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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2017. szeptember 20-án (szerda) 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

 
Az elnökség tagjai közül jelen van:  
 Dr. Nagy Sándor elnök 
 Barnóczki Gábor elnökségi tag 

Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 

Igazoltan van távol:  
Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök  
Nemes-nagy Tünde elnökségi tag  
Pesti Zoltánné elnökségi tag  
 
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:  

Angyal Gábor szakmai vezető  
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető  
Baráth Barbara elnöki asszisztens  
Gál Enikő jegyzőkönyvvezető  
 
A Felügyelő Bizottságtól jelen van:  

Szűcs Zsuzsanna 
Páll András  
Fodor Ágnes  
Patai-Szabó Renáta a felügyelő bizottság tagja lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról, 
munkahelyi elfoglaltsága miatt 2017. szeptember 30-al. Helyét 2017. október 1-től Fodor 
Ágnes bizottsági póttag vette át és lett a felügyelő bizottság rendes tagja.  
Ez 2017. október 1-étől hatályos.  
 
Továbbá jelen van Nagy Zsuzsanna, az elnökség póttagja és a nyilvánosságtól Szűcs 
György Csaba  
 
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 4 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: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

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

4.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2018. évre 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Elektronikus szavazások megerősítése  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  Az SZJA 1 % felhasználásáról szóló 60/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat 

módosítása  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8. Bejelentések, vegyes ügyek 
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Mivel egyéb napirendi pont nem merült fel:  
 
Az elnökség a 2017. szeptember 20-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

31/2017. (IX. 20.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség 2017. szeptember 20-ai ülésének napirendje: 

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

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

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

4.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2018. évre 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Elektronikus szavazások megerősítése  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  Az SZJA 1 % felhasználásáról szóló 60/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat 

módosítása  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Az Elnök előzetesen, írásban megküldte a beszámolóját, az alábbiak szerint:  
 
Elnöki beszámoló a 2017. június 13. és szeptember 14. között végzett munkáról 
 
Dr. Csocsán Emmy Egyetemi tanár együttműködést kezdeményezett a Szövetséggel a 
közoktatásban tanuló látássérült diákok tantárgyi mentesítésének helyes megoldása 
érdekében. A téma kidolgozásába bevontam Kuminka Györgynét és Dr. Nagy Anikót. 
A FESZT szervezésében, Az egyetemes tervezés a közösségi közlekedésben címmel 
megrendezett munkaülésen, kérésemre a Szövetség szakmai vezetője tartott előadást az 
Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontban. 
Megválaszoltam a K&H Csoport kérdéseit, amelyet a látássérült emberek banki 
ügyintézéssel kapcsolatos szokásaival összefüggésben fogalmaztak meg. 
Részt vettem a FESZT elnökségének ülésein. 
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkárának kérésére véleményeztem a szociális és 
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint egyéb 
kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetét. 
Megkértem a szakmai vezetőt arra, hogy képviselje a Szövetséget a Louis Braille Támogató 
Szolgálat 10 éves évfordulójára és az MNB támogatásával vásárolt Ford Tranzit gépkocsi 
ünnepélyes átadására szervezett VGYKE rendezvényen. 
Egyeztetést kezdeményezett a Szövetséggel az LDS Charities (Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza) arról, hogy miként nyújthatna pénzügyi támogatást olyan 
projektjeinkhez, amelyek forráshiányban szenvednek.  
Egy panaszos levél továbbításával kerestem meg a Volánbusz Zrt., Kommunikációs Irodája 
irodavezetőjét, amelyben kértem a helyközi autóbuszokon a hangos utastájékoztatás 
üzemeltetését. 
Részt vettem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén, amelyen téma volt: 
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- A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény gödi telephelyének, a TOPhÁZ 

