentes mobil-alkalmazás magyarításáról tárgyaltunk.
A Ray egy Android operációs rendszerrel ellátott okostelefonon működő alkalmazás, mely egy
launcher formájában valósul meg. Elindítását követően speciális, egyszerű kézmozdulatokkal
történő funkcióelérést biztosít azon felhasználóknak, akik a natív Android rendszer használatát
túl bonyolultnak vagy nehézkesnek tartják.
A megbeszélésen részt vett: Erhart Péter akadálymentesítéssel megbízott munkatárs, Torma
Zsolt OkosKlub vezető és mobilalkalmazás-fejlesztő, Ollé Attila nemzetközi kapcsolattartó.
E-mail-ben egyeztettem a szakmai és gazdasági vezetővel a Beurer beszélő termékek
beszerzéséről.
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár személyes
megbeszélésen kívánta áttekinteni az MVGYOSZ és az államtitkárság 2016. évi terveit, az
ezekhez kapcsolódó együttműködési lehetőségeket. Tájékoztattam arról, hogy a KEKKH által
üzemeltetett Webes Ügysegéd és a NAV weboldalának egyenlő esélyű hozzáférése érdekében
eredményes tárgyalásokat folytatunk. Jeleztem, hogy nem megoldott az életvitelt könnyítő
eszközök támogatása. Kérte, hogy a Szövetség ebben az évben is dolgozzon ki szakmai
programot. Ezzel kapcsolatban elmondtam, hogy beind ítottuk az OkosKlub szolgáltatásunkat;
szükséges lenne látási fogyatékos munkavállalók részére a munkakörök meghatározása, az
ehhez szükséges szakképesítés tematikájának kidolgozása; jó lenne, ha a tagegyesületek
mentorokat alkalmazhatnának az integrált oktatásban részt vevő gyermekek segítésére.
Végezetül tájékoztattam arról, hogy eredményesen szervezzük az érzékenyítő programokat.
Engedélyeztem adomány terhére irodabútorok vásárlását a VKI-be.
Egyeztettem a VKI vezetőjével arról, hogy Makkos Zsófia, a Budapesti Metropolitan Egyetem
(anno Budapesti Kommunikációs Főiskola) kreatív producer szakos hallgatója vizsgafilm
gyanánt egy dokumentumfilmet készítsen a Vakvezetőkutya-Kiképző Iskoláról és a vakvezető
kutyákról.
Megállapodtunk a szakmai vezetővel a soron következő (HM 2-16) DM levelünk
kampányarcának személyében (Péter Zsigmond). Téma a Braille-nyomtatás fontosságának
bemutatása azért, hogy egy korábbi, a témát bemutató levél és a nevezett levél által
összegyűjtött adomány felhasználásával új nyomtatókat vásárolhassunk.
A helyszínen ellenőrizte a Magyar Allamkincstár az NRSZH által folyósított egyszeri támogatás
felhasználását és mindent rendben találtak.
Megbeszéltük a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatójával a fehérbotok
gyártását, forgalmazását és szállítását. Az első szállítmány megérkezett a segédeszközboltba.
Dr. Kósa Adám EU-s Parlamenti képviselőkezdeményezésére egyeztettünk arról, hogy miként
csatlakozhatnak a látási fogyatékossággal élő emberek a skontakt fejlesztéshez. Eredetileg a
hallási fogyatékossággal élő embereknek fejlesztik az alkalmazást, akik jelnyelvi tolmács
segítségével kommunikálnak telefonon. A mi esetünkben a távoli segítség valósulna meg
intézményesített formában. Jelen voltak még: SINOSZ - Ormódi Róbert, E-Gruop képviselője -

