
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2017. december 7-én (csütörtök) 10:00 órai 

kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

Az elnökség tagjai közül jelen van: 
 Dr. Nagy Sándor elnök 
 Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 

Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag 
Pesti Zoltánné elnökségi tag 

 

Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:  

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető  

Baráth Barbara elnöki asszisztens  

Gál Enikő jegyzőkönyvvezető  

Dr. Nagy Anikó ifjúsági referens  

 

A felügyelő bizottság az elnökségi ülés időpontjában tartotta megbeszélését  

A nyilvánosságtól jelen van:  

Katona Károly (LÁRKE), Tóth Sándor (Komárom), Szalai Miklósné (Győr) 

Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 7 elnökségi tag 
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.  
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:  

1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről 

 Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 

3.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

5. Tájékoztatás a Human Dialog közreműködésével történő céges adományszerzés 

helyzetéről 

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

6. Tájékoztatás a Távszem projekt helyzetéről 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7. Bejelentések, vegyes ügyek 

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy az alábbival egészítsék ki a napirendet:  

A tagegyesületeket megillető 2018. évi állami támogatás felosztása alapelveinek 

megbeszélése 



  

Az elnökség a 2017. december 7-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  

45/2017. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat  

Az elnökség 2017. december 7-ei ülésének napirendje:  

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

2. Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 

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

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

5. Tájékoztatás a Human Dialog közreműködésével történő céges adományszerzés 
helyzetéről 

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
6. A tagegyesületeket megillető 2018. évi állami támogatás felosztása alapelveinek 
megbeszélése 

Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök  
7. Tájékoztatás a Távszem projekt helyzetéről 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 

Dr. Nagy Sándor Elnök írásban megküldte a beszámolóját az elnökségi tagoknak és a 

felügyelő bizottságnak az alábbiak szerint:  

Megkaptuk az értesítést, miszerint EFOP 1.1.5-17 a fogyatékkal élők mindennapjait segítő 

infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása című pályázaton 469.370.589 forintot 

nyert a Szövetség. 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) idén, 2017. november 8-10. 

között rendezte meg a Siketek Világszövetsége (World Federation of the Deaf) 3. 

Nemzetközi Konferenciáját, amelynek nyitórendezvényén képviseltem a Szövetséget. 

Részt vettem a SINOSZ 110 éves fennállása alkalmából szervezett jubileumi ünnepségen is, 

amely a Siketek Világszövetsége nemzetközi konferenciáját kísérő esemény volt. 

 A 3-as metró felújításával kapcsolatban, az akadálymentesítés érdekében, megkeresést 

kapott a BKK, amelynek lényege: egy magyar szabadalom alapján az aluljárókban beltéri 

navigációval lehetne támogatni pl. a vakok és gyengénlátók önálló közlekedését. Ennek 

érdekében a FESZT-en belül létre jön egy teszt csoport, amelyben munkatársunk is részt 

vesz. 



  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a hírközlési szolgáltatások akadálymentesítése 

témában 2017. januárjában elindított kezdeményezése folytatásaként nemzetközi 

workshopon három munkatársammal vettem részt. 

A MEOSZ az ügyvédi kamarával egyeztetést kezdeményezett a fogyatékos emberek 

aláírásával kapcsolatos személyes konzultáció érdekében, amelyre az MVGYOSZ elnökét is 

meghívta. A megbeszélésen ismertettem a látássérült embereket érintő hátrányos 

megkülönböztetéseket. 

Sajtótájékoztatót tartottam Czibere Károly államtitkár úrral a Távszem projektről. 

Levelet írtam a MÁV elnök-vezérigazgató asszonyának Zugló vasútállomás 

akadálymentesítése és a vonatajtók nyitásának engedélyeztetése érdekében. 

Részt vettem az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring 

bizottsága 7. ülésén.  

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének vezetője Dr. Földiné Angyalossy 

Zsuzsánna megkeresésére egy pontírógépet adományozott a Szövetség egy tanulónak, aki 

a Csíkszeredai József Attila Általános Iskola 1. osztályos tanulója. 

Részt vettem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén, amelyen tájékoztatást 

hallgattunk meg: 

- A kormány által képviselt aktualitásokról a termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések közelítéséről szóló tanácsi irányelvről; 

- Tájékoztatást adtak a nyertes OFT tagok a fogyatékossággal élők mindennapjait segítő 

infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása című EFOP 1.1.5-17 projekt 

nyertes pályázatairól. 

Felkértük Szendi Szilvia és Peller Károly operett énekeseket, hogy legyenek nagykövetei az 

MVGYOSZ centenáriumi évének. A két művész örömmel vállalta a feladatot. 

Megbeszélést folytattam a Kézzelfogható Alapítvány képviselőjével Móga Sebők Erzsébettel 

arról, hogy tudja-e támogatni az alapítványt a Szövetség helyiség használatba adásával. 

Az akadálymentesítésért felelős munkatársam részt vett egy megbeszélésen a BKK 

irodaházban, amelynek témája egy kerékpárút építésével összefüggésben levő 

akadálymentesítés egyeztetése volt. 

Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság jelentést készít a fogyatékos emberek jogairól 
és azok alkalmazásáról az Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.  

A felmérés célja, hogy információk álljanak a Bizottság számára azokról a technikai és 

szervezési intézkedésekről, amelyek megakadályozzák a fogyatékos embereket abban, 

hogy önállóan szavazhassanak. A kérdőív megválaszolását folyamatba tettük. 

Részt vettem az Ötödik Fogyatékosságtudományi Konferencián, az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karán, amelyet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett, a 



  

Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely 

és a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztálya. 

Levélben fordultunk Áder János köztársasági elnök úrhoz, hogy legyen az MVGYOSZ 

centenáriumi évének fővédnöke. Az elnök úr örömmel vállalta a felkérést. 

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a fogyatékossággal élő emberek világnapja 

alkalmával levélben köszönte meg, hogy nap, mint nap teszünk azért, hogy a 

fogyatékossággal élő emberek társadalmi elfogadottsága tovább növekedjen. 

Kérdés nem merült fel a beszámolóval kapcsolatban.  