Speciális Otthon ügyében készült jelentés megvitatása  

- Az elfogadott köznevelési törvény módosítása az OFT 2/2017 (05.08) számú 

határozatában rögzített javaslatok tükrében 

- Tájékoztatás az AUTÓPLUSZ pályázati konstrukcióról 

Meghívást kaptam Szerbiába egy megbeszélésre, amelyen jelen voltak a Szerbiai Vakok 
Szövetsége, a Vajdasági Vakok Egyesülete és a Zentai Vakok Egyesülete elnökei.  
Kezdeményezik egy együttműködési megállapodás kidolgozását a sport és a kultúra 
területén. A megbeszélésen a szakmai vezető és a nemzetközi referens munkatárs 
képviselte a Szövetséget. 
Egyeztettem a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének 
elnökével a zuglói parkoló automaták ügyében. 
Előadást tartottam az Autisták Országos Szövetsége által szervezett Érdekvédelmi 
Tanácsadó képzésen. 
Levélben fordultam a BKK Zrt. Stratégia és innováció igazgatójához, amelyben tájékoztatást 
kértem arról, hogy miként érinti a BKK járatain ingyen utazó, súlyos látássérült embereket a 
jövő év elején bevezetni tervezett elektronikus jegyrendszer? 
A szakmai vezetővel megállapodtunk abban, hogy a segédeszközbolt kínálatát bővítjük a 
gyengénlátóknak tervezett és gyártott számítógép billentyűzetekkel. Eredményeként 
szeptemberben 20 darab termék forgalmazását kezdtük meg. A vásárlók részéről kedvezőek 
a visszajelzések. 
Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár részére, az ügyfélközpontú működés, pénztártagjaik 
minél teljesebb körű kiszolgálása, szükség esetén az ügyintézésben való segítése 
korszerűsítése érdekében küldtem egy dokumentumot, amelyből tájékozódhatnak a vak és 
gyengénlátó ügyfelekkel történő kapcsolattartásról. 
Munkaülésen vettem részt a FESZT-ben, amelynek témája az INSERTA foglalkoztatási 
projekt előkészítése, amit terveink szerint a FESZT vezetne a Szerencsejáték és a Tolerance 
támogatásával. 
Megválaszoltam a foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos szövetségi 
tapasztalatokra irányuló kérdéseit a FESZT-nek. 
A FESZT-en belül egyeztettünk arról, hogy Földesi Erzsébetet delegálja a szervezet az 
Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba. 
Támogattam azt, hogy a FESZT aláírja az FSZK-FESZT együttműködési megállapodást 
„a Fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítása, fejlesztése” (MONTÁZS Projekt) szakmai megvalósításában. 
Együttműködési szándéknyilatkozatot írtam alá az AVON Cosmetics Hungary Kft.-vel az 
AVON által látássérült emberek számára indított „… mert a smink mindenkié!” projekt 
népszerűsítése érdekében. 
Aláírtam a Magyar Nemzeti Bankkal a támogatási szerződést, amelynek tárgya a súlyosan 
látássérült személyek részére, bankjegy címletek azonosítására alkalmas szoftverrel 
felszerelt eszközök (okostelefonok) beszerzéséhez kapcsolódó elszámolható költségeinek 
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 
Tájékoztattam a tagegyesületeket és a természetes személy tagok képviselőit az MNB 
pályázaton elnyert okostelefonok felosztásáról, használatba adásának feltételeiről. 
Véleményeztem az SZGYF és FESZT közötti együttműködési megállapodás tervezetét. 
Együttműködési szándéknyilatkozatot írtam alá a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal, 
amelyben vállaltuk az intézmény honlapjának véleményezését. 
Részt vettem az FSZK-ban az Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása – LSER2017 
kódszámú pályázat Értékelő Bizottsági ülésén.  
Munkatársaimmal kidolgoztuk a Szövetség részvételét a Drezdai Műszaki Egyetem Elektro- 
és IT-technikai Fakultása, Akusztikai és Haptikai Tanszékének egy AVAS-szal felszerelt, 
elektromos autó, valós körülmények közötti tesztelésén. 
A teszt céljai: 
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- A résztvevőknek fel kell ismerniük, és meg kell határozniuk az AVAS-szal felszerelt 
elektromos vagy hybrid meghajtású jármű haladási irányát, sebességét stb. 
- Megvizsgálják, hogy az álló üzemmódban kibocsátott hang javít-e a gyalogosok 
biztonságán, javít-e az álló helyzetben lévő elektromos jármű észlelhetőségén. 
Interjút adtam az ausztrál közszolgálati rádió magyar adása részére 
(http://www.sbs.com.au/yourlanguage/hungarian) arról, hogy a látássérült, vagy vak 
embereknek milyen kiállítások, múzeumi programok vannak idehaza (térplasztikák, és egyéb 
lehetőségek). Hogyan alakul ezen lehetőségek száma az elmúlt években/évtizedekben. 
Megválaszoltam a Nemzetgazdasági Minisztérium levelét, amelyben tájékoztatást kért 
azokról az online pénztárgép használatát érintő szempontokról, igényekről, gyakorlati 
tudnivalókról, javaslatokról, amelyek mentén megkezdhető az a közös munka, amely annak 
megvizsgálására irányul, hogy milyen körben van szükség és lehetőség a hatályos 
jogszabályi rendelkezések módosítására. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási 
Szerve egy kérdőív kitöltését kérte a Szövetségtől. A beérkezett válaszokat összegyűjtve 
megküldtem részükre. 
Megkértem Dr. Nagy Anikó munkatársamat, hogy képviselje a Szövetséget a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén, a TÁRS Projekt 
érdekvédelmi fórumán. 
Patai- Szabó Renáta lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról. Erről tájékoztattam Fodor 
Ágnes póttagot. 
Támogattam a FESZT EP képviselőkhöz írott levelét, amelyben az EDF tagszervezeteként 
kértük, hogy ne támogassák a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentését, amely 
a hozzáférhetőség szempontjából negatívan befolyásolná a Hozzáférhetőségi Irányelvet. 
Az EDF egy megfelelő Európai Hozzáférhetőségi Irányelv kidolgozásával közös, európai 
hozzáférhetőségi követelményrendszer elfogadására törekszik, mely mind a termékek, mind 
a szolgáltatások vonatkozásában alkalmazandó, s mely megfelelő segítséget nyújtana a 
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ-egyezmény által megfogalmazottak 
meghatározásában. 
A szakmai vezető részt vett kérésemre az Egyetemes Tervezés Információs és 
Kutatóközpont (ETIKK) munkaülésén, amelynek témája az „Önvezető járművek a speciális 
igényekkel közlekedők szolgálatában” volt.  
Az önvezető járművek elterjedése a jövő közlekedésének egyik alapköve lehet. A 
rendezvény célja, hogy tájékozódhassunk, ismereteket szerezhessünk és nyújthassunk arra 
vonatkozóan, hogy a különböző fogyatékossággal élő személyek igényei hogyan jelenhetnek 
meg az ilyen típusú járművek tervezésében. 
Közigazgatási egyeztetés során véleményeztem a gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM 
rendelet módosításáról szóló tervezetet, amelybe kezdeményezésünkre bekerült a beszélő 
vércukorszintmérő készülékeknek az új csoportnyitására vonatkozó javaslatunk. A 
készülékre 50 %-os támogatás vonatkozik, illetve közgyógyellátásra is felírható.  
A szakmai vezetővel közösen egyeztető megbeszélést folytattunk a Nemzeti Mobilfizetési 
Zrt. (NM Zrt.) munkatársaival. A cég a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (a 
továbbiakban: NEJP) megvalósítója és működtetője, valamint a közösségi közlekedési 
kártya kibocsátója, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján 
a közösségi személyszállítási szolgáltatások igénybevétele során érvényesíthető 
kedvezmények nyilvántartója és a kedvezményre vonatkozó adatok kezelője is egyben. 
A NEJP Központ megvalósításának alapvető célja, hogy a közösségi közlekedéshez 
kapcsolódó kedvezményjogosultságok ellenőrzése elektronikus úton valósuljon meg. Ennek 
érdekében közösen vizsgáltuk meg a közösségi közlekedési kedvezményekkel 
összefüggésben hogyan adhatóak át a jogosultságokkal kapcsolatos információk a NEJP 
Központ központi nyilvántartás részére. 
Részt vettem az Igazságügyi Minisztériumban a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős 
Tematikus Munkacsoport ülésén. Téma: Emberi jogi vonatkozású fogyatékosságügyi 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/hungarian
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kérdések, aktualitások – az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ 
Egyezményének aktuális országjelentése kapcsán.  
 
Dr. Nagy Sándor: mielőtt a kérdéseiteket feltennétek, egy valamiről szeretnék beszélni. 
Olvastátok a középiskolai oktatásban résztvevő gyermekekkel kapcsolatosan Prof. Csocsán 
Emmi kezdeményezett egy bizottság létrehozását, amely azt vizsgálná, hogy megtesznek-e 
a tanulók és az iskolák mindent azért, hogy teljes körű oktatásban vegyenek részt a tanulók. 
Ne a felmentésekre utazva igyekezzenek problémát megoldani, hanem azt lehetővé tenni 
inkább, hogy minél jobban részt vehessenek az oktatásban, minél inkább elsajátítsák a 
tananyagot, annak érdekében, hogy a továbbtanulásuk is ennél fogva eredményesebb 
legyen. Ennek a felelőse Csocsán Emmi lenne, de ő szeretné, hogy ennek én legyek a 
zászló hordozója és a Vakok Szövetsége adja a nevét, az én képviseletemmel. Van az 
elnökségben egy ifjúsággal kapcsolatos tagunk, gondoltam megbeszélem vele, de nem 
tudott eljönni. Jelzem, hogy nem azért nem neki van kiadva a feladat, mert nem akarnám 
rábízni, hanem mert Emmi úgy gondolja, hogy nekem kell ebben aktívan részt vennem. 
Minden esetre erről beszélni fogok Nemes-Nagy Tündével. Várom a kérdéseket.  
Fodor Ágnes: a felmentéseket országos szinten a látásvizsgáló állítja ki, lehet, hogy érdemes 
lenne a bizottságot is bevonni, hogy mi a tapasztalat, milyen tantárgyak, milyen esetek, 
milyen hivatkozással, ki küldi stb.  
Dr. Nagy Sándor: Kovács Krisztával és Angyalossy Zsuzsával is tervezzük felvenni a 
kapcsolatot, hogy teljes szélességében lássuk ezt a helyzetet.  
Barnóczki Gábor: az elmúlt két hónapban rengeteg időtök telt vele, mi tagegyesületek is 
hozzáadtuk, amit magunktól tudtunk, az Iphone pályázathoz a Nemzeti Bank 
támogatásához, volt-e olyan tagegyesület, aki nem vesz ebben részt, nem élt a 
lehetőséggel, a tagegyesületek megfeleltek-e az elvárásoknak?  
Dr. Nagy Sándor: egy egyesület elnöksége döntött úgy, hogy az ő tagsága olyan időskorú 
emberekből tevődik össze, hogy nekik gondot okoz az okostelefonok használata, így nem élt 
a lehetőséggel. 3 egyesület kért határidő módosítást. Szeptember 15. volt a határidő, 
esetükben hozzájárultam a meghosszabbításhoz. Úgy, hogy még a projekten belül 
maradjunk.  
 