Kuthy Antal, Kántor Arpád.
Dr. Faragó Lászlóval a budapesti aluljárók egyenlő esélyű hozzáféréséről tárgyaltam. Olyan
alkalmazást készít, amelynek segítségével az okostelefon tulajdonosai tájékozódni tudnak az
aluljárókban. Akinek nincs ilyen készüléke, annak az aluljárók térképét szövegesen és
hangostérkép formájában tesszük elérhetővé a Szövetség weboldalán, illetve egyéni kérésre
pontírásban kinyomtatja a Szövetség.
A vállalkozási szerződést aláírtam az alábbi aluljárók esetében:
1. Kelenföldi pályaudvar melletti aluljáró;
2. Nyugati pályaudvar melletti aluljáró;
3. Népliget, autóbusz pályaudvar melletti aluljáró.
Meghívásra felkerestem a Láthatatlan Kiállítást.
Részt vettem a Fogyatékossággal Elők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén,
amelyen tárgyaltuk:
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1. A gondnokság alatt álló személyek választójoga
2. A fogyatékossággal élő személyek családhoz és gyermekvállaláshoz való joga
A Hibabontó Kft.-vel egyeztettem a megkötendő megbízási szerződésről.
Megérkezett az Országos Széchenyi Könyvtártól az általuk is aláírt szerződés, így Sztakó
Krisztina megkezdheti a pontírású W-k digitalizálását.
Megválaszoltam a Magyar Telekom Nyrt. levelét, amelyben állásfoglalásunkat kérte arról, hogy
szerintünk melyek azok a leginkább használt webes felolvasó szoftverek, amelyekre érdemes
lenne tesztelni és optimalizálni a rendszereiket?
Hegedűs Csaba játéktervező és készítővel tárgyaltunk vakok számára is használható játékok
készítéséről
Tárgyaltam a Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal Tóka László kéréséről, miszerint csak egy e-mail-
ről egy pályázatot lehet beadni, valamint Otlakán Gyula aggályáról, miszerint nem szerepel a
listán a boglári üdülő.
Fém és műanyag vezetősávok Szövetség általi értékesítéséről tárgyaltunk az InventiveTrading
Kft. Munkatársaival Horváth Imre előkészítő és kelemen Linda Ügyvezetővel. Jelen voltak a
szakmai vezető és Erhart Péter.
E-mail-ben tájékoztattam a tagegyesületeket arról, miszerint „az SzZrt. (szerencsejáték) vállalja,
hogy munkavállalói körében felméri az igényt önkéntes tevékenység végzésére és bátorítja
munkavállalóit, hogy önkéntesként részt vegyenek fogyatékossággal élők javára végzett
tevékenységekben.” és kértem, tegyenek javaslatot az önkéntes programokra, a fogadó civil
szervezete kre.
1. “Az Adj bele!” vállalati programunkban idén a központi, azaz a CSR Osztály által szervezett
önkéntes programok keretében fogyatékossággal élők javára végzett tevékenységeket
hirdetnénk meg.
2. Aki nem ezekben a szervezett programokban kíván részt venni, azok összeállított „menü
ajánlatból” választhatnak olyan civil szervezetet, akiknél előre egyeztetett önkéntes munkát
végezhetnek egyéni bejelentkezéssel. A civil szervezetek listájának összeállításában is a
fogyatékos ügy kerülne idén fókuszba.
A VoicePic Kft első lépcsőben gyógyszerekhez, illetve műszaki cikkekhez fejleszt „hangos
csomagolást” a GINOP 2.1 .7-15 pályázat keretében, amelyhez az MVGYOSZ támogatását
kérte. A fejlesztendő ‚hangos csomagolások” a gyógyszeripari felhasználás esetén a doboz
felnyitásakor tájékoztatják a beteget az ellenjavallatokról, valamint a mellékhatásokról, illetve
egyéb fontos információkról, paraméterekről. A támogatást kérő nyilatkozatot nem írtam alá.
Egyeztette m a gazdasági vezetővel a költségvetési támogatás felhasználásának költségvetését
és lefedését a szakmai programmal.
Felkértem Kácsor- Macska Zsuzsannát, az elnökség rehabilitációval foglalkozó tagját, hogy a
Látássérült Személyek Rehabilitációját Szolgáló (LARESZ) Egyesület szakmai napján
képviselje a Szövetséget.
A szakmai nap fókuszában az „Atmenetek és a változó élethelyzetek a látássérült emberek
életében” állnak, valamint a szakma válaszai.
Lakó István ref. lelkipásztor ajánlotta figyelmünkbe a Bibliakihívás nevű kezdeményezés
keretében megvalósuló projektjüket. A Bibliakihívás arra hívja az érdeklődőket, hogy egy év
alatt olvassák el a teljes Bibliát, egy sajátos, kronológiai beosztás szerint. Onkéntesek
segítségével hangfelvételeket készítenek, hogy a vakok és gyengénlátók és mások szabadon
(és ingyen) hallgatni tudják. Tudomása szerint még nem került forgalomba a teljes Biblia
protestáns fordításban hangoskönyvként. Tájékoztatását elhelyeztük az MVGYOSZ
hírlevelében, egyben megírtuk és kértük, hogy ha elkészül a teljes felolvasás, akkor örömmel
vesszük könyvtárunk állományába.
Elolvastam és jóváhagytam a nemzetközi referens és az alelnök lobbi levelét a közszektorbeli
webhelyek akadálymentességére vonatkozó uniós irányelvvel kapcsolatban, amelyet az EBU
kérésének megfelelően az EP képviselőknek, illetve Magyarország Brüsszeli állandó
képviseletére, Stelbaczky Tibor brüsszeli belső piaci nagykövet részére küldtünk meg.
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Felkértem a szakmai vezetőt, hogy képviselje a Szövetséget az FSZK Konzultációs Testületi
ülésén, amely az alábbi témákat tárgyalta:
Beszámoló a 2016-os hazai forrásból megvalósuló pályázatokról
A Társaság 2016. évi képzései, képzésfejlesztései
Beszámoló a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működéséről
Beszámoló a kiváltást érintő nemzetközi projektekről
Tájékoztatás az EFOP-1 .9.2 A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai- és
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése kiemelt projektről: Az Audio
narrációs szakmai program bemutatása
Konzultációs Testületi Tagok tájékoztatásai a 2016-os évre tervezett szakmai programjaikról
Autisták Országos Szövetsége
Afázia Egyesület
Siketvakok Országos Egyesülete
Pszichiátriai Erdekvédelmi Fórum
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága
A VKI munkatársaival közösen részt vettem a miskolci fiatalkorúak Börtönében tartott
rendezvényen (Szirmabesenyő).
Atadtuk a MagNet Bank KAP programjában nyert adományból vásárolt tanpálya akadályokat:
- 10 db piros-fehér álló terelő lap
- 6 db fehér műanyag talp
- 12 db műanyag kúp
- 6 csomag piros-fehér műanyag lánc
- 1 db fém tartókeret
Az akadályokból pályát építettek a VKI munkatársai és néhány előre kiválasztott elítélt bekötött
szemmel kipróbálhatta milyen érzés bottal, majd pedig kutyával végigmenni rajta.
Kihelyeztük hozzájuk a következő nevelésre szánt csoki színű Labrador retriever kölyköt,
Mokkát. Megtekintettük a már nevelésen lévő fekete, Labrador retriever kutyát Newton-t, és
visszavontuk a kiképzésből Nemo-t, az egy éves, sárga Labrador retriever kutyát.
Végül a sajtó kérdéseire válaszoltunk.
Megbeszéltem a VKl vezetőjével, hogy miként válaszolja meg egy vakvezető kutyával
közlekedőnek, miért nem lehet mozgólépcsőn utazni négylábú segítő társával.
Fogadtam Bieber Máriát, akivel áttekintettük a Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe”
címmel készülő kiadvány helyzetét. A megbeszélésen jelen volt a szakmai vezető és Lipóczki
Zoltán.
A Magyar Telekom képviseletében Hammang Henrik szakértő kereste meg e-mail-ben a
Szövetséget és előadta: A Magyar Telekom az elkövetkező időszakban megújítja honlapját, és
egy hosszabb projekt keretében minden egyes weboldalt modernizál, átalakít, hogy a website
még jobban érthető, még Jobban használható legyen. A használhatóság része, hogy újonnan
létrejövő weboldalainkat felolvasószoftverrel is kényelmesen lehessen használni a jövőben. A
munka során az idevonatkozó WCAG 2.0 ajánlást vettük alapul, és nagyon sok további
kutatással kiegészítve dolgoztuk ki azt a módszertant, amit kötelező érvénnyel használunk
majd. A projekt a tervezési szakaszában van, és az alapelveket figyelembe dolgozzuk ki a
felületeket, alakítjuk ki a bejárási útvonalakat. Ezért segítségüket szeretnénk kérni a jövendő
felületek tesztelésében, a kialakított szempontok véleményezésében. A teszt csoport
megalakítása és a tesztelés érdekében megbeszélést kezdeményeztem az Informatika a
Látássérültekért Alapítvány elnökével.
Az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztálya kérésére, az általunk képviselt fogyatékos
személyeket érintő, elemi rehabilitációval kapcsolatos tapasztalatainkat, jelen helyzetről alkotott
véleményünket, valamint az elemi rehabilitáció kiterjesztése és egységes rendszerré alakítása
érdekében szükségesnek tartott lépéseket az alábbi fő irányvonalak mentén összegeztük a VA!
igazgatója, Kácsor-Macska Zsuzsanna véleménye és a VISAL projekt bemutatásával.
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Az OFT titkára kérésére véleményeztem a közigazgatási egyeztetés keretében megküldött, az
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló előterjesztést.
Egyeztetést kezdeményeztem arról, hogy ki vegyen részt Az Európai Vakvezető Kutyások
Szövetsége (EGDF) 2016. április 14-16. között Szlovéniában tartandó konferenciáján.
Aláírtam a pályázatot a költségvetési támogatás igénylése érdekében.
Nemzetközi referens munkatársammal megszerveztük a Cseh Vakok Szövetsége tagjainak
látogatását, a velük való találkozást május 1 8-ára.

Az elnökség a beszámolót elfogadta.