Dr. Ozvári- Lukács Ádám, átvéve az ülés vezetését, elrendelte a határozathozatalt az elnöki 

beszámolóval kapcsolatban, amelyet az elnökség az alábbiak szerint fogadott el: 

46/2017. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat  

Az elnökség az elnök 2017. november 9. és december 6 közötti időszakra vonatkozó 

beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes- 
Nagy Tünde, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  
 
 
2. Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről 

Előadó: dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 
 
Dr. Ozvári-Lukács Ádám kérdésére, miszerint van-e a napirendhez hozzászólás, nem 

érkezett jelzés, elrendelte a határozathozatalt az elnök 4. negyedévi prémiumával 

kapcsolatban, amelyet az elnökség az alábbiak szerint fogadott el:  

47/2017. (XII.7.) sz. Elnökségi Határozat  

Az elnökség Dr. Nagy Sándor elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes- 
Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna, Pesti Zoltánné) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  
 
 
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
 
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető az ülés előtt írásban kiküldte a beszámolóját az 

alábbiak szerint:  



  

November folyamán a Szövetség elnökével egy hagyatéki tárgyaláson vettünk részt, 

melyekre a közjegyző megidézte szervezetünket, mint öröklésben érdekeltet. A hagyatéki 

ügy várhatóan hosszabb időt fog igénybe venni, mivel vannak ismeretlen helyen tartózkodó 

leszármazók, valamint a megjelentek közül többen nem tettek még érdemi nyilatkozatot a 

végrendelettel kapcsolatban.  

A Szövetség működése során kiállított kimenő számlák, a bejövő számlák, 

bankszámlakivonatok és pénztári forgalom rögzítésre került. Áfa bevallás elkészítve, 

beküldve a NAV részére. Az év során beküldött járulékbevallásokat ellenőriztem, a 

szükséges javítások után az önellenőrzések szintén beküldésre kerültek az adóhatóság 

részére.  

A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő 

adózók havi adatszolgáltatásra kötelezettek. A PTGSZLAH adatlapokat beküldtem az 

adóhatóságnak.   

A havi statisztikai jelentés megküldésre került elektronikus úton a hivatal részére.  

A Szövetség elnökével és a szakmai vezetővel egyeztettük a felajánlott szja 1 % 

felhasználása során támogatandó eszközöket, a pályázat kiírásra került. Konyhamérleg, 

könyvolvasó, digitális nagyító, vérnyomásmérő, nagybetűs billentyűzet és színfelismerő 

vásárolható 50 %-os támogatással.  

November 16-án részt vettem Puskás Anettel a Magnetbank képzésén, ahol az 

adománygyűjtésről, a forrásteremtésben segítséget jelentő online és offline eszközökről 

hallgattunk előadást. 

A költségvetésből kapott támogatás tervezetét és az eddigi tényleges felhasználást 

folyamatosan nyomon követem, december elején kell az esetleges módosításokat, 

átcsoportosításokat elküldeni. Ennek elkészítése folyamatban van. 

A székházban megtörtént a tárgyi eszközök leltározása, a tárgyi eszközök nyilvántartásban 

való rögzítését végzem: beszerzés, eszközök aktiválása, elszámolt értékcsökkenések 

felvitele. A hiányzó, megsemmisült, selejtezett eszközökről jegyzőkönyv készül. Az 

immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök egy része készen van, ezek tételes rögzítése, 

valamint a  főkönyv és analitika egyezősége megvalósult.   

A felügyelő bizottság részére megküldtem 2017. 10. hónapig a főkönyvet, bérjegyzékeket, 

vevő és szállító analitikákat, pénztárjelentéseket. A Cégkapu regisztráció az elektronikus 

ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) számú Korm. rendelet alapján 

megtörtént. 

November 22-én a DM kampánnyal kapcsolatban megbeszélésen vettem részt, melyen az 

idei év kampányait, azok költségeit és bevételeit értékeltük.  

Az elnök megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem merült fel.  

Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a gazdasági vezető beszámolóját.   

 



  

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

 

Angyal Gábor az ülés ideje alatt Belgiumban, Brüsszelben tartózkodott a 4. 

fogyatékossággal élők európai parlamentjén  , de írásban megküldte a beszámolóját az 

alábbiak szerint:  

Jelenleg Belgiumban, Brüsszelben vagyok, a 4. Fogyatékossággal élők Európai 

Parlamentjén, Ollé Attilával. Hallgatjuk a hozzászólásokat. Én is kértem lehetőséget, az 

Európai Fogyatékossági Kártya Magyarországi bevezetésével kapcsolatban. 

Nem kaptam. Hazánkból Földesi Erzsébet a FESZT főtitkára fog felszólalni. Téma a 3-as 

metró felújítása és a 8 lift nélkül felújítandó állomás lesz. 

Az EU fogyatékossági kártya hazai bevezetése - ahogy azt tegnap Kósa Ádám személyes 

beszélgetésen kérdésre elmondta - Magyarországon múlik. Nem akarja a kormány, mert 

jelentős eltérés van az EU tagállamok nemzeti szociálpolitikája között.  Ezt, a jogszabályi 

környezetet össze kellene hangolni. Mi nem engednénk a meglévő jogainkból, utazási 

kedvezményeinkből, a többiek meg nem terveznek több kedvezményt adni, mint amit most 

adnak. 

Így mostanában nem csatlakozunk a kártyát bevezető országokhoz. 

Az elmúlt ülés óta eltelt időszak 51 munkanapot ölelt fel, melyből 8-at töltöttem szabadságon. 

A feladatkörömbe tartozó munkaterületek közül az időszak számomra leg meghatározóbb 

része a segédeszköz ellátás megszervezése volt. Sziládi Zsuzsanna munkaszerződésének 

felbontását követően ideiglenesen, majd ismételten meg kellett változtatni a bolti nyitva 

tartást. Zsuzsa munkáját átmeneti jelleggel megosztva a Szolgáltatásvezető (Csilla) és a 

Pénzügyi vezető (Bea) vette át, 3 hétig. Aztán Balog Tamás, az új segédeszköz értékesítő. 

A bolt jelenleg minden eddiginél tisztább, rendezettebb, rendszerezettebb. Az árukészletet a 

fogyáshoz alkalmazkodva igyekszünk feltöltve tartani. 

Az idén nem tartunk akciós értékesítést. Helyette pályázati úton lehet segédeszköz vásárlási 

támogatáshoz jutni. Konkrétan megnevezett eszközöket és meghatározott darabszámban 

lehet megpályázni. A nyertes pályázók féláron vehetik meg a kiválasztott terméket. 

Az eszközkör meghatározásakor a gyengénlátók és vakok is figyelembe lettek véve. 

A pályázati kiírás megtervezése nem volt egyszerű és minden körültekintés ellenére érkeztek 

a jövőbeni kiírásokhoz jobbító szándékú észrevételek. 

Október 6-án Szegeden tartottunk segédeszköz bemutatót és vásárt. Az év minden 

tekintetben legsikeresebb kitelepülése volt ez. 

A könyvtárak működésében nincs említésre méltó változás. 

A hangoskönyv készítés, felolvasó helység kialakításával kezdődik, de szervezeti struktúra 

szintjén a Konvertáló Csoport feladatai közé sorolandó, hiszen a felolvasott változat is csak 

az egyik akadálymentes változata a síkírásnak. 



  

A felolvasás a toronyszobában lesz. Ott kialakítható a célra alkalmas hely. Teszteltük. Azt, 

hogy a külső zajok szűrése műszaki, szoftveres, vagy fizikai úton történjék, vagy ezek 

valamilyen ötvözetével, még tesztelés alatt áll. 