Barnóczki Gábor: Nincs alelnök, nem is tudunk szavazni az elfogadásról, mert Dr. Nagy 
Sándor elnök nem vehet részt a szavazásban.  
 
2.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
 
A beszámolót előzetesen kiküldte, alább olvasható:  
 
Gazdasági vezető beszámolója 2017. június 15-től 
 
Június hónapban részt vettem a kétnapos kötelező továbbképzésen.  
Június 13-14-én a segédeszközboltban mutattam meg Sziládi Zsuzsának a számlák 
elkészítésének menetét, a program működését. A leltározásról készített jegyzőkönyvben 
egyéb megállapításként rögzítettük az észrevételeinket a bolt rendezettségével, 
tisztaságával és a termékek elhelyezésével kapcsolatban, jeleztem, hogy változtatás 
szükséges. A bolt zárva tartott a leltározástól kezdődően jún.12-ig, Sziládi Zsuzsa feladata 
(írásban rögzített munkáltatói utasítás alapján) a bolt kitakarítása és a termékek 
rendszerezett elhelyezése volt. A hátsó raktárhelyiségből valóban sok szemét kidobásra 
került, azonban a bolt első részében, eladótérben változás nem tapasztalható a tisztaság és 
rendezettség területén. Észrevételemet jeleztem a szakmai vezetőnek és az elnöknek is. 
Három éves statisztikai jelentés megküldésre került elektronikus úton a hivatal részére.  
Június 26-án a könyvvizsgáló megbeszélésre érkezett. A megbeszélésen a felügyelő 
bizottság részéről Szűcs Zsuzsa egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni, de írásbeli 
beszámolót küldtem és a következő egyeztetésre mindenki számára megfelelő időpontot 
keresünk. Az alábbi következtetésre jutottunk: 



 

6 

 

 A Szövetség egyik vevőjének, a távhőszolgáltatónak a számlái 5 %-os áfával kerültek 

kiállításra, holott ez egy szolgáltatás, mely 27 %-os. (Távhőszámla elkészítése 

Braille-ben) Javítani kell őket. 

 Az áfa törvény értelmében a könyv, kotta, és ezek fizikai adathordozón reprodukált 

formája 5 %-os áfakulcs alá esik. Ebből két dolog következik: az elektronikus 

formában továbbított VV folyóirat nem tartozik ebbe a kategóriába, ezért azt 27 %-os 

kulccsal kell számlázni, azonban a papír alapú vagy CD-re kiírt könyv, folyóirat 5%-os 

(akár síkírású, akár Braille, akár CD-n lévő hangoskönyv). Az elhatárolás attól függ, 

hogy könyvnek, kottának minősül-e a termék, illetve fizikai formában, megfogható 

módon létezik-e. Ha ennek megfelel, akkor 5 %, ha nem felel meg, akkor 27 %. (Pl. 

téves kulcs: közismert Braille-rövidítések, mely egy A4 lap, 5 %-kal került 

számlázásra) 

 A másik dolog a Braille-kotta készítése:  bár ténylegesen nem csak egy termék 

(Braille-kotta) értékesítéséről van szó, hanem a gazdasági esemény tényleges 

tartalmát tekintve egy szolgáltatásnyújtás, mely során szolgáltatást végzünk és ennek 

az eredménye  a Braille-kotta, azonban a könyvvizsgáló is egyetért abban, hogy ha 

ezekben az esetekben csak magát a terméket tüntetjük fel a számlán, terméket 

értékesítünk, ebben az esetben is lehet 5 %-os az áfakulcs, de akkor a 

megnevezésben nem szerepelhet szolgáltatás (pl. készítés, nyomtatás stb).  

 A szakmai vezetővel egyeztetve a segédeszközök vásárlásával kapcsolatosan az 

alábbi megállapítást tettük: a vásárlás során a vevőnek  támogatást nyújtunk az 

eszközök megvásárlásához, általában szja 1 %-ból vagy a DM kampányban kapott 

adományból. Függetlenül attól, hogy ez éppen aktuálisan 10,50,60 vagy 90 %, vagy 

esetleg fix összeg, ezek adott támogatások, melyek áfa mentesek.  Sok számla 

esetében az adott támogatás áfásan került levonásra.  

 A Szövetség által nyújtott támogatás előfordulhat a segédeszköz-boltban történő 

vásárlás során, illetve Braille-kotta készítése esetén is. Ilyen esetben az eredeti ár és 

a nyújtott támogatás feltüntetése szükséges a számlán, melyek különbözete megadja 

a ténylegesen fizetendő összeget. A kiállított számlák között sok esetben az áfa-kulcs 

nem megfelelő:  27%-os termékek AM kóddal, vagy 5 %-kal kerültek számlázásra.  

 Vannak olyan számlák, ahol csak a termék támogatott ára szerepel a számlán (pl. 

bruttó 4.445 Ft-os terméknél a számlán csak 1.445 Ft-os termékértékesítés szerepel.) 

A Szövetség árbevételei között (91 főkönyv) viszont a „teljes” árat kell feltüntetni, 

hiszen ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott termék árának egy részét a vevő 

fizeti, a másik részét támogatás formájában a szövetség. 

 Továbbszámlázott költségeknél mindig 27 %-kal számlázunk, akkor is, ha az eredeti 

számlában 5, 18 %  vagy éppen áfa hatályán kívüli értékesítés szerepel.  

 
A könyvvizsgáló utasításának megfelelően a rossz adattartalmú számlákról storno számlát 
kellett kiállítani, majd elkészíteni a megfelelő számlát. Mindezek következtében az elmúlt 
időszakban az előző programmal elkészített számlákat rögzítettem (851 db számla), és az új 
könyvelőprogrammal elkészítettem a storno számlákat és a jó adattartalmú számlákat, 
valamint a tevékenységünk során kiállítandó számlák is elkészítésre kerültek, mindösszesen 
1144 db. Ez a közel 2.000 számla kontírozásra, könyvelésre is került. A számlázás során 
850 vevő adata is rögzítésre került a törzsben. 
 
A vevőszámlák rögzítése és elkészítése után a szállítói számlák rögzítését végeztem. Közel 
500 db szállítói számlát lekönyveltem, és 175 szállító adata a törzsben rögzítésre került.  
A Szövetség 8 bankszámlájának 550 kivonatát januártól kezdve lekönyveltem. 
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A készpénzes forgalom rögzítése szintén megtörtént. Januártól május végéig a régi 
programmal készített pénztárbizonylatok alapján 661 kiadási és bevételi bizonylatot 
rögzítettem, majd június hónaptól kezdve az új könyvelőprogrammal összesen 725 
készpénzes tétel került könyvelésre. Júniustól kezdve a két pénztár (főpénztár és 
segédeszközbolt) elkülönítésre került a könyvelésben is, hogy még követhetőbb legyen, 
hogy adott napon melyik pénztárban mennyi készpénz van.  
 