10/2016. (1L23.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2016. január 15. és február 19. 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 az állami támogatás elszámolásával és a 2016. év tervezésével
foglalkozott az elmúlt időszakban.
Néhai Zalavári Ferencné a Szövetségre hagyta ingó vagyonát. Az önkormányzati tulajdonú
lakásban az ingóságok összesen 26.000 Ft értéket és kb. 4.200.000 Ft értékű OTP lakossági
bankszámlaszámon vezetett pénzt képviseltek. Az ingóságot a kolléganőkkel áttekintették, és
amiről úgy döntöttek, hogy használni tud a Kutyaiskola, könyvtár, titkárság, azokat elhozták és
nyilvántartásba vettek. Ezt követően egy lomtalanító céggel vette fel a kapcsolatot, akik
elszállították a lakásban maradt ingóságokat. Mikor a lakást teljesen kiürítették a gazdasági
vezető visszavitte a kulcsot az önkormányzathoz. Kikötése volt az örökhagyónak, hogy a 4,2
millió Ft-ot vakgyermekek támogatására kell fordítani. A pénz felhasználásról az elnökség a
pénz megérkezését követően dönt.

Filmesek keresték fel a Szövetséget azzal, hogy Eric Barbier, francia rendező játékfilmjéhez
szeretnének jeleneteket leforgatni a székházában. A film Romain Gary, Gauncourt díjas író, a
Virradat ígérete című regényének adaptációja. Többször bejárták a helyszínt. A tervek szerint
sötétebbre akarják festeni a szélfogót, mert nem hozza ki az arcot a fehér fal. 1 nap lesz a
forgatás,1 nap az előkészület és I nap a helyreállítás. Tervezik a bejárati ajtó átalakítását,
ennek fejében vállalják az új ajtó és a forgatás alatti bérleti díj kifizetését. Aprilisban jönnek
forgatni. A tagokat értesíteni fogjuk a forgatás időpontjáról.

Minisztérium illetékeseinek elküldte a 2016. évi tervet és az elnök úr 2016. február 22-én
bevitte a minisztériumba.
Az NKA pályázattal foglalkozott, műemlék épület állag megóvásának helyreállítására lehet
pályázni. Megbeszélést folytatott a kivitelezővel, műemlékesekkel a pályázati anyag
elkészítése érdekében.
Néhai Bagdi János Béláné örökhagyó saját bankszámláján vezetett pénzösszeg 30 %-át
hagyta az MVGYOSZ, azzal a megkötéssel, hogy a megörökölt pénzösszeg egyharmad
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részét fordítsa vakvezetőkutya képzés biztosítására. Az ügyintézés miatt kétszer kellett
elmenni az OTP-be.

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 2016. Január
1 8-tól február 22-ig terjedő időszakra vonatkozóan. (A részletes beszámoló az 1. számú
mellékletben található)

Szolgá Itatásokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok

Konvertáló csoport és Braille-nyomda

o Új Braille-nyomtató típus kiválasztása
o Akadálymentes, e-tankönyvek szakmai szempontjainak felülvizsgálata
• Akadálymentes kotta készítés beindítása
o Még mindig nem működik hibátlanul a Duxbury

Több mint tíz potenciális jövőbeni Braille-nyomtató jelölt gyártójával történt levelezés,
paraméterek összehasonlítására alkalmas táblázat elkészítése és a stratégiai tervhez
igazodás alapján az Index Braille Boksz V5 típusú nyomtató vásárlása tűnik megfelelő
választásnak. Közepes teljesítményű nyomtató, A3-as méretben is nyomtat. Vakon is önállóan
kezelhető. Kompatibilis a Duxbury szoftverrel. Kettő év garancia Jár hozzá. Egymillió lapot
nyomtat szervízelési szükséglet nélkül. Csendes üzemű berendezés, a jelenlegi
Rendszergazda ismeri a modellt, kellően megbízhatónak tartja. Két darabot vásárolnánk
ebből, így biztosítva, hogy egy esetleges váratlan meghibásodás miatt ne álljon le a Braille-
nyomtatás. Az eszköz alkalmas az SW4O kiváltására. Az SW 40 kiváltásával megszűnnének a
nyomdahibák. A Braille Box V5 gépkönyvének fordítása elkezdődött, hogy addigra, mire a DM
kampányból befolyik a vásárláshoz szükséges pénz, rendelkezésre álljon.

A tankönyvek piktog ramjainak leírásakor egyes esetekben egyszerűsítéseket fogunk
alkalmazni a 2016-ban előállított változatokban. A változtatások bele kerülnek a konvertálás
szabályait tartalmazó segédletbe.

Megkötöttük a munkaszerződést Németh Tamásnéval. Ő fogja az akadálymentes kottákat
készíteni, heti húsz órában, a Konvertáló csoport munkatársaként. Nem csupán Braille-ben
kinyomtatható kottákat állít elő, hanem számítógépen meghallgatható MIDI fájlokat,
amelyeknél a hangok nevét megfelelő billentyűkombinációval kiadott parancsra a JAWS ki is
mondja. Ez elsősorban az integrált körülmények között tanuló vak diákoknak (és tanáraiknak)
fontos, akik kottaolvasási tanulmányaikat egyszerű zeneművekkel kezdik. A meglévő kotta
állományunk rendezése is elkezdődött.

Az OkosKlub számára próbáltuk elkészíteni a Varró Attila féle iPhone tankönyvet Braille-ben.
A tördelést sajnos nem tudja megfelelően elvégezni még a Duxbury. Az elválasztás magyar
nyelven nem érhető el. A fejlesztő szerint azért, mert az általunk megküldött szabályok és
kivételek gyűjteménye nem teljes, így nem tudja a rövidírásos változatot megcsinálni. A
teljesírást viszont igen. Kértük, hogy csinálja meg akkor a teljes íráshoz az elválasztást. Ha
kész lesz, akkor képes lesz a program arra, hogy teljes írásban, emberi beavatkozás nélkül
tördelje a sorokat a 32 karakteres szélességhez.

Braille-nyomda

Egyéni megrendelésre elkészítettük a Gyűrűk ura 3. részét. Természetesen a W és RTV
nyomtatás is zajlik, a megszokott időbeosztással és esetleges nyomdahibákkal.
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Segédeszközbolt

• Újfajta, olcsó magyarul beszélő vérnyomásmérőket szereztünk be
• Sikeres az újfajta távirányító
• Öt nyelven (de magyarul Sajnos nem) beszélő digitális lázmérőket értékesítünk
• Megérkeztek az új OEP támogatott pásztázó botok.
. Leadtuk az OEP-nek a digitális nagyítókhoz kapcsolódó dokumentumainkat
• Botrány az árképzés körül

A 2016. január 19.-i Elnökségi ülésen Nemes- Nagy Tünde által említett magyarul beszélő
vérnyomásmérőből tesztelést követően tizenöt darabot kedvező áron megvásároltunk. A mai
napig hatot adott el a Segédeszköz értékesítő. Az 1520 Ft-os távirányító is fogy, nincs rá
panasz, mindent beindít (beszélő jelzőlámpákat, a BKK FUTAR tájékoztató rendszerét és a
Metró mozgólépcső jelzését). Jelenleg készleten 26 db van belőle.