Terv szerint január elején indul a felolvasás. Felolvasók toborzásában és felolvasandó 

művek kiválasztásában a Bodor Tibor közhasznú egyesület együttműködésével végezzük. 

Az együttműködést dr. Nagyné Berke Mónika önkéntes koordinálja. 

A konvertáló Csoportban a folyamatos és rendszeres munkák folynak. Új (szövegszerkesztő) 

munkatársakat keresünk. A felvétel szakmai gyakorlattal kezdődik, melynek feltételei 

rendelkezésre állnak. Teszt munkavégzéshez szükséges munkaállomás, fájlok és 

segédletek. 

Jelentkező azonban - legutóbbi információm szerint - nincs. 

A BrailleBox V5 tesztüzemét megkezdtük és - a vásárlást követően lefuttatott teszttel 

ellentétben - kalapácshibák jelentkeztek. Ez érthetetlen. A garanciális javítás ügyében a 

szükséges intézkedéseket megtettem. 

A Braille-nyomtatás továbbra is az SW40-es Braillo nyomtatóval történik. 

Az OkosKlub szolgáltatás továbbra is sikeres. 

A Vakvezetőkutya Kiképző Központban a Lábadozó szoba kialakítása megkezdődött. 3 

kiképző sikeres OKJ vizsgát tett. Jelenleg minden kiképzőnk rendelkezik a hazánkban 

megszerezhető legmagasabb szakképesítéssel. 

Egy új munkatársat foglalkoztatunk, Szilágyi Melinda biológust. Ő készíti elő és felel a 

műtétekért, ő koordinálja a lábadozó szoba szakszerű üzemelését és asszisztensként segíti 

a központvezető mindennapi munkáját. 

Szakmai napot tartottunk november 6-án, ahol a kiképzők felmérték a résztvevő gazda-kutya 

párosok tudását és Márton napi ínyencségekkel vendégeltük meg a jelenlévőket. 

Karácsonyra várunk egy új almot, 6-7 kölyökkel. Idén reményeink szerint 16 kiképzett 

kutyánk tesz gazdájával sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát.  

A Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából sok aktivitás zajlott. A Zeneakadémián tartott nívós 

rendezvényen kívül több televíziós szereplésben és rádióadásban vettem részt. 

A FESZT stratégiai célkitűzését célzó ülésen képviseltem az MVGYOSZ-t. 

Dr. Nagy Sándor: megkaptátok a beszámolót. Ha van kérdésetek, tegyétek fel.  

Pesti Zoltánné: a segédeszköz pályázatra csak egy hét volt, nem tudtuk papíron kiküldeni 

azoknak, főleg időseknek, akiknek nincs internetük. Ők kiszorultak ebből a lehetőségből, 

hátrányba kerültek. A legközelebbi pályázatnál jó lenne figyelembe venni.  

Dr. Nagy Sándor: teljesen igazad van, mindenképpen időben kellene elkészülnie. V iszont az 

a pénz, ami erre a pályázatra van, nem fog elfogyni, mert kevés pályázat érkezett be. 

Tartalékoljuk és jövőre újabb pályázatot írunk ki, de arra több időt fogunk hagyni, így azok 

sem maradnak ki, akiknek nincs internetük.  



  

Nemes-Nagy Tünde: olvastam Gábor beszámolójában, hogy 100 hangoskönyv és 100 

Braille-könyv fog elkészülni a 100 évre. Még a 100 hangoskönyv is sok, az előállítása, 

utómunka, jó legyen a minőség stb.   

Dr. Nagy Sándor: megpróbáljuk. egy nagy válogatás már megtörtént a Bodor Tibor Kulturális 

Egyesület közbenjárásával, akivel együttműködünk. A felolvasó csapat már megvan, ha jól 

teljesítenek, akkor ha két könyvet felolvas mindenki, akkor a vállalt feladat teljesül.  

Nemes-Nagy Tünde: a 100 Braille-könyv?  

Dr. Nagy Sándor: az bizonytalan. Jó lenne, ha megvalósulhatna. A nyomtató kapacitása 

rendelkezésre áll, a konvertálás lesz a kérdés.  

Nemes-Nagy Tünde: milyen könyvek készülnek el? Ki választja ki azokat?  

Dr. Nagy Sándor: ebbe én még soha nem folytam bele. A könyvtáros gyűjti az igényeket 

azolvasóktól. Nem kérdeztem meg, de biztos, hogy több könyv kérés van.  

Nemes-Nagy Tünde: ha majd a 100 év programját kommunikáljátok, közzé kellene tenni azt 

is, hogy javasoljanak könyveket.  

Dr. Nagy Sándor: rendben, mindenképpen csináljunk felhívást és tegyük közzé a hírlevélben. 

De úgy tudom, jelzik a könyvtárosnál is az igényeket.  

Nemes-Nagy Tünde: nem volt benne a beszámolóban, de még régebben kaptunk 

információkat a Nők lapjával kapcsolatban. Megírtam Gábornak, hogy abban a formában, 

ahogy kinyomtattátok igénytelen. Lesz abból igényesebb változat, vagy nem lesz 

semmilyen?  

Dr. Nagy Sándor: azt, hogy Gábor milyen tanulságot vont le, még én sem tudom, nem láttam 

az összegzését a véleményeknek. Azt akarta kipróbálni, hogy a konvertáló program 

segítségével lehet-e gyorsan a látó újságot a vak felhasználók részére továbbadni. Azt én is 

láttam, mert beleolvastam, hogy így, ebben a formában nem jó. Gyors nyomtatás nem fog 

menni. Péter Zsigmondnak is az volt a véleménye, hogy lehet konvertálni gyorsan, de a látó 

szövegeket látóknak készítik, és abban sok minden benne van. Korrektúra nélkül biztos nem 

lehet kiadni újságot. Ha pedig csak így lehet kiadni újságot, nem lesz naprakész. Komoly 

munka kinyomtatni, végigolvasni, a jelzett hibákat kijavítani, újból kinyomtatni, majd postázni.  

Nemes-Nagy Tünde: tele volt reklámmal. Az a baj, hogy pl. az első oldalon elkezdődik egy 

interjú, majd megszakad, mert reklám van benne és mondjuk a harmadik oldalon folytatódik.  

Dr. Nagy Sándor: Péter Zsigmond is azt mondta, hogy korrektúra nélkül nem adhatunk ki 

ilyen újságot.  

Egyéb kérdés nem merült fel.  

Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját.  

 



  

5. Tájékoztatás a Human Dialog közreműködésével történő céges adományszerzés 

helyzetéről 

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 

Dr. Nagy Sándor: tavaly megbeszéltük, hogy toborzó kampányt indítunk, mert az azt 

megelőző két évig ugyanazokkal a címekkel dolgoztunk, ami közben folyamatosan apadt, de 

ez természetes, hiszen az adományozók mindig változnak. Ezért gondoltuk, hogy toborzó 

kampányt indítunk, hogy az adományozók száma növekedjen. Ezzel kapcsolatban elemzést 

és megbeszélést folytattunk a céggel. Ennek eredményét összegzi a gazdasági vezető.  