Július hónapban részt vettem a DM kampánnyal kapcsolatos megbeszélésen.  
A pénztárgép forgalomból történő kivonásával, új számlázó program lejelentésével 
kapcsolatban a szükséges nyomtatványok megküldésre kerültek a NAV részére. A 
pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő 
adózók havi adatszolgáltatásra kötelezettek. A PTGSZLAH adatlapokat beküldtem az 
adóhatóságnak.   
Statisztikai jelentés megküldésre került elektronikus úton a hivatal részére.  
A balatonboglári üdülővel kapcsolatos számla elkészítése, elszámolás figyelemmel kísérése. 
Jónás Beátával a kutyaiskolában felmértük a tárgyi eszközök állományát.  
 
Várom kérdéseiteket:  
Szűcs Zsuzsanna: meddig van kész a könyvelés?  
Dr. Verdes Zsuzsanna: augusztus végéig teljesen kész.  
Szűcs Zsuzsanna: főkönyvi adatot tudunk nézni?  
Dr. Verdes Zsuzsanna: igen.  
Szűcs Zsuzsanna: mert egy havi adatszolgáltatás van, amiben a bérjegyzék van, a főkönyvi 
kivonat, és a pénztár kartonok. Ez egy havi adatszolgáltatás, nem tudom, hogy az új 
program vevő összeállító analitikát tudja-e úgy produkálni, mint a régi, de ha van ezen is 
bővített, akkor a bővített főkönyvi kivonatot légy szíves, küld meg a felügyelő bizottságnak. 
Havonta szeretnénk.  
Dr. Verdes Zsuzsanna: rendben.  
Szűcs Zsuzsanna: és akkor még ki tudunk választani egyebet, akár banki kartonokat is 
lekérünk majd a későbbiekben, csak ahhoz látni kell a főkönyvi kivonatot.  
Dr. Verdes Zsuzsanna: Rendben.  
Szűcs Zsuzsanna: a másik észrevételem, hogy nagyon jó, hogy rendbe van téve, meg a 
segédeszköz bolt ki lett takarítva, a cikkek korszerűsítve, illetve, megtörtént, hogy Beának 
egy lépéssel kevesebb dolga van, nem kell külön bevételi pénztár bizonylattal az értékesítést 
bevinni, mert Zsuzsa állítja ki. Csak az lenne az aggályom, hogy miután ez egy dos-os 
program, a fejleszthetősége hosszabb távra nem biztos, hogy ez működőképes lesz, hiszen 
annyi irányba lehet fejlődni, akár egy webáruház. Azt gondolom, hogy a Dos nem 
fejleszthető. Lehet, hogy szét kellett volna nézni a piacon, és kiválasztani egy olyan 
software-t, ami a későbbiekben fejleszthető minden irányban. Az is azt mutatja, hogy nagyon 
nehéz az átállás. Én is csináltam átállást, január elsejétől könnyebb átállni, de év közben 
jóval nehezebb, a régit is bevinni, meg az újakat. Évek múlva akár még egyszer végig kell 
csinálni, nem lesz könnyű. Te biztos szereted ezt a programot.  
Dr. Verdes Zsuzsanna: én úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlesztik a programot, és 
folyamatosan próbálnak áttérni a Dos-os kinézetről grafikai felületre, évente többször is 
történik benne változás, tehát folyamatos.  
Szűcs Zsuzsanna: pl. tud csomagot készíteni, hogy a banki utalást ne kelljen kézzel bevinni, 
hanem át tudja adni a bankrendszernek az adatokat?  
Dr. Verdes Zsuzsanna: én úgy tudom, hogy tudja, de az utalásokat Bea készíti, mindig, 
ahogy érkeznek be a szállítói számlák.  
Szűcs Zsuzsanna: értem. A korszerű programnál van csomagkészítés, átadja a banknak és 
nem kell külön azzal időt tölteni, hogy bepötyögni. Látszik az előrelépés, megtörtént, hogy 
Beának kevesebb dolga lesz a segédeszköz miatt, bevételi pénztár bizonylatok kevesebb, 
de még szerintem további fejlesztés mindenképpen kell. De ha azt mondod, hogy fejleszteni 
fogják a programot, remélhetőleg átállnak majd olyanra, hogy nem kell azt külön bepötyögni, 
konvertálással sikerül az adatot átadni.  
Dr. Verdes Zsuzsanna: igen, sokkal gyorsabb és egyszerűbb lenne.  
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Több kérdés nem merült fel.  
Az elnökség megköszönte Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető munkáját és a 
beszámolót tudomásul vette.  
 
3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
 
Angyal Gábor a beszámolóját előzetesen írásban megküldte, alább olvasható:  
 
Szakmai vezető beszámolója 
 
Készítette: Angyal Gábor szakmai vezető 

Nyilvántartási szám: 2017/04 

Időszak: 2017. június 15-tól 2017.szeptembber 20-ig 

Az időszakra vonatkozó munkanapok száma: 70 

Az időszakra vonatkozó fizetett szabadságon töltött napok száma: 20 

Bevezetés 
A nyári időszakot „uborka” szezonként szokás jellemezni, de ez – már mondhatom 
hagyományosnak – az MVGYOSZ-t nem jellemzi, mivel ebben az évszakban kell előállítani 
az akadálymentes tankönyveket. 

Jelen beszámolót felölelő időszak alatt több olyan változás történt a szervezet életében, 
amely pozitív, vagy negatív hatást gyakorolhat a szakmai terv teljesülésére. Egy új 
munkavállalót kezdtünk foglalkoztatni és egy munkavállalótól elbúcsúztunk. Az általuk 
betöltött munkakörök nem fedik egymást.  

A beszámolómat úgy készítettem el, hogy mindenről írtam egy rövid bekezdést, utána pedig 
egy bővebb, kifejtő szakaszt. A rövid és a kifejtő részeket *** jelzéssel választom el. 

Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan elvégzett feladatok 

Konvertáló csoport és Braille-nyomda 

 A matematika tankönyvek kivételével megtörtént a vállalt 58 különböző tankönyv 

akadálymentesítése 6 iskola megrendelése alapján, 9 diák részére. 

 Elkészült az elektronikus, akadálymentes Vakok Világa elkészítésének szabályait 

tartalmazó segédlet. 

 Próbaképpen elkészítettük a Nők Lapja magazin egyik számának Braille-nyomtatású 

változatát.  

 A tárgyalt időszakban 3 új Braille-könyv készült a Braille-könyvár részére 

*** 

Idén is több volt a megrendelt tankönyv, mint amennyit saját humánerőforrás bevonásával 
akadálymentesíthettünk volna. Ezért a bevált gyakorlatnak megfelelően eseti konvertálókat is 
bevontunk a munkába. Közösségi szolgálatos diákokat, olyan diákokat, aki tavaly közösségi 
szolgálatosként már konvertáltak nekünk (és munkájuk minősége és gyorsasága megfelelő 
volt), illetve más, hasonlóan teljesítő személyeket megbízási szerződéssel. 