8990 Ft-os áron, tesztképpen 3 db digitális fülhőmérőt vásároltam. A beszélő eszközöket a
Segédeszközboltban fogjuk értékesíteni.

Megérkeztek az új, OEP által 98%-ban támogatott vételáru, pásztázó összecsukható, és
merev fehér botok különböző méretekben, 110-140 cm-ig. A botok a Sopronkőhidai Büntetés
végrehajtási Intézetben készülnek.

Az OEP 6 féle digitális nagyító elszámolási dokumentációját ellenőrzi. Ez összesen 265 darab
határozatot érint.

Elégedetlenségét fejezte ki egyik majdnem vásárlónk, az egyik fa játék magas ára miatt. Az
MVGYOSZ munkavállalója által készített játék árának árképzési módszere alapján annyiba
kerülnek a termékek, amennyi a részarányos ráfordítás. Ez által van olyan játék, amelynek ára
nagyon magas. Vagyis egy havi munkabérét plusz járulékokért cserébe mindössze egyetlen
játékot készített a fa játékok gyártása miatt foglalkoztatott munkavállalónk. Amíg „bértámban”
foglalkoztattuk az illetőt, addig nem volt szempont a termelékenység, hatékonyság, hiszen a
munkabérét jórészt az állam fizette. Az általa készített termékek árának meghatározása a
piaci lehetőségekhez igazodott. Mivel azonban öregségi nyugdíjba ment az illető, a „bértámos”
foglalkoztatottak köréből kiesett. Újra felvettük, de már „saját zsebből” fizetjük a munkabérét.
Nagyon gazdaságtalan, ekkora bérkiáramlás mellet fix sok tízezer forint havi bérért
foglakoztatni egy olyan személyt, aki egy hónap alatt egy-két, néhány ezer forint értékű
terméket állít csak elő.

A vakok által használható játékokat olyan termelőktől kell megvenni, akik azt olyan áron tudják
előállítani, amelyet a vevőink meg tudnak fizetni.

Vakvezetőkutya-kiképző Iskola

. Két csoki színű Labrador kölyköt vásároltunk
o Új bútorokat kaptak a csepeli munkatársak
. A miskolci börtönben tartottak bemutatót kollégáink
• Utógondozási nap volt Csepelen

A Tenyésztési Programban nem tudunk minden igényt kielégítő mennyiségben és időzítéssel
kölyökkutyákat „előállítani”. Ezért a folyamatos munka biztosítása érdekében, elsősorban a téli
almokból, megbízható tenyésztőktől szoktunk kölyköket vásárolni. Most is így történt. Két
csokoládébarna Labrador Retrievert vásároltunk. A kölykök megfigyelést követően önkéntes
kölyöknevelőkhöz kerülnek kihelyezésre.

A csepeli telephely főépületének iroda helységébe négy darab új íróasztalt és öt irodai széket
vásároltunk. A bútorzat cseréjének indoka az új kiképző részére történő munkaállomás és
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minden kiképző részére a munkavédelmi szempontoknak és a normális munkavégzés
feltételeinek biztosítása. A régi, sokféle íróasztalt egységes típusúra és kisebb méretűre
cseréltük, hogy mindannyian egyformán elférjenek a szűkös helységben. Ezt megelőzően
sosem volt új íróasztaluk, székük a kiképzőknek. Mindig valahonnan leselejtezett, vagy valahol
feleslegessé vált bútorokat kaptak.

A fiatalkorúak börtönében jártak kiképzőink, Miskolcon. Több mint két éve tart az a
programunk, melynek keretében a BV intézet kiválasztott lakói nevelnek időszakonként két
kölyökkutyánkat. Evente tartanak bemutatót munkatársaink a vezető munkáról, a
börtönlakóknak. Idén is volt média aktivitása az eseménynek.

Február 20-án, szombaton tartottuk Utógondozási napunkat, Csepelen. Az Utógondozási
Program keretében az azt igénylő, vakvezető kutyával közlekedő klienseinket összehívjuk. Az
esemény alkalmával munkatársaink felmérik a kutya-gazda párosok összhangját, a felmerülő
problémákat orvosolják. A rendezvény egyúttal csapatépítő célú is.

Okos klub

o Négycsoportos oktatás folyik
o Új eszközök beszerzése és tesztelése
• Kölcsönözhető iPhone-ok
. Munkaidő vámpírokkal küzdünk

A jelentkezők ismereteinek felmérését követően négy csoportra bontottuk az OkosKlub tagjait.
iPhone kezdőre, iPhone haladóra, Android kezdőre és Android haladóra. Az érdeklődők
aránya: Egyharmad Android és kétharmad iPhone. Osszesen 24 klubtagunk van, jelenleg. A
klubnapokat kedden és csütörtökön tartjuk, 16 és 18 óra között, a Kis előadóteremben (Sipeki
teremben), illetve az 1-es szobában. Az iPhone részt Torma Zsolt, az Androidost én viszem.
Szeretném, ha nem nekem kellene vele foglalkoznom, hanem egy a témában nálam jártasabb
és elismertebb szaktekintély tartaná az Androidos foglalkozásokat. Ezért viszont fizetni kell. A
szezonális munkavállalóként foglalkoztatott szakember munkabérének fedezetéül a témában
DM kampány keretében befolyt összegből fel kellene szabadítani 500.000 Ft-ot. Ez a pénz
(terveim szerint) elegendő volna 80 foglalkozás munkabérére és járulékaira.

Folytatjuk a látássérülteket speciálisan segítő, az okostelefonokkal használható eszközök
beszerzését és tesztelését. A folyamatot lassítja, hogy egyes kiegészítőket külföldről
rendelünk, illetve komoly kutató munka előzi meg egy-egy eszköz megrendelését, hogy
elkerüljük azt, hogy olyasmit vegyünk, ami nem, vagy csak korlátozottan használható vakon.
Ilyen beszerzés volt egy kézi szkenner, ami Wifi hálózaton csatlakozik az okostelefonhoz.
Sajnos a készülék visszajelzéseit vakon nem lehet érzékelni, így bármilyen jónak tűnt is az
ötlet a minta eszközvásárlásra vonatkozóan, Sajnos a gyakorlatban nem vált be.
Gyengénlátóknak persze segíthet a nyomtatott szövegek olvasásában, de vakoknak nem.

Januárban tíz darab használt, a 4S szériához tartozó iPhone-t kaptunk, adományba. Ezeket
teszteltük, a hibás eszközöket kiszűrtük. A helyreállítási, javítási munkákat elvégeztük rajtuk. A
készülékeket kölcsön szerződéssel, határozott időtartamra, az OkosKlub tagjai között igény
szerint hamarosan kölcsön adjuk, hogy legyen min gyakorolniuk otthon, hiszen a kezdők nagy
részének még nincs készüléke, gyakorolni csak a klubfoglalkozásokon, az erre a célra
rendszeresített telefonokon tud nak.