Dr. Verdes Zsuzsanna: 2017-ben egy nagyszabású kampányt indított a Szövetség a Humán 

Dialóggal. A 2017-es év során 600000 levél került kiküldésre. Ennek a költsége nagyon 

nagy. November 20-a körül tartottuk a kiértékelést, az adományozóink száma 150 

százalékkal nőtt eddig az időszakig. Ehhez még hozzájön az év végi kampány. A számítások 

alapján ez az év null szaldós lesz. A magas költségek ellenére növekednek az adomány 

bevételeink, tehát ki fog futni nullára. Ennek a nagy kampánynak a tényleges nyeresége a 

jövő évben fog realizálódni.  

Dr. Nagy Sándor: sikerült elérni, hogy ne legyen veszteséges, mert ha veszteséges lett 

volna, a Szövetség is veszteséges. A közhasznúsági jelentésben az jól mutat, ha nem 

vagyunk veszteségesek.  

Bízzunk abban, hogy jövőre is sikeres lesz a kampány.  

A kampány szövegeket igyekszünk úgy összeállítani, hogy megérintse az adományozót. 

Olyan célokat kiválasztani, amire érdemes adományt adni. A célunk, hogy pozitív képet 

mutassunk a vak emberekről.  

 

6. A tagegyesületeket megillető 2018. évi állami támogatás felosztása alapelveinek 

megbeszélése 

Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök  

Dr. Nagy Sándor: ebben az évben a tavalyi költségvetési törvény alapján kaptunk 

186200000 Ft-ot, viszont ebből nem kaptunk meg, csak 900000 Ft-tal kevesebbet, mert a 

banki utalás ennyi költséget elvesz tőlünk. Ennek osztottuk fel a 45 százalékát úgy, hogy a 

tagegyesületek kapták a kétmillió forint alapösszeget, továbbá taglétszám arányosan 

osztottuk fel a fennmaradó részt. Ebben az évben 195500000 Ft-ot kapunk, amiből látva az 

előző évi banki levonást, 1000000 Ft. lejön, tehát ez 194500000 Ft. lesz. Ez kb. 9000000-val 

több. Van egy javaslatom, amit tárgyaljunk meg. Maradjon a 45 százalék, de a 185300 Ft-os, 

felosztásával. Indokaim a következő: a centenáriumi év nagyon sok munkát igényel, 

amelynek jelentős költségvonzata van. A programot ismeritek. Támogatásának jelentősége 

abban van, hogy ha hozzájárultok ennek a költségvetési támogatásához, akkor fókuszba 

tudjuk állítani a Szövetséget a társadalom előtt. A Szövetség egész évben jelen lenne, arról 

hallanának az emberek, hogy vannak látássérültek ebben az országban, akik dolgoznak, 

tanulnak, gyermeket nevelnek, részt vesznek a közösségi és kulturális életben, ha 

megvannak ennek a feltételei. Ha a társadalom látja, hogy a Szövetség és a tagegyesületek 

mi mindent tesznek a látássérült emberekért, mind a megsegítésükben, mind a 

foglalkoztatásukban, akkor átmehet az az üzenet is, hogy minket érdemes támogatni. Ha 



  

érdemes minket támogatni, több lesz a bevételünk, és 2019-től is meglesz a forrásunk arra, 

hogy jól tudjunk működni. Ha nem engeditek, nem támogatjátok anyagilag, hogy ez a 

centenáriumi év minél jobban sikerüljön, akkor a társadalom felé folytatott kampányunk, 

üzenetünk is veszíteni fog az értékéből, én legalábbis így érzem. Kevésbé leszünk 

hatékonyak, kevésbé fogjuk tudni megnyerni a társadalmat annak érdekében, hogy minket 

elismerjen és támogatásban részesítsen. Ezért gondoltam arra, hogy maradjon a felosztás a 

régi összeg szerint, és hadd maradjon meg a 9 millió azért, hogy jól sikerüljön a centenáriumi 

év.  

A másik javaslatom, hogy 3 sávos legyen a felosztás. Lenne egy alapösszeg, amit biztosan 

megkapnak a tagegyesületek, a fennmaradó összeget pedig megfelezve osztanánk fel úgy, 

hogy felét taglétszám arányosan ugyanúgy, ahogy eddig, a másik felére pedig próbáljuk ki a 

pontrendszer bevezetését. Ha ez sikerül és jól működik, akkor döntjük el, hogy átállunk-e két 

sávosra úgy, hogy lesz az alapösszeg és a pontrendszer. Vagy bevezetjük az egy sávos 

felosztást, csak a pontrendszer alapján. De direktben egyből a pontrendszerest nem merem 

behozni. Kell, hogy az első évet lássuk. Fél év óta így működtek az egyesületek, a szakmai 

munkájukat így készítették el, meg van az a táblázat, amibe ezeket be lehet írni, ezt év 

elején be fogjuk kérni. Látni fogjuk, hogy ez hogy működött és akkor leszünk biztosak abban, 

hogy érdemes-e ezen az úton elindulnia s vezessük be ezt a harmadik sávot. Ahhoz, hogy 

megalapozott döntést tudjunk hozni, látnunk kell, hogy mit produkáltak az egyesületek a 

szakmai programjuk pontozásával.  

Szalai Miklósné a győri egyesület elnöke: van egy olyan pontja a szempont rendszernek, 

hogy az egyesület folytat-e rehabilitációs tevékenységet és arra csak egy pont jár, kevésnek 

tartom.  

Dr. Nagy Sándor: Így fogadtuk el, most nem tudunk változtatni rajta, de az eredményeket 

meglátjuk és ha kell újra átbeszéljük és módosítunk rajta.  

Szalai Miklósné a győri egyesület elnöke: egy évre vonatkozik?  

Dr. Nagy Sándor: most csak fél évre, ezt beszéltük meg az elnökök tanácsán. Július 1-től 

indult, mert akkor kerültek képbe az egyesületi elnökök a pontrendszert illetően. Akkor látták 

a pontrendszer alapján, hogy mik az elvárások, és aszerint próbálják a munkájukat végezni. 

Vannak olyan egyesületek, akik eddig is ennek megfelelően végezték a munkájukat. Ők 

óriási előnyre tettek volna szert, ha január 1-étől vezetjük be, mert ők megfeleltek volna a 

követelményeknek. Ne legyen emiatt nekik helyzeti előnyük és ezért július 1-étől vezettük be.  

Szalai Miklósné: az a gond, hogy a pályázatokat év elején adjuk be.  

Dr. Nagy Sándor: mindenki akkor adja be.  