A Vakok Világa című folyóirat digitális akadálymentes változata az eddigiekben két 
fájlformátumban készült, HTM és txt. Ez így marad ezután is, viszont az újság fenti 
formátumú elkészítésének szabályait immár le is írtuk azért, hogy a kiadvány minden 
tekintetben és minden körülmények között megfeleljen az akadálymentesen használható 
formátumokkal szemben támasztott feltételeknek. 

*** 

http://naptarak.com/naptarak_munkanap_szamlalo
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Segédeszköz ellátást 

 2 megyei egyesületnél tartottunk segédeszköz bemutatót és kedvezményes vásárt 

 Új termékekkel bővítettük a bolt kínálatát. 

 Nem fogjuk forgalmazni a magyarul felolvasó videónagyítót. 

*** 

Baranya és Vas megyében tartottunk segédeszköz bemutatót kedvezményes vásárlási 
lehetőséggel egybekötve. Az események tapasztalatai alapján egyre több apró, de a minden 
résztvevő számára hasznos tapasztalatokat folyamatosan hasznosítva fejlesztjük a 
szolgáltatást, a „guruló segédeszközboltot”. Egyre gyakorlatiasabb az előkészítés, 
praktikusabb a szállítás, kliensközpontúbb a bemutató és vásárlási lehetőség kialakítása. A 
szolgáltatás fejlesztésekor a vásárlói visszajelzéseket is figyelembe vesszük. 

A vakon is játszható játékok köre 2 termékkel bővült, a Kígyók és létrák, valamint egy 
kisgyermekek által is játszható, dominószerű játékkal. 

Megérkeztek a nagykontrasztú és nagybetűs, magyar karakteres számítógépes 
billentyűzetek. Fontos tudni, hogy eddig nem létezett magyar billentyűzet gyengénlátóknak, 
pedig fontos, hogy legyen ilyen termék is a piacon. A billentyűzetet gyártó céggel a Sight City 
kiállításon ismerkedtünk meg.  

Egy, a nyomtatott szöveget magyar nyelven felolvasni képes hordozható videó nagyító (e-
nagyító, vagy digitális nagyító) forgalmazását terveztük. A mintadarabot teszteltük, de sajnos 
a felolvasott szöveg méfg sok téves karaktert tartalmazott. A fejlesztő kész tökéletesíteni az 
eszközt akkor, ha minimum éves szinten 380 darabot vásárolunk tőlük. Tekintve a termék 
közel 400.000 Ft-os árát úgy döntöttünk, hogy nem élünk az ajánlattal. Ennyit még a 
versenytársunk sem adott el a jóval olcsóbb árfekvésű, kisebb méretű, egyszerű kézi videó 
nagyítókból. 

*** 

Vakvezető kutya biztosítása 

 Nyolc kiképzett kutyánknak és gazdájának sikerült eredményes közlekedésbiztonsági 

vizsgát tennie. 

 Öt kiskutyánk született és hatot vásároltunk. 

 Elkészült az ingatlan értékbecslés. 

 Folytatódik a főépület felújítása. 

 Megszüntettük a bérleti szerződést a kutyakozmetika üzemeltetőjével. 

*** 

Nyolc sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát tudhatunk magunk mögött. A sorból kiemelkedik 
a Rózsa Kata által képzett Natasa és Kata által felkészített Apci Ferenc, akik az igen ritka, 
minden vizsgabíró által minden egyes vizsgaelemre kitűnő minősítést szerezték meg. A 
szegedi sorstárs mellékesen a Csongrád megyei egyesület színeiben megnyerte a szegedi 
halászléfőző verseny első díját is, fantasztikusan finom gasztronómiai alkotásával. A 8 
sikeres vizsga bizakodásra ad okot, remélem, a területen sikerül teljesítenünk az éves 
szakmai tervet (14 vizsgázott páros, melyből 10 már meg is van). 

Tenyésztési programunkban Emma nevű tenyésszukánknak öt egészséges kölyke született. 
Kettő fekete, kettő sárga és egy csoki színű. Vásároltunk három Labradoodle kölyköt, melyek 
a Labrador Retriever és az óriás uszkár keresztezéséből származnak. Szőrzetük nem 
allergizáló, nem hullik. 

A Csepeli Önkormányzat telekmegosztási ajánlatát csak úgy tudjuk megtárgyalni, ha 
szakmailag megalapozott értékelés van a birtokunkban. Mivel más az értéke az építési 
teleknek és más a z9ldterületnek, olyan egyességet kell kötnünk, amely nem okoz anyagi 
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kárt a Szövetségnek. Az ingatlan értékének ismeretében készülünk az önkormányzatot 
képviselő személyekkel folytatandó tárgyalásra. 

A főépület lakószobákat magába foglaló részének egyötöde még nem lett felújítva. Ez az a 
lakrész, melyet a szakmai vezető használ. A bontási munkák, a penészesedések 
eltávolítása, a villamos és vízvezetékek cseréje és szerelése megtörtént, majd a falak 
vakolása és az aljzat szigetelése, majd kiegyenlítése is.  

A főépület egy részében üzemelő kutyakozmetika üzemeltetőjének kérésére felbontottuk a 
Szövetség és a vállalkozó között fennálló bérleti szerződést. A helyet a a jövőben a műtött és 
rehabilitációra szoruló kutyáink elhelyezésére, állatorvosi kezelésének helyszíneként és 
kutyafürdetőként fogjuk hasznosítani. 

*** 

Egyéb 

Két alkalommal vettem részt a FESZT ülésein, az INSERTA programiroda megalakulásának 
megbeszélése ügyében, és egy, az önvezető járművek a fogyatékos személyek 
szolgálatában című előadáson és ötletbörzén. 

Magam is beléptem a vakvezető kutyával közlekedők táborába. Ez szakmai vezetőként igen 
komoly tapasztalatokkal gazdagított, illetve elősegíti a szolgáltatás fejlesztését anélkül, hogy 
azzal „szakmaiatlan” irányba terelném a szolgáltatásban dolgozókat. 

Munkatársaink között üdvözölhetjük Cserpán Zoltánt, aki immár, mint MVGYOSZ alkalmazott 
fogja gyártani a segédeszközboltunkban értékesítendő akadálymentes játékokat és 
szemléltető eszközöket. Elbúcsúztunk Hornyák Gábornétól, aki a konvertáló csoport 
tagjaként készítette a kiadványok digitális akadálymentes változatát, illetve rehabilitációs 
tanácsadóként is dolgozott. A hiányát mindenképpen pótolni kell. 