Egyes Klubtagjaink úgy gondolják, hogy napi szinten, akár óra hosszan is kérhetnek telefonos
támogatást a készülékhasználathoz, illetve magánórákat is kaphatnak a csoportos
foglalkozások mellett. Alkalmanként nem esik nehezünkre egyes sorstársainknak szakmai
segítséget nyújtani, akár telefonon, akár személyesen. De a követelőző emberek

9/17



megnehezítik a mindennapi munkavégzésünket, hiszen sem Zsolt, sem én, nem csak ezzel a
témával kell, foglalkozzunk. Zsolt a kutatás-fejlesztésben is tevékenykedik, míg én, rengeteg
más területen kell helyt álljak. Hogy ez mindenki Számára az elejétől világos legyen,
szolgáltatási szerződést kell készítenünk, kötnünk a Klubtagokkal, amiben világosan leírjuk,
mit vállalunk.

Vakok Világa

o Kialakításra került a felolvasott W készítéséhez szükséges informatikai háttér
. Fennakadás az E-Vakok Világa kézbesítésében

A felolvasott és CD-re írt W-t Sztakó Krisztina olvassa fel, a számára megküldött Braille W
ből. A hangfájlokat szerkeszti, majd egy távolról is elérhető, Kercza Tamás által is használt
hálózati meghajtóra bemásolja. Tamás innen audo CD formátumúra, lemezre írja, majd Geiger
Zsuzsa intézi a címzést és postára adást.

Az E-Vakok Világa több előfizetőnek nem érkezett meg. Ennek oka minden esetben az volt,
hogy a megadott (lejegyzett, vagy elküldött) e-mail címek nem azok voltak, amelyekre a
címzettek várták a küldeményeket. A januári szám kapcsán minden hibás e-mail címet
kijavítottam, a lapszámot az előfizetőknek elküldtem.

Múzeum

A múzeumi tárgyak gyűjtésére és rendezésére a toronyszobát használjuk. A kb. 30
négyzetméter alapterületű helységben Szabó Hajnalka elkezdte a tárgyak tisztítását,
rendezését, katalogizálását.

Elnöki munka segítése

A gyalogos navigációt tervező Big Fish-el, és a hangostérképet készítő személlyel tartott
megbeszélések részese voltam. Képviseltem az MVGYOSZ-t az FSZK negyedéves testületi
ülésén. Egyebekben, ahol tudtam, segítettem. Elkészítettem az MVGYOSZ, az állami
támogatás elszámolásához szükséges, szakmai beszámolóját.

A szakmai vezető elmondja, hogy az utóbbi időben megnőtt a Szövetségre hagyományozott
hagyatékok száma. Ezt mind a DM kampány kapcsán kiküldött levelek számlájára írja. Ez is
azt bizonyítja szemében, hogy a Szövetség brandje erőteljesen épül. Tételes leveleket
küldünk ki, ami által be tudjuk mutatni a Szövetség tevékenységeit, így az emberek nem csak
adomány, hanem hagyaték formájában is támogatásra méltónak ítéli.
Kutorné szerint, ezek a hagyatékok nem a DM kampánynak köszönhetőek, hiszen 3-5 évvel
ezelőttiek.

Angyal Gábor az alábbiakkal egészíti ki beszámolóját:
A SozialMarie Alapítványnál egy díjra pályázunk. Minden évben kiír egy pályázatot az
Alapítvány, ami az innovatív projektekre vonatkozik. Ily módon az OkosKiubot is
projektesítettük és benyújtottuk a pályázatot. Szeretné majd az Egyesületek segítségét is
kérni, hogy a közönségdíjra segítsenek szavazatukkal.
Ismét lesz vAktív nap május környékén, melyre legalább annyi érdeklődőt várunk, mint a
tavalyi évben.
A közhasznúsági jelentés elkészítése egy nagyobb feladat lesz, ahol a tervek szerint az
eddigieknél lényegesen érthetőbb és logikusabb felépítésű, összeszedettebb, kevésbé
terjedelmes közhasznúsági jelentést készítenénk a könnyebb érthetőség kedvéért. A szakmai
részénél továbbra is szerepelni fognak a pénzügyi információk.
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A szakmai vezető javaslatára a Szövetség 2016. évi rendezvényeinek időpontját áttekintve az
elnökség megállapodott az MVGYOSZ Fehérbot Napi ünnepségének 2016. évi időpontjában:

1112016. (11.23.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy határoz, hogy a Szövetség a Fehérbot Nemzetközi Napját 2016. október 14-én
ünnepli.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

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

Tartózkodott: -

Majoros Zsuzsanna észrevételei a következők: Januári elnökségi ülés után érdeklődtem a
segédeszközboltban, milyen játékokat forgalmaz a bolt látássérültek számára. Kedves
udvarias tájékoztatást kaptam. Szemet szúrt, hogy a Pók játék néven kapható játék meflet
található leírás szerint a játék megegyezik a Reversi vagy Otelló néven létező játékkal. En
személy szerint és egyesületem tagjai közül is többen tanuljuk, illetve játsszuk a hivatalos
táblán, amit kicsit vakosítottunk. Altalunk használt játék ára bruttó 5000 forint. Jóval olcsóbb,
mint a fából készült játék a segédeszköz boltban. Kapcsolatban vagyok egy logikai játékokkal
foglalkozó egyesülettel, akik versenyeket szerveznek és játszanak is a versenyeken. Ők
tanítanak bennünket és szeretnék, illetve szeretném, ha vakos verzióval is lennének
versenyek. Lehet olcsóbban is forgalmazni a játékot és fontos a pontos szabályok
megismerése szerinti játék is. Beszéltem a logikai játékokat készítő egyesület vezetőjével és
azt mondta, hogy a játékok vakosítását el tudja vállalni, önként, pénz nélkül.

Angyal Gábor elmondja, hogy a segédeszközbolt elárusítója nem adta át az információt, de az
ötletre nyitottak. Nyomatékosan kér mindenkit, hogy a segédeszközökkel kapcsolatos
javaslatokat, Koczkásné Tóth Csilla Szolgáltatásvezető részére küldjék meg.
Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy van egy játékkészítője a Szövetségnek, aki kis mennyiségben
állít elő játékokat nagy bérkiáramlás mellett. Gazdaságosabb lenne, ha vállalkozókkal,
megbízási szerződés alapján olcsón beszereznék a játékokat és azok kerülnének értékesítésre
és nem lenne 1,2 millió Ft-os veszteség. Vezetőként inkább vállalja, hogy kevesebb fajáték van
a boltban, mint sem ekkora veszteséget termeljen egy évben.

Dr. Ozvári- Lukács Ádám racionális döntésnek tartaná a jogviszony felmondását. Javaslata,
hogy eseti megbízással vagy adás- vételi szerződéssel a játékkészítőtől továbbra is
rendeljenek, ha igénylik a vásárlók. Az elnökségi tagok egyetértettek vele.

Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját.

4. Az MVGYQSZ homlokzatának felújításával kapcsolatos pályázat és a szükséges
pénzügyi fedezet megbeszélése
Előadó: Kutor Sándorné

A gazdasági vezető elmondja, hogy a szövetség megkapta az engedélyt a homlokzat
felújítására, illetve bejelentési kötelezettségünk van a munkálatokkal kapcsolatosan az
örökségvédelmi hivatalhoz.

