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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2018. március 13-án (kedd) 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 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Pesti Zoltánné elnökségi tag 

 
Kácsor- Macska Zsuzsa egyéb elfoglaltsága, Nemes- Nagy Tünde pedig betegség miatt nem 
vesz részt az ülésen. 
 
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:  

Angyal Gábor szakmai vezető 
Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető  
Baráth Barbara elnöki asszisztens  

 
A Felügyelő Bizottságtól nincs jelen senki  
Szűcs Zsuzsanna és Fodor Ágnes előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.  
Páll András nem jelezte  
 
Nagy Zsuzsanna az elnökség póttagja jelezte, hogy egy helyi rendezvény miatt nem tud 
jelen lenni az ülésen, Németh Andrea sincs jelen  
 
A nyilvánosságtól jelen van: Szűcs György Csaba  
 
A Braille-bizottságtól jelen van, a Braille- Ábécés könyv bemutatása kapcsán Rozemberczki 
Zoltán és Bieber Mária  
 
A Távszem projekt részéről jelen van: Gulyás Zsuzsanna és Dr. Nagyné Berke Mónika  
 
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökség 5 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.  Az MVGYOSZ iratkezelési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
5.  A 2018. évi küldöttgyűlés előkészítésének ütemezése 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 

 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna 
7.  A Braille- ABC-s könyv bemutatása 

Előadó: Rozemberczki Zoltán a Braille-bizottság elnöke 
8. Bejelentések, vegyes ügyek 
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Dr. Nagy Sándor: Rozemberczki Zoltán kérte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt vegyük előre a 
Braille- Ábécés könyv bemutatását.  
Továbbá az elnök javasolta kiegészíteni a napirendet az alábbiakkal:  
Döntés az egységes tagnyilvántartó rendszer elkészítéséről,  
Döntés az elnököt megillető első negyedéves prémium kifizetéséről.  
 
Az elnökség a 2018. március 13-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  
 
8/2018. (III.13.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség 2018. március 13-ai ülésének napirendje:  
 
1. A Braille-Ábécés könyv bemutatása  

Előadó: Rozemberczki Zoltán, Bieber Mária 
2. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
3. Döntés az elnököt megillető első negyedéves prémium kifizetéséről  

Előadó: Dr. Ozvári-Lukács Ádám  
4.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  

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

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
6.  Az MVGYOSZ iratkezelési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  A 2018. évi küldöttgyűlés előkészítésének ütemezése 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 

 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna 
9.  Döntés az egységes tagnyilvántartó rendszer elkészítéséről  

Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök  
10. Bejelentések, vegyes ügyek 
 
A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
1. A Braille-ábécés könyv bemutatása  
Előadó: Rozemberczki Zoltán a Braille-bizottság elnöke  
 
Tisztelt Elnökség, köszönöm szépen a meghívást és azt is, hogy első napirendi pontként 
elmondhatom a könyvvel kapcsolatos mondanivalómat.  
 
A Braille-bizottság tavaly márciusban elhatározta, hogy készít egy olyan Braille tankönyvet, 
amely egyrészt szókincsét illetően modernebb, mint a régi könyvek, másrészt tartalmazza az 
összes jelenleg érvényben lévő Braille-jeleket. Az elmúlt 5-8 évben elég sok változás történt 
és a régi könyvekben a régi karakterek szerepelnek. Valamint, volt egy olyan célkitűzés is, 
hogy egy olyan könyvünk legyen, amelyben az összes olyan Braille-jel megtalálható, amivel 
egy Braille-t olvasó átlagember találkozik. Pl. listajel, hiányjel, különféle zárójelek. Nem 
mesélem el a könyv készülésének a technikáját, de használtunk hozzá statisztikai 
programtól kezdve mindenfélét, bőséges szókincse legyen. Azon kívül, amit elmondtam 
indok volt még, hogy a Braille-bizottságnak 3 olyan tagja van, akik évtizedek óta Braille-t 
tanítanak. Rengeteg tapasztalat gyűlt össze a fejükben, mit, hogy érdemes tanítani, milyen 
egy jó könyv. Az ő bevonásukkal készült ez a könyv. Tagja volt még a csapatnak Péter 
Zsigmond, aki szintén évtizedek óta használja a Braille-írást. Elkészült a könyvünk, 
próbanyomatok készültek. Probléma, hogy a Braille-nyomtatók közül néhány időnként 
hibázik. A próbanyomatoknál tapasztaltuk, hogy kerülhet bele úgy is hiba, hogy a nyomtató 
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véletlenszerűen nyom ki plusz pontokat. Ha tankönyvként kerül majd előállításra, jó volna 
olyan nyomtatón kinyomtatni, ami nem hibázik egyáltalán, hogy a Braille-t tanulókat ne 
zavarja fölösleges pont.  
 