 
Angyal Gábor: ami nem került már bele a beszámolóba az okos klub. A szolgáltatása nagyon 
eredményesen működik, számszerűsített adatok is rendelkezésemre állnak. Mindenféle 
tekintetben, hány tanóra, az órák hogy oszlottak meg az iPhone, android és Windows 
felhasználók között. Illetve, hogy ezek az órák hol zajlottak, itt, a helyszínen, vagy Berkó 
Norbert megy az illető otthonába, mert nehezen mozog a szolgáltatást kérő ügyfél, vagy az 
asztali számítógépen kell olyan beavatkozást végezni, ami távoli segítségnyújtással nem 
megoldható. A tervezett indikátorokat nemhogy elértük, de meg is haladtuk.  
Egy adományozó, az LDS Alapítvány, ami az amerikai mormon egyház karitatív alapítványa, 
keresett meg minket, milyen tevékenységünk van, amit az ő irányelveik szerint tudnának 
támogatni. Két területet tudtam megjelölni, az egyik a digitális kompetenciafejlesztés, okos 
telefon és számítógép oktatása vakok számára, a másik a vakvezető kutya képzés. Az okos 
telefon, illetve számítógép oktatást tárgyi adományokkal támogatják, ami azt jelenti, hogy 
már a birtokunkban van egy legújabb 7-es iPhone készülék, amit ők vásároltak, illetve még a 
héten, pénteken fognak megvásárolni egy darab legújabb androidos okostelefont, Google 
Pixelt, ezen kívül egy MacOS rendszerrel működő Macbook-ot is, hiszen egyre nagyobb az 
igény,  hogy a MacOS operációs rendszer használatát megismerjék a felhasználók, illetve 
ebben kérnek segítséget, akik már vásároltak ilyen gépet. Megjelöltem még egy Flippes 
összecsukható androidos okostelefont, aminek fizikai gombjai vannak, ezt a Samsung 
gyártja, Magyarországon nem beszerezhető, de ők be fogják szerezni, ez a Samsung Folder 
telefon, azért, hogy legyen egy alternatíva, nyomógombos telefonra is, akkor is ha jóval 
drágább, mint az LG Winesmart volt. Braille-kijelzőt, amit okostelefonhoz is lehet 
csatlakoztatni, fogunk tőlük kapni két félét, egy 40 és egy 16 cellásat. Ezeket is a héten 
vásárolják, és pénteken meg is kapjuk. Ezeknek az értéke hozzávetőleg 1,2 millió Ft. 
Nagyon köszönjük nekik. Kint jártak a Vakvezetőkutya Kiképző Központban is Csepelen, 
mindennel megismerkedtek és az ő központjuk által hozott döntést várjuk. Egy vakvezető 
kutya kiképzésének költségét kértem tőlük, ami most a mi számításaink szerint 2,2 millió Ft.  
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Egy olyan problémáról szeretnék beszélni, amit egy pécsi sorstárs jelzett nekem. Közgyógy 
igazolványra felíratott távcső szemüveget és olyan információt kapott, hogy nincs olyan 
optika, ahol ezt intézni tudnák, mert a Társadalom Biztosítás azt mondta neki, hogy egyetlen 
optika sem kötött vele olyan szerződést, ami alapján közgyógyra felírt bármilyen optikai 
segédeszközt ők forgalmaznának. Hivatkozva arra, hogy hosszadalmas az ügyintézés, a 
pénzhez jutás. Ezt szeretném tisztázni. Hogy valóban nincs-e az egész országban olyan 
bolt, ahol ezt el lehet intézni, ha ez igaz, akkor lépnünk kellene, nekünk mint érdekvédelmi 
szervezetnek. Bár a piaci résztvevőkre nem kényszeríthetünk semmit, nem kötelezhetjük az 
optikát. Azt kell megvizsgálni, hogy a vényre felíratható fehér botok kiváltása rajtunk 
keresztül történhet meg, esetleg ezeknek a szemüvegeknek a kiváltása is történhetne-e így. 
A szemész felírja vényre, a paraméterek megvannak, a gyártó cég is megvan, csak a 
kiváltás helye hiányzik.  
 
Barnóczki Gábor: 2009-ben hoztak egy olyan rendeletet, hogy 6 dioptria fölött lehetett a 
vényeket az optikában a kedvezményeket beváltani, nem feltétlen a közgyógy ellátásra 
gondolok, hanem korábban megvolt, hogy bizonyos százalékot a szemüveg lencsének az 
árából, ha vénye volt az illetőnek, szemész szakorvos által felírt receptje, igénybe vehetett 
némi kedvezményt. Ezt 2009-ben ezt 6 dioptria fölött húzták meg, afölött lehet igénybe venni. 
Onnantól kezdve egy optika sem kötött szerződést, vagy ha volt, megszüntette a TB-vel. 
Mondván, hogy a legtöbb ügyfelének nincs 6 dioptria fölötti szemüvege, és innentől kezdve 
még az Ofotért sincs szerződésben a (most már nem OEP-pal, hanem NEAK-kal). 
Gondolom a közgyógy ellátásra ugyanez vonatkozik.  
Angyal Gábor: Ezt magam is alá tudom támasztani. 5 évvel ezelőtt, amikor felírattam és 
kiváltottam egy távcső szemüveget, Pécsen már nem volt olyan optika, hanem Komlóra 
kellet utaznom, a megyében csak ott volt. Már akkor mondta a hölgy, hogy a következő 
évben nem fognak szerződést kötni az OEP-pel, mert nem éri meg. Azóta nem jártam arra, 
nem kérdeztem rá, de elképzelhetőnek tartom, hogy az országban sehol sem lehet kiváltani, 
mert nem éri meg nekik.  
Barnóczki Gábor: elvileg van egyedi elbírálás szemüvegre, távcső szemüvegre.  
Angyal Gábor: A távcső szemüveg megy közgyógyra simán. Nekem 16-os kell, azt felírják 
közgyógyra.  
Amit még hozzáfűznék, hogy az 1 százalékos támogatásra kiírtunk pályázatot, 3 fő csapás 
volt: az egyik a gyógyszemüveg lencse, a másik az akadálymentesen használható okos 
telefon, az mp3 lejátszós eszközök, Baranya megyében. Ez is ennek a következménye lehet.  
Barnóczki Gábor: igen sok a segédeszköz pályázatnál a szemüveg lencsére, nálunk is.  
Kácsor-Macska Zsuzsanna: lehet, hogy már beszéltünk erről, ha igen bocsánat: szemész 
orvos keresett meg, hogy milyen nagyítót lehet felírni, nem látszik a honlapon. Melyek 
írhatóak fel? Várható-e hogy kirakjátok a honlapra, kérdezte.  
Angyal Gábor: várható.  
Dr. Nagy Sándor: valamilyen szinten kint van. A segédeszköz bolt kínálatában kint van, csak 
úgy egy orvos nem találja meg.  
Angyal Gábor: kell egy külön lapot csinálni az egészség biztosítással felírható eszközökről.  
Fodor Ágnes: az OEP honlapján fent van a teljes felírható lista.  
Angyal Gábor: az a fix támogatás, ez viszont az egyedi méltányosság alapján támogatással 
igényelhető eszközök. Mert itt előfordulhat, hogy másfajta eszköz is szóba jöhet, mint 
digitális nagyító, az egyedi igény miatt.  
Barnóczki Gábor: múlt héten Csilla megküldte az összes Szövetségben elérhető digitális 
nagyítót, ami egyedi elbírálással támogatandó. Most jönnek be új nagyítók is.  
Angyal Gábor: van, ami bejön, van, ami nem. Írtam a beszámolómban is, hogy az, amelyik 
OCR-ezik és felolvassa a szöveget, úgy döntöttünk, hogy nem vállaljuk be, mert 380 darabra 
kéne ígéretet tenni, hogy megvásároljuk, de a magas vételár miatt gondoljuk, hogy nem lesz 
380 megrendelés. 8-10-re számítottam, hogy egy évben el tudnánk adni. De úgy meg nem 
fejlesztik tovább a magyar nyelvű szöveg felolvasó részét.  
Kácsor-Macska Zsuzsanna: várható, hogy a jövőben a segédeszköz bolt ismét útnak indul 
az egyesületekhez?  
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Angyal Gábor: igen, ez egy célkitűzés, a finanszírozás, ami egy kicsit kérdéses volt, de hogy 
meglegyen hozzá a kellő fedezet, a megfelelő lépéseket megtettük.  
Kácsor-Macska Zsuzsanna: gondolom, volt eredménye?  
Angyal Gábor: az eredmény az eladott termékek számában jelentkezik, mert a megtérülése 
nagyon rossz. Akár átmehetünk negatívba is, hiszen a benzin költség fix, az autó amortizáció 
költség fix, adott esetben, ha plusz személyi költségek vannak, akkor az is. De ezek 
nincsenek beépítve a termékek árába. Maga a forgalom egy-egy ilyen helyszíni kiárusításnál 
nem túl nagy, az eladott termékek darabszáma és a vásárlások száma nő. Azt kell még 
összevetni, a tavalyi évben, amikor ez nem volt jellemző, az eladott termékek darabszáma 
és a vásárlók száma hogy aránylik. Mert ha ezzel tudtuk növelni az indikátorokat, akkor az 
már siker, hiszen azt jelenti, hogy olyan emberek, akik egyébként nem jutnának hozzá 
ezekhez a termékekhez, így hozzá tudtak jutni. Ez egy kicsit ilyen szociális bolt én úgy 
mondanám. Kevésbé vállalkozás tevékenységként fogjuk fel. Inkább a látássérültek 
helyzetének megkönnyítésének. Maga az ártámogatás is erre szolgál, illetve az, hogy ez 
nem nyereséges.  
Szűcs Zsuzsanna: a beszámolódban olvastam, hogy melyik két megyében voltatok?  
Angyal Gábor: Vas megyében és Baranyában.  
Szűcs Zsuzsanna: kutyás bemutató ott nem volt?  
Angyal Gábor: nem vittünk kutyát, ma Nyíregyházán vannak a kollégák, oda vittek kutyát. 
Nehéz ez, mert a tapasztalat, hogy a legtöbb helyen megosztja a közönséget a kutyás és a 
boltos rész. Ha párhuzamosan van megszervezve, akkor megosztja az embereket.  
Szűcs Zsuzsanna: költséghatékonyság szempontból mindegy, mert két autóval jöttök.  
Angyal Gábor: nem, egy autóval. Szállító dobozokat szereztünk, amiket könnyű bepakolni, 
és egy kutyával megyünk, így egy autóban elférünk.  
Majoros Kálmánné: nálunk úgy volt, hogy volt egy bemutató, hogy miket lehet vásárolni, 
majd a kutyás rész és utána lehetett vásárolni.  
Angyal Gábor: igyekszünk úgy megoldani, hogy a tolongás, feszültség elkerülhető legyen. A 
mai naptól sorszámosztás történik. És ha együtt van a két rész, azok akiket érdekel a kutyás 
rész, későbbi sorszámot kapnak.  
 