Amit az épületre kellene fordítani az a következő:
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a főhomlokzat felújítása 27.397.784,- FT, az udvari homlokzat 21.174.369,- Ft. Ez összesen
48.572.153,- Ft
ehhez jönne még a bejárati ajtó 581.755,- forintért,
5 db ablak gyártása, javítása 942.340,- Ft
erkélyajtó javítása 69.850,- Ft
redőnyök kitámasztóval 1.247.140,- Ft
összesen: 51.413.238,- Ft

Az NKA Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégium műemlék épület részleges felújítására,
állagmegóvására kiírt pályázata alapján maximum 13 eFt-ra lehet pályázni. 50 %-os önerőt
írtak elő és a nevezési díj a kért összeg 1%-a. Mi 26.907.135,- Ft összköltséget tervezünk
benyújtani és 14.000.000,- forint önerőt igazolunk, amely a DM kampány alapján a székházra
gyűjtöttünk. A pályázati anyagban szerepel a főhomlokzat felújítása, a bejárati ajtó, az
ablakok, az erkélyajtó, a redőnyök cserélése.
A pályázat beadási határideje 2016.02.26., a pályázat elbírálása 70 nap múlva várható.

Megjöttek az árajánlatok. Úgy néz ki, hogy a főhomlokzat felújítása 22.784.757 Ft. és a két
oldalt az udvari homlokzat az 21.174.269 Ft. Osszesen: 43.959.026 Ft. Ez növekedni fog,
miután az örökségvédelmi hivatal előírta, hogy tervezői művezetés kell, ha az épület fel lesz
állványozva. Még kutatási munkát kell csinálni, meg kell állapítani, a ház eredeti színét.
Amikor ezt megcsinálták bevakolták, egy darabon be kell festeni és megint jön az
örökségvédelmi hivatal. Lesznek olyan járulékos költségek, amelyeket megbízási díjban kell
kifizetni.

3 lehetőség közül lehet választani.
1. Nem pályázunk
2 Pályázunk. Ebben az esetben két verzió van:
a: csak a főhomlokzatot csináltatjuk meg, illetve erre pályázunk: 24.378.000 Ft, és ennek az
50 %-át: 12,189.000 Ft-ot kell felmutatni a szövetségnek.

b. csak 9 millió Ft-ra pályázik a Szövetség, amiben a bejárati ajtó, 5 db homlokzati ablak,
redőnyök, erkélyburkolatok, van kőműves, lakatos munka (p1. virágtartó). Ez 9.5 millió Ft

A Szövetségnek 27 millió Ft lekötött betétje van, amit jó pár évvel ezelőtt az elnökség
felszabadított. Az is egy hagyaték volt, eladtuk a lakást, plusz még hozzájárultak a
befektetésből származó kamatok (Rothbart hagyaték). Plusz a DM kampányból olyan témához
nem köthető bevétel is van, ami most Jelen esetben, 2015. novemberig 37 millió forint. És a
székházra még kaptunk 15 millió Ft-ot. Osszesen 79 millió Ft.

A teljes költségvetés 43 millió Ft kerekítve a járulékos költségekkel 50 millió Ft. Benne van a
főhomlokzat, utcai és az udvari: zsaluzás, állványozás, helyszíni betonmunka kőműves
munka, vakolatok, csatorna, bádogozás körbe. Körbe a hozzácsatolásig, nem csak az utcai
front. A nyílászárók nincsenek benne, a bejárati ajtó külön van. A tetőre még nincs
engedélyünk.
bejárati ajtó: 581 .750 Ft
5 db ablak, plusz 1 erkély ajtó: 1.012.000 Ft,
Redőnyök, kitámasztó 1.247.000 Ft
Burkolatok: 4.237.000 Ft
A pályázat „b” verziójában benne van a bádogos munka is: 867.000 Ft
Kőműves munka: 45.000 Ft.
Lakatos munka: 1.100.000
Osszesen: 9. 547.629 Ft.
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dr. Ozrvári-Lukács Ádám kérdezi, hogy a nyílászáróknál a redőnykészítés van benne, nem
maguknak a nyílászáróknak a cseréje javítása?
Kutor Sándorné: az 5 ablak úgy néz ki, hogy miután eredetileg kell visszaállítani, a külső
ablakszárnyat legyártják és a belső ablakot és a párkányt kijavítják. Azok javítása is benne
van és az erkélyajtónál is. Körbe lesz felvakolva ás kiszínezve, csatornázva egész a földig, de
az ablak, nyílászárók csak az utcafronton lesz javítva meg az elnöki szoba erkélye. Csak a
vakolás után teszik rá az Új csatornát.
A tetővel kapcsolatban elmondja, hogy egy picit bírja. A faszerkezet, ami nagyon szép, csak
itt-ott kell kicserélni bizonyos darabot 2-3 méteres beázott részt, a többi rendben van. A palán
ki lehet látni bizonyos helyeken.
dr. Nagy Sándor aggálya, hogy ha megcsinálják az épületet kívülről, mi lesz a bádogos
munkával vakolattal stb., ha a tetőt kell majd javítani, nem fog tönkremenni a korábban
elvégzett vakolás, csatornázás?
Pesti Zoltánné egyetért vele, hiszen a tetőt és a nyílászárót előbb kell javítani, mint a
homlokzatot. Nem inkább a tetővel kell kezdeni?
Kutor Sándorné: Az árat nem tudjuk, engedély sincs rá. Csak a homlokzat felújításra kértek
engedélyt. Elmondta, hogy a nyílászáró belefér a pályázatba, az a homlokzathoz tartozik
elvileg.
dr. Ozvári-Lukács Adám: Elvileg, ha az engedélyt és a pénzt is megkapjuk a tetőre, akkor a
tetőt nem kéne teljesen lebontani, hanem a faszerkezetet és a palákat ki kéne cserélni, amit
csak palára lehet cserélni a műemlék jelleg miatt.
Majoros Kálmánné elmondja, hogy a palát már kivonták a forgalomból. Egerben, műemléknek
megfelelő cseréppel kell helyettesíteni.