Szalai Miklósné: de akkor ez nem számít bele? Nekem ez így káosz.  

Dr. Nagy Sándor: Kérdéseid miért nem teszed fel írásban, hogy azokra megfelelően, időben 

tudjunk válaszolni?  

Szalai Miklósné: mert most álltam neki a pontrendszernek, én csak június 15-e óta vagyok 

elnök, most állítottam össze, hogy milyen munka volt eddig.  

Dr. Nagy Sándor: a magyarázó szövegekben nem volt rá megoldás?  



  

Szalai Miklósné: nem találtam rá megoldást.  

Dr. Nagy Sándor: A program futása alatt két egyesület tett fel kérdést, amelyeket meg is 

válaszoltunk. Kérem, hogy írásban küldjétek meg ti is a kérdéseiteket, hogy érdemben 

tudjunk vele foglalkozni.  

Szalai Miklósné: átrágtam magam a pontrendszeren, és volt amit tudtam, hogy fél évre be 

lehet tenni, de volt, amit nem tudtam értelmezni, hogy fél, vagy egy évre vonatkozik.  

A taglétszám a december 31-ére fog vonatkozni?  

Dr. Nagy Sándor: igen. Az is mindig pontosan le van írva a határozatban, hogy mit kell 

figyelembe venni. Úgy tudom a 9-es főkönyvi osztálynál jelenik ez meg ott lehet 

egyértelműen látni és ezzel lehet hitelesen dokumentálni.   

Barnóczki Gábor: az még nem biztos, hogy a 2017-es fizető taglétszám.  

Dr. Nagy Sándor: vannak, akik a tárgyévet megelőzően, de vannak akik a tárgyévet 

követően fizetik be a tagdíjat, így kompenzálódik a tárgyévi befizetés. Akik később vagy 

korábban fizetik azok mindig ugyanúgy fizetik. Nagyjából ezen a 9-esen egyensúlyba kerül.  

Barnóczki Gábor: két dolog, egyik, hogy említetted a 3 pillért, amikor elkezdtük a felosztással 

kapcsolatos megbeszélést ez év elején, vagy múlt év végén, akkor beletettük azt is, hogy a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása benne van a szempont rendszerben, de 

arról is volt szó, hogy ez hangsúlyosabban meg fog jelenni, mintegy 4-edik pillérként.  

Dr. Nagy Sándor: hogy legyen? Ebben az új szempont rendszerben benne van. 

Hozzászólásod alapján jutott eszembe, hogy ebben az évben is 3 sávos volt a felosztás, 

ugyanis a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató egyesületek az idén 

plusz támogatást kaptak.  

Barnóczki Gábor: nekem az lenne az elképzelésem, hogy ez egy negyedik pillér legyen, 

jelenjen meg hangsúlyosabban.  

Túl kevés ezért az az egy pont, ami most jár.  

Dr. Nagy Sándor: rendben. A pontrendszer felülvizsgálatakor ezt is mérlegelni fogjuk. 

Nemes- Nagy Tünde: nekem a taglétszámmal kapcsolatban van problémám. Vannak 

egyesületek, ahol nagyon magas a taglétszám, de nagyon kevés a szolgáltatás. A tag 

létszám miatt sok pénzt fognak kapni.  

Barnóczki Gábor: de a szolgáltatás kompenzálja.  

Szalai Miklósné a győri egyesület elnöke: a taglétszámmal kapcsolatban még az lenne a 

kérdésem, hogy az előző elnök nem adott nyugtát, de amióta én vagyok, mindenkinek adok 

nyugtát. Arra tudok hagyatkozni az első félévvel kapcsolatban, ami a számítógépben van.  

Nemes- Nagy Tünde: ha nem adott nyugtát, nincs a főkönyvben az előző években, hogy 

kaphatott 1 százalékot?  

Dr. Nagy Sándor: majd megnézzük, hogy számolt el tavaly.  



  

Barnóczki Gábor: én a magam részéről támogatom, amit a centenáriumi évre vonatkozó 

felosztás kapcsán mondtál, de csak ha a következő évi felosztás a teljes összegre fog 

vonatkozni.  

Dr. Nagy Sándor: természetesen, ez csak a centenárium miatt lenne így.  

Barnóczki Gábor: az lenne még a kérdésem, hogy megjött-e nektek  az 1 százalékhoz a 

pótlás? Nekünk a héten jött még 39000 Ft. Korábban ez a pótlólagos nem volt felosztva a 

tagegyesületek között, lehet-e arról szó, hogy ez is fel legyen osztva?  

Dr. Nagy Sándor: a teljes összeg felosztásra kerül. 70-30 százalék a felosztás.  

Nemes- Nagy Tünde: mennyit gyűjtött a Szövetség?  

Dr. Nagy Sándor: több mint a tavalyi.  

Dr. Verdes Zsuzsanna: 15 millió körüli összeg.  

Dr. Nagy Sándor: a pótlólagosról még nem jött levél, de azt is mindenképp hozzátesszük.  

Nemes-Nagy Tünde: az épület állag megóvása, felújítása hogy lesz?  

Dr. Nagy Sándor: nagyon kevés pénzt nyertünk rá 8 millió Ft-ot, nem tudtunk vele mit 

kezdeni. Arra gondoltunk, hogy ha a pályázatból megindul a hátsó rész átalakítása, akkor 

egy olyan céggel kellene megállapodást kötni, amely el tudja végezni a homlokzat felújítását 

is. Jó lenne, ha meg tudnánk szólítani egy nagyobb adományozót. Az a baj, ha a 

homlokzatot fel is újíttatjuk, a ház többi része tovább romlik és így elvész egy csomó pénz. 

Azon is el kell gondolkodni, hogy esetleg egy másik jobb állapotú épületbe költözzünk.  

Szalai Miklósné: nekem van egy ötletem, Győrben megpróbálom kivitelezni. Vannak 

szakképző iskolák, pl. állványozást tanulnak. Őket lehetne megkeresni, mert egyrészt nekik 

gyakorlat lenne, másrészt nem kerülne annyi pénzbe, mint egy vállalkozó.  

Pesti Zoltánné: mi így kezdtük volna el felújítani az irodánkat, külön saját műszakvezető kell, 

aki az egészért vállalja a felelőséget. Jó esetben egy szakoktatót küldenek ki velük, a mi 

felelősségünk, hogy elfogadjuk, ha nem, akkor vissza kell vonni és annak a költsége minket 

terhel. Nálunk ez sajnos nem működött.  

Dr. Nagy Sándor: jó az ötlet, de a kivitelezővel is meg kell előbb beszélni.  

Pesti Zoltánné: a kivitelező nem ért ezzel egyet.  

a garancia kérdése is felmerült. Az iskola nyitott volt, de utána olyan feltételek jöttek, amik 

fokozatosan építették le a dolgot.  