Több kérdés nem merült fel. Az elnökség megköszönte a szakmai vezető munkáját és a 
beszámolót tudomásul vette.  
 
4.  A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2018. évre 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Dr. Nagy Sándor: Érinti a költségvetést, de ez inkább a gazdálkodás körébe tartozik, tehát 
tárgyalhatunk róla.  
Kiküldtük a tavaly megállapított árlistát, amelyet az alábbiakban ismertetünk:  
Vakok Világa sík 4620 Ft 
Vakok Világa Braille 4095 Ft 
Vakok Világa elektronikus 1890 Ft 
Vakok Világa hangos mp3 1890 Ft 
RTV Braille 6285Ft 
 
Az elnökség jelen levő tagjai – rövid tanácskozás után – úgy határoztak, hogy 2018. évre 
nem emeli az árakat. 
 
32/2017. (IX. 20.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a Szövetség sajtótermékeinek árát 2018. évre változatlanul, a 2017. évi szerint 
fenntartja.  
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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5. Tájékoztatás a Fehérbot Napi rendezvény előkészületeiről 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Dr. Nagy Sándor: erről már hallottatok, hiszen folyamatosan beszéltünk az előkészületekről, 
de most már aktuális, mert hamarosan itt a rendezvény. Október 15. vasárnapra esik, de 
adott volt egy nagyszerű lehetőség, mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy Ungár Imre neves vak 
zongora művész, aki a Zeneakadémia tanára volt, a Szövetség alelnöke is volt. Idén van 
halálának 45-ödik évfordulója. A Zeneakadémiával felvéve a kapcsolatot döntöttünk úgy, 
hogy közösen emlékezünk meg a nagyszerű zenepedagógusról. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
lesz egy emlékkoncert, ez lesz a Szövetségnek a Fehérbot Nemzetközi Napjának a méltó 
megünneplése. Erre sikerült pályázati pénzt is szerezni a Nemzeti Kulturális Alaptól, az 
előadó művészek díjazását kell megfizetni. A Zeneakadémiával együttműködve megkaptuk a 
Solti termet, ott lesz a rendezvény, a koncert és a Braille-emlékérmek átadása is. A 
hagyománytól eltérő, remélhetőleg sikeres lesz. A szervezés folyamatban van, várom tőletek 
is a segítséget. Ha van kérdésetek, szívesen válaszolok rá.  
Barnóczki Gábor: már meghirdettük a hírlevélben többször is, de minden következő 
hírlevélben meg fogjuk és a honlapunkra is kitesszük. A mi egyesületünk felterjesztése 
alapján kap Mogyorósi Istvánné emlékérmet. A meghívóban jelzitek, hogy vihet-e magával 
egy vendéget, vagy hogy vegyünk jegyet?  
Dr. Nagy Sándor: a legnagyobb gond eldönteni, hogy mennyi tiszteletjegyet és kinek adjunk. 
A Braille-emlékérmeseknek adunk tiszteletjegyet, azt még eldöntjük, hogy mennyit. 
Barnóczki Gábor: körülbelül mikor fog befejeződni a rendezvény?  
Dr. Nagy Sándor: maximum 2 óra a rendezvény időtartama. Azon leszek, hogy időben 
kezdődjön és ne húzódjon el.  
 
Egyéb kérdés nem merült fel a témával kapcsolatban.  
 
6. Elektronikus szavazások megerősítése  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
dr. Nagy Sándor: A határozatokat elektronikus szavazás útján az elnökség jóváhagyta. Most 
ezt erősítjük meg itt az ülésen. 
 
33/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat  
a 2017. június 28-án kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről: 
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy az MVGYOSZ szerződést kössön az MNB-vel, 
amelynek tárgya: Bankjegy címletek azonosítására alkalmas szoftverrel felszerelt eszközök 
(okostelefonok) beszerzése. 
Indoklás:  
A 31/2012. (II. 21.) sz. Elnökségi Határozat alapján elnökségi jóváhagyás után írhatja az 
elnök alá a 3 millió Ft összeghatárt meghaladó pályázatokat. 
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor: 19 millió forint felhasználásáról kötöttem szerződést.  
 