Kutorné Angyal Gábor kérdésére elmondja, hogy a homlokzat nyílászárókban az alsó
erkélyajtó és a kerek fülke homlokzati ablakait megnézték, arra azt mondták, hogy javítani kell,
de nem kell kicserélni.
Majorosné szerint, ha a tető később lesz megcsinálva, akkor nem ajánlatos a fölső
csatornarészt megcsináltatni.
dr. Nagy Sándor nem az épület felújítása ellen van, de muszáj okosan gazdálkodni. Mit ér az
az alma, ami kívülről piros, belülről pedig rothadt? Lesz egy csicsásan becsomagolt házunk,
amelynek beázik a teteje, rothad a pincéje, stb., de kívülről lesz egy pofás épületünk ás
belekerül 50+20 millió Ft-ba. Van erre pénzünk, most felhasználjuk, de utána hogyan tovább?
Miből és mit újítunk fel legközelebb? A 70 millió Ft elenyészik úgy, hogy azt nem a
szolgáltatásaink fejlesztésére, nem a vak és gyengénlátó emberekre fordítottuk. Nem látjuk a
felújítással járó kiadások végét. Ráadásul az eddigi munka is kárba vész a rossz sorrend
megválasztása miatt.
dr. Ozvári-Lukács Adám, a gond, hogy a jövőben nem fogunk tudni erre pénzt kérni.

dr. Nagy Sándor: belső állagmegóvásra mindenképp fel tudjuk használni. Ha a saját házamról
vagy a saját vállalkozásomról lenne szó, azt mondanám, hogy ebbe az épületbe több pénzt
nem szabad beleölni. Venni kell egy új székházat, amelyben rendesen lehet élni, elférni,
energiatakarékos, új, nincs műemléki kényszerítés a javításnál.

dr. Ozvári- Lukács Ádám: eddig elidegenítési és terhelési tilalom volt 2014-ig. nem is próbálták
eladni a házat. Tavaly magam is felvetettem ezt a dolgot, át kell gondolni, legalábbis meg
kéne nézni a realitást. Nagyon sokba kerül a felújítás.

Angyal Gábor: sz MVGYOSZ-nek nem az az alap célszerinti tevékenysége, hogy az épületét
megőrizze, az ingatlant fejlessze.
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dr. Nagy Sándor: van pénzünk, de ezt most a szolgáltatásaink fejlesztésére, a vakokra, a
szövetség hatékony működésére költsük vagy a Szövetség tulajdonában lévő házba öljünk
bele minden pénzt és figyelmen kívül hagyjuk a szolgáltatást, meg mindenkit?

dr. Ozvári-Lukács Ádám: ha az ember pénzt költ a házra, de utána még is el kell adni, nem
térül meg. A legrosszabb, mikor először költök rá, aztán eladom. Nem tudod annyival többért
eladni, mint amennyit ráköltöttél. Abban sem tudunk gondolkodni, hogy szépen megcsináljuk
és utána pénzt csinálunk belőle. Egy kastélyból lehet szállodát, éttermet csinálni, de akkor
sem biztos, hogy bejön az ára. Mutogathatnánk esetleg turistáknak, de annyi pénzt nem
tudnánk behozni, mint amennyi fedezné a kiadásokat. Meg lehetne kérdezni egy marketingest
vagy ingatlanfejlesztőt, de nem hiszem, hogy olyan tevékenységet be lehetne hozni ide, ami
összefér a szolgáltatásokkal és megtérül az ára. Erdemes erről gondolkodni.

dr. Ozvár-Lukács Ádám és dr. Nagy Sándor egyetért Pesti Zoltánné javaslatával, miszerint a
küldöttgyűlés döntésére kell bízni a székház eladásának kérdését, amennyiben arra kerülne a
sor. Erzelmi alapon nem szabad dönteni, számadatok, kimutatások alapján lehet ésszerű
döntést hozni.

Angyal Gábor: Jellegénél fogva elég kihasználatlan az épület egy része. Lehetne racionalizálni
egy korszerűbb iroda szerkezetbeosztással a szolgáltatásokat.
dr. Ozvári-Lukács Adám: vannak kihasználatlan területek, p1. a rothadó pince, amit lehet, hogy
nem is tudnának kihasználni értelmesen, mert alkalmatlan rá a jelenlegi formájában.
Angyal Gábor: nem mindig abban kell gondolkodni, hogy mit kell átültetni máshova, hanem
meg kell nézni, hogy mik az igények, szükségletek, lehetőségek és azok figyelembevételével
kell a helykalkulációt megtervezni.
dr. Nagy Sándor összefoglalva elmondja, hogy 15 millió Ft befolyt az épületre az
adományokból, amit erre az épületre kell költeni. Itt van a pályázatunk. El kell dönteni, mivel
belülről is ránk szakad a ház, hogy a 15 millió Ft-ot mind a külső felújításra használjuk vagy
rakjuk belül is rendbe a toronyszobát, hátsó lépcsőházat, a pénzügyi vezető szobájában a
mennyezet is leszakadt már.
Kutor Sándorné: belefér a 9,5 millió Ft-ba a bejárati ajtó, redőnyök, ablakok, burkolatok,
erkélyburkolatok, bádogozási munkák, a függőleges csatorna, lakatos munka.
dr. Ozvári-Lukács Adám szerint, ha meg kéne válni a székháztól, akkor nem baj, ha a ház
szemből jól néz ki, ha a vásárló beleszeret.
Pál András véleménye, hogy az elhangzottak alapján, középtávon megfontolandó az ingatlan
értékesítése, ha ilyen mértékű költséget jelentene a teljes felújítás. Elfogadható és
támogatható kompromisszum a homlokzat felújítás és a nyílászárók felújítása, és még amit
fe Iso ro lta k.

Kutor Sándorné felolvassa a bejelentési eljárásban szereplő dokumentumot, melyre felhívják a
kérelniező figyelmét a következőre:
„a bejelentés mellékleteként becsatolt építéstörténeti tudományos dokumentációnak a további
kutatásokra valamint a védett műemlékérték megőrzésére és fenntartására vonatkozó
szakértői javaslatait be kell tartani.
2. színezés meghatározásához az állványról további restaurátori kutatást kell végezni továbbá
színezési tervet kell készíteni az archív képek felhasználásával.
3. Az értékelendő homlokzati mintafelületek (nyílászárók, korlátok, rácsok) elkészültét be kell
jelenteni a hivatal felé hatósági helyszíni szemle megtartása céljából. A felújítási munka során
folyamatos tervezői és szakrestaurátori felügyeletet kell biztosítani.
Itt megjegyz~ hogy van szakrestaurátorunk és tervező is. Ezek fogják a felügyeletet
biztosítani, ami külön pénz.
4. Ha a bejelentésbe megjelölt tevékenységet a bejelentéstől számítva két éven belül nem
végezzük el, a bejelentést meg kell ismételni.
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5.Amennyiben építtető a tevékenységet a jelen nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentációtól
eltérő módon végzi, illetve védetté nyilvánított vagy a törvény erejénél fogva védelem alatt álló
kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, illetve a védett
kulturális örökség elemeit kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti örökségvédelmi
bírsággal (továbbiakban bírság) kell sújtani.
6. Az elvégzett felújítás és restaurálási tevékenységről, annak befejezését követően 8 napon
belül fotódokumentációt kell készíteni. A fotódokumentációt a kutatási dokumentációt és a
restaurálási dokumentációt elektronikus formában a nyilvántartási iroda útján az Országos
építésügyi nyilvántartásba 15 napon belül fel kell tölteni. Amennyiben a kérelmező a fenti
kötelezettség teljesítését elmulasztja, abban az esetben határidő megjelölésével és eljárási
bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi mulasztás pótlására. Tájékoztatom, hogy
az eljárási bírság legkisebb összege 5000 Ft, legnagyobb összege jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1 millió Ft”

dr. Nagy Sándor: Sajnos ebből a levélből nem tudjuk megítélni, hogy mennyi lesz a járulékos
költség.
Kutor Sándorné elmondja, hogy 3 árajánlat érkezett be és ez a legszimpatikusabb. A 20 évvel
ezelőtti dokumentáció anyag megvan. Ott is történt kutatás.
Angyal Gábor elmondja, hogy azért nem bírta 20 évig a festés, mert az ereszcsatorna nem lett
felújítva és az ereszcsatorna hibája miatt ázott a vakolat, aztán felfagyott, felpúposodott.
Kutor Sándorné szerint azért, mert rossz festéket használtak, vízzáró festéket használtak és
nem azzal kellett volna, lélegző festékkel kell lefesteni.