Dr. Verdes Zsuzsanna: arról nem is beszélve, hogy ez az épület műemlék. Mindenféle 

dolognak meg kell felelni. Elég kockázatos lenne egy ilyen felkérés.  

Pesti Zoltánné: egy kisebb egyesületnél, ahol az épület nem műemlék, működhet a dolog, de 

teljeskörű felújításnál nem.  

Dr. Nagy Sándor: Térjünk vissza a költségvetéshez. Látni fogjuk, hogy az egyesületek milyen 

tartalmú táblázatot küldenek be a tevékenységükről. Levélben fogom kérni őket, hogy a 



  

pontrendszert tartalmazó XLS táblázatot január 15-ig töltsék fel egy online kérdőívbe. Január 

végén tartunk elnökségit, és akkor megbeszéljük a tanulságokat.  

Kácson-Macska Zsuzsanna: csak a táblázatot?  

Dr. Nagy Sándor: a táblázatot, mert az ellenőrzésnél kiderül úgy is, hogy megvan-e az 

igazoló dokumentáció.  

Nemes- Nagy Tünde: nem lehet úgy, hogy az elszámolást megcsinálni január 15-ig és azt 

csatolni?  

Dr. Nagy Sándor: tőlem lehet, ha mindenkinek jó.  

A körlevelet mindenképp megírom.  

7. Tájékoztatás a Távszem projekt helyzetéről 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 

Dr. Nagy Sándor: a Távszem projektről folyamatosan szeretném tájékoztatni az elnökséget. 

Óriási pénzről van szó. Az érdeklődőket pontosan kell tájékoztatnunk. A kritikákra is fel kell 

készülnünk. A jó szándékú észrevétel hasznos, mert mi sem mindig láthatunk meg mindent. 

A részleteket Berke Mónika fogja ismertetni.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: a Távszem projekt 2016-ban indult, azóta közösen dolgozunk a 

SINOSZ-szal. Most jutottunk el oda, hogy megérkezett a tájékoztatás az EMMI-től, hogy 

nyertes a pályázatunk, közel 470 millió Ft-tal, ami hatalmas összeg. Ebben nagyon sok 

minden van, ez egy két éves projekt. Januárban indul, egyenlőre nem érkezett meg a 

támogatási szerződés, Elvileg nem is kommunikálhatnánk hivatalosan a pályázatról, addig 

amíg nincs támogatási szerződés, de mivel az EMMI azonnal sajtótájékoztatót tartott, ezért 

mi is úgy gondoltuk, hogy beszélhetünk róla.  

A SINOSZ megkereste a Szövetséget, ezt követően vontak be a projekttervezésbe. Egy pár 

hónappal azelőtt végeztem el az Európai Uniós pályázat írói képzést. Így jött az az ötlet, 

hogy aki engem oktatott, Gulyás Zsuzsannát kérjem fel, hogy fogja össze a projektet, 

segítsen a megírásában, amelyet Gulyás Zsuzsanna elvállalt. Az ő fia látássérült. Németh 

Orsolyát kértük még fel, az ő szakmai munkásságát, a VGYKE-nél végzett tevékenységét, 

az Uniós pályázatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatát mindenki ismeri. Ő is örömmel 

vesz részt a projektben, közreműködött a megírásában és a kérdőívek kidolgozásában, 

feldolgozásában. Erhart Pétert kértük még fel, mert ő nagyon régóta és nagyon jól ismeri a 

Szövetséget, a működését, az épületet. Így állt össze a csapat, illetve Verdes Zsuzsával a 

gazdasági vezetővel egészült ki. Így adtuk be a pályázatot.  

A támogatási szerződést még nem írtuk alá. 2018. január 4-én lesz a 100 év megnyitásával 

együtt a hivatalos projektnyitó rendezvénye. 2 éves a projekt. az utolsó 7 hónap lesz a 

nyilvános teszt időszak, amikor az alkalmazás elérhető lesz a látássérültek részére. Addig az 

alkalmazás fejlesztése, a beruházások, az eszközbeszerzések, a tananyagfejlesztés 

történik, illetve az operátorok és a mentorok kiválasztása, felkészítése zajlik. 800 darab 

iPhone-t kell beszerezni, melynek ára a közbeszerzési határt túllépi, ami 25 millió Ft. az 

iPhone-k beszerzési értéke közel 100 millió Ft. ez minimum fél évet fog igénybe venni. Az 

első időszakban felújítás lesz, közbeszerzés, s az operátorok tananyagának kidolgozása. A 



  

22 tagegyesületnél összesen 66 alkalommal fogunk a két év alatt információs napot tartani. 

minden egyesülettel előre egyeztetni fogunk az időpontot illetően. Az első etap március 

április környékén lesz, bemutatjuk a projektet. Lesz a közepe fele egy újabb etap, amikor 

elmondjuk, hogy hogyan működik az alkalmazás, a nyilvános teszt időszak előtt. Majd a 

végén is ellátogatunk az egyesületekhez, amikor a tapasztalatokat beszéljük át. Úgy tudom, 

ezt összekötjük az ellenőrzésekkel.  

Mind a 22 egyesülettől lesz majd egy fő mentor foglalkoztatva. Be van tervezve a pályázatba 

a 4 órás munkabér + járulékuk. Nincs informatikai végzettséghez kötve, mert lehet valakinek 

olyan gyakorlati iPhone ismerete, amit ilyen végzettség nélkül is jól tud alkalmazni. A 

mentorok feladata az lesz, hogy segítsék, támogassák azokat, akik készüléket kapnak, vagy 

saját eszközzel csatlakoznak az alkalmazáshoz. A mentor munkáját 9 hónapig tudjuk 

finanszírozni a második évben. A mentoroknak lesz egy 2 hónapos időszak, amikor 

képzésben vesznek részt, Budapesten. Felkészítjük őket, hogyan segíthetnek megfelelően 

egy látássérült felhasználónak, az adminisztrációs feladatokra, illetve részt vesznek az 

operátorok felkészítésében teszt alanyként. Irodaszer csomagot is kapni fog minden 

egyesület. Amikor elmegyünk az egyesületekhez, annak a költségét mi álljuk, tőletek csak 

annyit kérünk, hogy a helyet biztosítsátok.  

Januárban a hátsó épület alaksorát lezárjuk, mert elindul a felújítás.  

Operátoroknak elsősorban megváltozott munkaképességűeket várunk. Ez is 9 hónapra szóló 

szerződés, de keressük a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, mivel 3 évig fenn kell tartani a 

projektet. A pályázat írta elő, hogy kinek mennyi a bérezése. A 2015-ös bértábla alapján 

kellett beállítani. 13 operátori helyünk van. Éjjel-nappal elérhető lesz a szolgáltatás, olyan 

személyt keresünk operátornak, aki ezt tudja vállalni. Úgy lesz kialakítva az operátorok 

helye, hogy éjszaka pihenni is tudjanak.  