34/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat  
a 2017. július 10-én kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről: 
Az elnökség nem fogadja el, hogy Kutor Sándorné 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió forint) 
kártérítési összeg megfizetése ellenében kész a keresetét visszavonni. 
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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 Dr. Nagy Sándor: Kutorné ügyében azért kellett szavazni, mert Kutorné 3 millió Ft-ot kért, 
hogy a közös megegyezés létrejöjjön, a perben, de ez indokolatlanul magas volt.  
 
35/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat  
a 2017. július 11-én kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről: 
Az MVGYOSZ elnöksége 2017. október 1-jei kezdettel dr. Nagy Sándor elnököt delegálja az 
Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba. 
Indoklás:  
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjainak megbízatása 2017. szeptember 30-án 
lejár. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától felkérést kapott a Szövetség arra, hogy a 
szervezet tagot delegáljon az újjáalakuló Tanácsba.  
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. nagy Sándor: gyorsan kellett dönteni, mert rövid volt a határidő a delegálásra.   
 
36/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat  
a 2017. július 31-én kezdeményezett elektronikus határozat megerősítéséről: 
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy az MVGYOSZ megvásárolja 28.900.000.- forintért a 
Budapest, XIV. ker, Bácskai u. 55. 2/5. szám alatti társasházi lakást. 
 
Az ingatlan adatai: 
Téglalakás 
Belső Terület: 79 m² 
Építési állapot: használt 
Szobák száma: 3 szoba +konyha, étkező, fürdőszoba, WC, kamra 
Épület szintje: 4 
Lift: Nincs 
Ingatlan állapot kívül: jó 
Belül: jó 
Fűtés: központi fűtés 
Komfort: összkomfort 
 
Indokolás: 
A Szövetség a szabad felhasználású pénzforrása terhére rendelkezik a vételárral. A vételár 
jelenleg bankszámlán kamatozik. Az alacsony kamatlábak miatt kevés gazdasági hasznot 
hoz. 
A lakásvásárlás előnyei: A megtakarított pénz lakásba fektetve megőrzi az értékét. Bérbe 
adással hasznosítva bevételhez juttatja a Szövetséget. 
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
7.  Az SZJA 1 % felhasználásáról szóló 60/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat 

módosítása  
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 
Dr. Nagy Sándor: amikor az adó 1 százalékot felosztjuk az egyesületeknek, adott arányban, 
felsoroljuk, hogy mire lehet felhasználni. Abban nem szerepel, hogy vakvezető kutyákkal 
közlekedő személyek részére élelmezési támogatás. Mivel erre mutatkozott igény, 
gondoltuk, hogy egyszerűbb ezt belevenni, mert ha abban a megyében, ahol erre igény van, 
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miért ne támogassuk. Úgy is az adott egyesület elnöksége dönt, hogy mire osztja el a pénzt. 
Én javaslom, hogy ezt támogassuk.  
Fodor Ágnes: nálunk felmerült olyan kérdés, hogy a lehetőség autóval kapcsolatban is 
lehetne támogatást kérni, nem tudom, máshol felmerült-e. Mert lehet, olyan helyzet, amikor a 
végét a hitelnek nehezebb kifizetni. Lehetséges, hogy a jövőben ebben is segítsünk a 
tagoknak?  
Dr. Nagy Sándor: nem látom akadályát, ha valaki kezdeményezi, javasolja az elnökség 
megbeszélheti. Úgy is a tagegyesületen múlik. Mi meg adjuk rá a lehetőséget, a 
tagegyesület úgy dönt, ahogy akar.  
Szűcs Zsuzsanna: én azt szeretném kérdezni, hogy a NAV megküldte mindenkinek 
szeptemberben, hogy mennyi az 1 százalék. Mennyi lett a Szövetségnek?  
Dr. Nagy Sándor: 12,5 százalékkal több. 15.219.954 Ft.  
 
37/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség a 60/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi határozatát, az SZJA 1 %-os 
felhasználásának módja cím alatt, rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális 
tevékenység) szövegrész után az alábbiakkal egészíti ki: 
- vakvezető kutyák élelmezésére támogatás megállapítása, kutyatápról szóló számla 
ellenében  
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
8. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
Dr. Nagy Sándor: megkeresett a Telekom, akikkel a flottaszerződésünk van. 2015. 
augusztusában kötöttem meg az első szerződést, majd ezt 2015. december 12-én 
keretszerződésre módosítottuk. A keretszerződés, a Szövetséggel kapcsolatban álló összes 
vakügyi szervezetre kiterjed, így bővült a flotta a tagegyesületekkel, most pedig az 
Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal is bővülni fog. Most jött egy megkeresés, hogy a 
szerződést újra kell tárgyalni. Először arról volt szó, hogy 200 Ft-tal emelik nettóban a flotta 
árát, tehát 2180 Ft-ról 2380 forint lett volna, és minden irányban 0 Ft-os percdíjjal lehet 
telefonálni. Végül 20 Ft-tal emelték nem 200 Ft-tal, így 2200 Ft-ra emelték. Ma írtam alá a 
keretszerződést. Két gigabájt marad az internet, de 500 Ft-ért lehet venni plusz 3 gigabájt 
internetet. A tájékoztatást minden számlához ki fogjuk küldeni. A plusz 3 giga lényege, hogy 
a rendszer figyeli, hogy mikor van külföldön és itthon. Csak belföldön lehet felhasználni. Ha 
külföldre megy, nézi, hogy mennyi van még a 2-ből és utána lassítja, ha elfogy. Viszont ez 
nem hátrányos, mert belföldön először a pluszban megvásárolt gigákat használja, és 
külföldre megmarad a 2.  
 
Majoros Kálmánné: voltam az „Olvasás gyönyörűsége” konferencián, sajnos nagyon 
kevesen voltunk.  
 
Majoros Kálmánné: írtam már, hogy olyan ötletem lenne, a centenáriumra, hogy címkével 
ellátott 2 decis bor. A grafikai dologra van egy grafikus kolléganőm.  
 
Szintén Majoros Kálmánné: a sport napot kérdezték többen, hogy mikor lesz.  
Dr. Nagy Sándor: májusban lesz.  
 
Majoros Kálmánné: az igazolványokkal kapcsolatban, sok van, ami előre be van dátumozva 
és már csak 3 hely van benne.  
Dr. Nagy Sándor: most már nem így lesz, nem lesz előre bedátumozva.  
 
Fodor Ágnes: a 100 éves évfordulóhoz szeretném mondani, hogy nem tudom, lesz-e 
emléktábla, vagy szobor.  
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Angyal Gábor: nem lesz.  
 
Az elnökség tagjai a következő elnökségi ülés időpontját november elejére tűzték ki.  
 
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor az ülést lezárta.  
 
Kmf. 
 
 
 
…………………………….   …………………………………   ……………………………… 
     dr. Nagy Sándor               Gál Enikő            Barnóczki Gábor 
             elnök              jegyzőkönyvvezető                       jegyzőkönyv hitelesítő      
 
 