Végezetül az elnökség egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által
műemléképületek és építmények állag meg óvásának részleges vagy teljes helyreállításának
vagy felújításának valamit műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti
alkotások restaurálására kiírt pályázaton indul a Szövetség és a következő határozatot
fogadta el.

1212016. (11.23.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadandó pályázatot az
elnök aláírhatja. A pályázaton elnyert pénzt az erre a célra a DM kampányból befolyt 15 millió
Ft-al, illetve az adomány szabadon felhasználható részéből kell kiegészíteni.
Pályázati nyertesség esetén legfeljebb 40 millió Ft-os költségvetéssel az alább felsorolt
munkálatokat végeztethetjük el:
Csatorna, bejárati ajtó és ablakok, virágtartók 9,5 millió Ft-ért.
Utcafronti vakolat, zsaluzás, állványozás, helyszíni beton, kőműves munka, tetőfedés,
burkolat, bádogozás, asztalos szerkezetek, lakatos munka 22 millió Ft-ért.

A felújítás összköltsége 40 millió Ft, amely a következő forrásokból tevődik össze: pályázatból
13 millió Ft, a székház felújítására befolyt 15 millió Ft adomány, és 12 millió Ft egyéb forrás.
A pályázati szerződés aláírására az elnökség felhatalmazza az elnököt.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

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

Tartózkodott: -
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5. Küldöttciyűlés előkészítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

Az ülésen ismertetésre került a küldöttgyűlés előkészítéséhez szükséges ütemterv.

Angyal Gábor javaslata, hogy a határozatokból és írásos anyagokból az „országos” kifejezést
hagyják ki. A küldötteket már rég óta nem nevezzük Országos küldötteknek, nincs megyei
küldöttgyűlés. Abból az időből maradt meg a kifejezés, mikor megyei alapszervezetek voltak
és megyei küldöttgyűlések. Ugyanez a helyzet a „központ” jelzővel is, a Szövetségnek nincs
központja, csak székháza. Addig volt központja a Szövetségnek, míg megyei szervezetek
voltak, most tagegyesületeink vannak. Az MVGYOSZ alapszabályában már nem szerepelnek
az említett kifejezések.

1312016. (11.23.) sz. Elnökségi Határozat
A Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz:

- felkéri Kutor Sándorné gazdasági vezetőt, hogy az MVGYOSZ 2015. évi közhasznúsági
jelentésének részét képező számviteli beszámolót készítse el 2016. április 10-ig,
- felkéri Angyal Gábor szakmai vezetőt, hogy a 2015. évi közhasznúsági jelentéshez a
szöveges szakmai beszámolót készítse el 2016. április 10-ig,
- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t, hogy az MVGYOSZ 2015. évi közhasznúsági
jelentésének vizsgálatát végezze el 2016. április 15-ig,
- felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentés birtokában küldje meg
állásfoglalását az MVGYOSZ 2015. évi közhasznúsági jelentéséről 2016. április 22-ig,
- felkéri Koczkásné Tóth Csilla szolgáltatásvezetőt, hogy az MVGYOSZ 2015. évi
közhasznúsági jelentésének Braille változatát 2016. április 29-i készíttesse el,
- az elnökség 2016. április 26. ülést tart, amelyen dönt a közhasznúsági jelentés küldöttgyűlés
elé terjesztéséről,
- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2015. évi közhasznúsági
jelentésének 2016. május 4-ig történő kiküldésére a küldöttek részére

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné, Angyal Gábor, Koczkásné Tóth Csilla
Határidő: lásd fent
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

A Braille-előkészítés hosszú folyamat. Annak érdekében, hogy a küldöttgyűlési anyag minél
előbb a konvertáló csoporthoz kerüljön, és időben elkészüljenek a Braille-nyomtatással,
előzetesen kiküldik az elnökségnek véleményezésre elektronikus úton.

1412016. (11.23.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség a Küldöttgyűlést 2016. május 21-re hívja össze, amennyiben május 21-én a
munkáját nem tudja befejezni folytatólagosan 2016. május 28-án végzi a munkáját.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: lásd fent
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -
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6. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

A szakmai vezető két területtel kapcsolatban javasolja, hogy az elnökség szabadítson fel
pénzt a DM kampányokból befolyt cél szerinti adományokból. Egyszer az Okos Klubra
érkezett adományból 500.000 Ft-ot, oktató díjazására, másrészt a hangostérkép készítésére
befolyt adományból szabadítson fel 762.000 Ft-ot 3 budapesti aluljáró hangostérképének
elkészítésére. A térkép formátumai: alkalmazás okostelefonokra (Android, iOs), hangzó és
digitális formátum az MVGYOSZ honlapjára és pontírású változat. Az elnökség egyetértett a
javaslattal.

1512016. (11.23.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a DM kampányból befolyt cél szerinti adományokból felszabadít

1.) 500.000 Ft-ot az OkosKlub Androidos oktatásával megbízott szakértő személy munkájának
díjazására.
2.) a Hangostérkép készítésére 762.000,- Ft-ot 3 budapesti aluljáró hangostérképének
elkészítésére. A térkép formátumai: alkalmazás okostelefonokra (Android, iOs), hangzó és
digitális formátum az MVGYOSZ honlapjára és pontírású változatban történő kiadására.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: lásd fent
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

7. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor felkérte a szakmai vezetőt, hogy az iskolai tankönyvekkel kapcsolatos
szervezést kezdje meg. A kiselőadó teremben lévő ajtó meghibásodásának okairól tájékoztatást
kér és a javításáról gondoskodni kell.

Az elnökségi tagok egyetértenek az elnök javaslatával, miszerint az Egyenlő Bánásmód
Hatósághoz fordul a Szövetség a Metro ajtók gombnyitásos bevezetése miatt. Az első
megbeszélés októberben volt, ezt követően januárban érdeklődött a három résztvevőtől, akik
Jelen voltak az októberi megbeszélésen, hogy mi történt ez ügyben, ők nem válaszoltak. Egy
hónapra rá levelet küldtek a BKK vezérigazgatójának, de a vezérigazgató sem válaszolt. Az
OFT ülésére nem Jöttek el a BKK képviselői.

Az elnökség megállapodott abban, hogy a soron következő elnökségi ülés időpontja március
21-én hétfőn lesz.

További téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette.

Kmf.

dr. Nagy Sándor Baráth Barbara
elnök jegyzőkönyvvezető

Barnóczki Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő
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