Nemes- Nagy Tünde: nálunk két egyesület van Nyíregyházán, az könnyebb lenne, ha 

összeszerveznénk s ugyanakkor jönnétek mindkét egyesülethez.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: igen így lenne jó, sőt úgy is, hogy pl. délelőtt Nyíregyházán, 

délután Debrecenben tartanánk információs napot.  

Szalai Miklósné: az iPhone-okkal kapcsolatban kérdeznék. pályáztatnunk kell, vagy hogyan 

lesz?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: Jó tapasztalat volt a Nemzeti Bankos projekt, az egy jó próba volt. 

Nem szeretnék még állást foglalni. A pályázatba nem írtuk bele, hogy hogyan kerül 

kiosztásra, pályázni kell-e rá. Én azt szeretném, ha egységes lenne az egyesületi tagok 

érdekében, minden egyesületnél. Nem szeretnénk azokat sem kizárni, akik nem tagjai egyik 

egyesületnek sem.  

Barnóczki Gábor: a mentorokkal kapcsolatban kérdezném, hogy mondtad, hogy a második 

évben foglalkoztatnánk, az egyesületek foglalkoztatják, nagyjából 2019. áprilisától 

decemberig, és nagyjából 160000 Ft-os munkabérért?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: igen a második évben. A mentorok a Szövetség alkalmazásában 

fognak napi 4 órában távmunkában dolgozni. A jogi hátteret Dr. Ozvári- Lukács Ádámmal 

fogjuk kidolgozni. még egyszer minden betervezett költséget meg kell pályáztatni, 

árajánlatokat kell bekérni. Mindenhez 3 helyről kértünk árajánlatot. Amint a szerződést 



  

aláírjuk, újból be kell kérni hármat, de sokkal részletesebben, mint eddig. Minden árajánlat 

kérésben részletes tevékenység leírásnak is kell szerepelnie. A mentorok feladata az 

adminisztráció, beszámolók, jelenléti ívek, iPhone használatba adás szerződések kezelése.  

A teszt időszak alatt próbálgatni kell, hívogatni az operátorokat, kiszűrni az alkalmazás 

hibáit, hogy lehessen rajta javítani.  

Új ötleteket is várunk, hogy mit tudjon még ez a program. Lesz ügyfélszolgálati munkatárs, 

akinél jelezni lehet, lehetséges, hogy kérdőíves kutatást is végzünk. A az első kérdőíves 

kutatást is 426-an töltötték ki.  

Szalai Miklósné: a telefonok a fizető taglétszám arányában lesznek kiosztva?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: igen.  

Pesti Zoltánné: gondolom azt előtte felméritek, hogy lesz-e olyan, aki nem tart rá igényt, vagy 

kevesebbet igényel?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: igen. Nem lesz kikötve, hogy mennyi idő alatt kell kiosztani, 

hosszabb idő áll majd rendelkezésre, nem csak néhány hét.  

Semmiképp nem fog bent maradni egy iPhone sem. Ha valamelyik egyesület nem tudja 

mindet kiosztani, a fennmaradót átadjuk a többieknek.  

Nincs kikötve az sem, hogy csak vak és aliglátó kaphat, gyengénlátók is kaphatnak.  

Barnóczki Gábor: említetted Mónika, hogy a kiosztás rendszerét próbáljátok egységessé 

tenni. A meglévő esetleges negatív tapasztalat miatt mondod. Akik jól végezték a kiosztást 

úgysem veszik magukra, mert igazságos volt. Bár teljes mértékben úgy sem lehet igazságos. 

Ha lesz is egy egységes rendszer, a helyi elnökség döntési jogát meg kell hagyni, hiszen ők 

ismerik a tagokat.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: a projekt megvalósítása során EET ülést kell tartani több 

alkalommal, annak érdekében, hogy közösen, a tapasztalatokat megosztva  kidolgozzuk a 

kiosztás szempontjait. Nehéz lesz, mert minden egyesületnek más az igénye. Mindenkinek a 

tapasztalata benne kell legyen ahhoz, hogy közel igazságos legyen az elosztás.  

Pesti Zoltánné: mi kiküldtünk egy levelet, hogy lesz majd még iPhone és a kiosztásnál előnyt 

élveznek azok, akik már előre eljönnek és megtanulják, mert nem szeretnénk kihagyni amiatt 

senkit, mert nem tudja használni az iPhone-t. Aki viszont nehezen tudja megtanulni, az a sor 

végére kerül, mert nagyon rossz, ha valakitől vissza kell venni.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: a készülék a Szövetség tulajdonában marad. Nem lehet eladni. 3 

évig fenn kell tartani a projektet. 3 évig bekérhetnek az ellenőrzésnél bármit.  

Fodor Ágnes: jó lehetőség arra, hogy a Szövetség tagegyesületeinek létszáma növekedjen, 

ezért kellene kiállni amellett, hogy csak az kapjon készüléket, aki valamelyik egyesületnél 

tag.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: azt elfelejtettem mondani, hogy minden egyesületi mentor kap 

laptopot a munkavégzéshez.  



  

Nemes-Nagy Tünde: milyen iPhone lesz?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: erre nem tudok válaszolni. Amikor beadtuk, akkor SE-t kértünk. A 

költségvetést még nem tudtuk a változtatás után rögzíteni, akkor még az SE volt a második 

legjobb telefon a 7-es után. A lehetőségeket még nem látom, de minimum SE. Az ár 

határozza meg. Ha van 100 millió forintom iPhone-ra akkor olyat kell vennem 800 darabot, 

ami belefér ebbe az összegbe. Arra törekszünk, hogy azt a legjobb iPhone-t vegyük meg, 

ami a projektben meghatározott árba belefér.  

Pesti Zoltánné: a mentorok kapcsán kérdezném, hogy mondtad, hogy 4 óra, meg távmunka, 

de a jogviszony hogy alakul? Mert ha mi már mondjuk 4 órában támogatottan foglalkoztatjuk, 

nem mindegy, hogy hogy van mellette.  

Dr. Nagy Sándor: de ezt nem akkreditációs foglalkoztatásban csináljuk.  

Pesti Zoltánné: de mondtad, hogy megváltozott munkaképességű legyen.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: az az operátorra vonatkozik. A mentornál az egyesület dönti el, 

hogy kit küld.  

Barnóczki Gábor: a mentorok ha belefér az idejükbe, akkor más iPhone felhasználókat is 

taníthatnak? Ha valakinek van iPhone-ja, magának vette az is csatlakozhat az 

alkalmazáshoz, igénybe veheti ezt a szolgáltatást?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: persze.  

Barnóczki Gábor: nem csak az csatlakozhat, aki ebben a projektben nyer iPhone-t ugye?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: bárki csatlakozhat, az a pályázatnak jó, ha minél többen 

használják az alkalmazást.  

Szűcs Zsuzsanna: van valamilyen követelmény a mentorokkal szemben, iskolai végzettség 

pl.?  

Dr. Nagyné Berke Mónika: nincs.  

Szűcs Zsuzsanna: az jó, mert ha valaki ügyes, nagyon jól használja az iPhone-ját jó 

lehetőség neki.  

Dr. nagy Sándor: nem akartunk senkit kizárni, csak mert nincs bizonyítványa.  

Dr. Nagyné Berke Mónika: ezért írtuk azt a pályázatba, hogy mentor, mert nem az 

informatikai végzettség számít.  

Szűcs Zsuzsanna: van egy érettségije.  

Dr. Berke Mónika: még az sem számít. Fodor Ági lehet, hogy tudja, hogy meg kell-e a 

mentori állásokat is pályáztatni.  

Fodor Ágnes: maximum helyi szinten.  

Szalai Miklósné: hol történne az oktatás, amit a mentorok végeznek?  



  

Dr. Nagyné Berke Mónika: az egyesületnél. De rátok lesz bízva, mert ha a mentor idejébe 

belefér, hogy kimenjen az adott személyhez, az is megoldható. 

 

8. Bejelentések, vegyes ügyek 

dr. Nagyné Berke Mónika: Sándor Kata meseíró adományozott a Szövetség részére több 

száz Erdők Szövetsége című kifestő könyvet, melyet a vásárra ellátogatók között osztunk ki, 

illetve minden, az elnökségi ülésen részt vett egyesület kap 10 darab kifestőt és ugyan annyi 

csomag zsírkrétát. Az írónő hozzájárult, hogy az Erdők Szövetsége című mesekönyvét a 

Hangoskönyvtár részére felolvassák. 

Nemes-Nagy Tünde: befejeztük a Közösen egy közösségért III. projektünket, ami az OFI és 

az Új Európa Alapítvány által íródott ki. Közösségi szolgálatos diákokat lehet munkára fogn i. 

Ez már a harmadik projektünk. Mai napon átadtam a Szövetség Hangoskönyvtára részére 

biológia és földrajz érettségire szóló témakörök hangos tananyagát. 3-3 CD-t. Előző évben 

készítettünk történelmet és angolt, azelőtt magyar irodalmat és nyelvtant. mind ingyen 

hozzáférhetőek nálunk az egyesületben. Le lehet tölteni az egyesületünk honlapjáról, de ha 

ez valamiért nem sikerül elkérhető CD-n. De ha valaki Braille-ben vagy nagybetűs formában 

szeretné, azt is tőlünk tudja megrendelni. Beadtuk a következő évre a Közösen egy 

közösségért IV. projektet, itt emelt szintű társadalom ismeretet szeretnénk és sokan kérték 

az informatikát, egyenlőre ezek vannak.  

Barnóczki Gábor: már szó volt érintőlegesen a centenáriumi év programjáról és írtad is a 

tagegyesületnek szóló második levélben, hogy ne vegyük még készpénznek, mert nyilván 

módosulhat. Május 4-ére terveztétek a (v)Aktívnap - Sportolj vAktívan sport programot. 

Számításaim szerint május 4-ére országos ballagás várható, nem biztos, hogy szerencsés 

időpont. Érdemes megnézni az edukáció.hu-t. Kevesebben is lennének, meg a ballagások 

idején közlekedési káosz van.  

Dr. Nagy Sándor: köszönjük.  

Fodor Ágnes: a lakás átalakítás pályázatok most már nem csak mozgáskorlátozottaknak 

elérhetőek, hanem minden célcsoport számára elérhető lesz jövőre. Úgy tudom, megkezdték 

a tárgyalásokat, a FESZT csinálja. Jó lenne, ha mindenki beleszólhatna, a FESZT 

szervezetei, az érintettek szervezetei. Nálunk pl. a megyei egyesületek szintjén is. 

Szerintetek ez vállalható lenne?  

Nemes-Nagy Tünde: szerintem igen, mi ismerjük a tagjainkat, mi tudjuk, hogy valóban 

szüksége van-e arra.  

Dr. Nagy Sándor: a legutóbb a Fogyatékosságügyi Főosztálytól ebben a témában kapott 

levélben erről nem volt szó. Arról tájékoztattak, hogy hjgyan építenék be az 

akadálymentesítésről beérkezett véleményeket a jogszabályba. Milyen szempontokat 

vegyenek figyelembe a különböző fogyatékossággal élők esetén. Azóta semmilyen jelzést 

nem kapott sem az OFT sem pedig én, mint a Szövetség elnöke.  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: Szekeres Pált a miniszteri biztost kérdeztem egy pár hónapja erről, 

hogy mit tud, de csak annyit mondott, hogy dolgoznak rajta.  



  

Dr. Nagy Sándor: rákérdezek a Fogyatékosságügyi Főosztálynál erre.  

Régen a MEOSZ tagegyesületei végezték, aztán kivették a kezükből, csak a pénzintézetre 

bízták. Azt hallod, hogy megint visszakerülne a pénzintézettől a tagegyesületekhez?  

Fodor Ágnes: A FESZT-hez.  

Dr. Nagy Sándor: de maga a FESZT ezt az óriási munkát egyedül nem fogja tudni végezni.  

Fodor Ágnes: arra kéne ráerősíteni, hogy a tagegyesületekhez kerüljön.  

DR. Nagy Sándor: tehát az Országos Szövetségekhez és ők oldják meg.  

Arról nem hallottál, hogy emelnék az összeget?  

Fodor Ágnes: nem.  

Dr. Nagy Sándor: mert az a 150000 nagyon kevés.  

Fodor Ágnes: és arról hallottatok, hogy a jövedelem korlátot eltörlik?  

Dr. Ozvári-Lukács Ádám: amit én hallottam, az csak egy sajtó hír, ami a korhatár előtti 

nyugdíj, ami már tudjuk nem nyugdíj, korhatár előtti ellátás, meg szolgálati járandóság, amit 

a rendőröknek, tűzoltóknak ezt adják pár éve, és erre vonatkozna, meg a régi öregségi 

nyugdíjasokra, lehet, hogy kifelejtették a rokkantságit, de ez csak egy hír volt.  

Dr. Nagy Sándor: ennek utánanézek.  

Szűcs Zsuzsanna: Kutor Sándorné vizsgálati kérelmet nyújtott be, nagyon sok kérdést tett 

fel. Az elnökségi ülés után szeretne a felügyelő bizottság neked Sándor és Verdes 

Zsuzsának kérdéseket feltenni. Utána megfogalmazunk egy választ, elküldjük Kutornénak és 

az elnökség is megkapja, az eredeti levelet is elküldjük az elnökségnek. Arra bárki reagálhat.  

A következő ülés időpontját még egyeztetik az elnökség tagjai, de nagy valószínűséggel 

január végére várható.  

Egyéb téma nem merült fel Dr. Nagy Sándor bezárta az ülést.  

Kmf. 
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