Három dolgot szeretnék javasolni az elnökségnek és örülnénk, ha határozat is születne.  
Az első, hogy ennek a könyvnek a forrása, az a számítógépes állomány, amiből nyomtatjuk 
a könyvet a Szövetség új honlapjára kikerülhessen és onnan, akik szeretnének maguknak 
nyomtatni a saját Braille-nyomtatójukon le tudják tölteni ingyen és bérmentve. Szerintem ez 
egy nagyon modern dolog, így támogatjuk a Braille-írás tanítását, hogy saját maguknak ki 
tudják nyomtatni. Egy jó példa is, hogy ha valaki készít egy Braille-kiadványt, egy értékesebb 
könyvet, akkor szabadon terjeszthetővé tudja tenni. A másik javaslat, hogy a segédeszköz 
boltban legyen egy minimál készlet, és folyamatosan önköltséges áron kapható legyen a 
könyv. Ha valaki szeretne vásárolni, könnyen hozzáférjen. A harmadik javaslat, hogy a könyv 
megjelenése okán, összegyűjthessük a Braille-írást oktató helyektől, hogy ki hány könyvet 
szeretne, tudna használni. Induláskor promóciós példányként kaphassanak ilyen könyveket 
ezek a helyek. Tudom, hogy ez pénzbe kerül, a könyv készen van, ki kell csak nyomtatni. Ha 
eljönnek a könyv bemutatójára, el is vihetik, ha nem, postán megkaphatják. Mindenesetre 
erősen támogatnánk, hogy az országban legyen egy egységes tankönyv, egységes Braille-
írás. Mindenki, ha valamilyen jellel kapcsolatban kérdése merülne fel, meg tudná nézni ebből 
a könyvből. Ez a három javaslatom lenne, ami jó volna, ha egy határozattal megerősítene az 
elnökség, támogatná a könyv elterjedését.  
 
A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy május 28-ára tervez a Szövetség egy játék 
és könyv bemutatót. Ezzel kapcsolatban hivatalos megkeresést még nem kaptam, ami 
egyáltalán nem probléma. Azt szeretném tisztázni, hogy ki az operatív felelőse ennek a 
napnak, kivel vehetném fel a kapcsolatot?  
 
Én ennyit szerettem volna elmondani.  
Marcsi szeretnél valamit hozzáfűzni?  
Bieber Mária: a játékkal kapcsolatban szeretnék tapasztalatot megosztani. Az előző ülésen 
kézbe lehetett venni a játékot. Azóta volt lehetőségem több csapattal is kipróbálni, látó baráti 
családdal, a Gyengénlátók Iskolájában osztályokkal, és a legutóbbi játék klubban is 
Zuglóban. Jött még néhány finomítás, amik kérdés formában kerültek elő. Ezeket újra 
bedolgoztam a játékszabályba, hogy akiben kérdés merül fel, minden lehetséges választ 
megtaláljon a füzetben. Csatlakozom Zolihoz és én is szeretném tudni, hogy kivel 
működhetünk együtt a május 28-a kapcsán. Két fontos kérdés van, ki, hogyan fogja ezt a 
játékot gyártani, hogyan kerül az érdeklődők kezébe? A Pontról pontra név kitalálója hogyan 
kapja meg a nyereményét? Kik lesznek a meghívottak és ki lesz az az osztály, akiknek ilyen 
formán tartunk érzékenyítőt? Örülnék, ha a meghívottak között szerepelne a Vakok Iskolája, 
a Gyengénlátók Iskolája, a Főiskola, a Vakok Állami Intézete, A játékot milyen szinten 
mutathatjuk be, mert annak megfelelően kell időt hagyni, egy komplett játékot, vagy 
bemutató jelleggel ízelítőt adva a játékból?  
 
Dr. Nagy Sándor: a Centenáriumi év programsorozatát Puskás Anett szervezi, az ő email 
címe szervezes@mvgyosz.hu vele vegyétek fel a kapcsolatot, ő fogja ezt koordinálni. Kérlek, 
legyetek türelmesek, mert nagyon sok program van a Centenáriumi évben és ezeket ő 
szervezi, valamint más feladatai is vannak, de szívvel-lélekkel szervez mindent. A játék 
gyártásával kapcsolatban Marcsi tárgyaltál már a szakmai vezetővel, angyal Gáborral, 
továbbra is ő vele legyetek kapcsolatban.  
Bieber Mária: a kapcsolatunk megvan, csak a válaszokra várok.  
Angyal Gábor: megírtam annak, aki jelentkezett, hogy gyártaná a játékot a helyzetet és 
megadtam a te elérhetőségeidet is. Úgy láttam, hogy írt is egy türelmedet kérő levelet. Azon 
dolgoznak, hogy technikailag hogyan tudnák kivitelezni magát a játék mezőt. Én is várom a 
jelentkezését. Ő fog egy árajánlatot tenni, mert abban is megegyeztünk, hogy mennyit 
kellene legyártani. Nagyobb volumenben gondolkodtunk, mert nem csak Magyarországon, 
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hanem külföldön is lehetne majdan értékesíteni ezt a játékot. El kell majd készíteni angol 
nyelven a kérdéseket tartalmazó kártyákat is, mindössze ez lesz a különbség, mert a játék 
mezőre ez nem lesz hatással. Minél nagyobb darabszámban készül egy termék, annál 
olcsóbb az előállítása, és ők is a költséghatékonyságra törekednek. Azt mondta, hogy a 
május 28-ai bemutatóra mindenképpen készen lesz. A gyártás már nem vesz hosszú időt 
igénybe, ha elkészül. A  
Braille-ábécés könyvre reagálnék az önköltségi árral kapcsolatban. Nem kéne 
belefogalmazni a határozatba, hogy önköltségi áron, mert ha az önköltségi árat kiszámoljuk, 
magasabb lesz, mint amennyiért most külső megrendelőknek nyomtatunk. Nem csak a papír 
ára tartozik bele, hanem a nyomtató amortizációja, a részarányos rezsi bére azoknak a 
helyiségeknek, ahol a gyártás történik, a munkavállalók részarányos munkabére és járulékai, 
a munkaügyes, a bérszámfejtő. Ezt egy projektnél fel lehet göngyölíteni, hogy mekkora 
költséggel jár egy oldal nyomtatása. Így többe kerülne, mint amit most kérnénk érte.  
A játékkal kapcsolatban mondtad, hogy meg kellene hívni játszó látássérült gyerekeket, de a 
játék integráltan játszható. Azt gondoljuk, hogy a sajtó idehívása is segítheti a játék ismertté 
tételét szélesebb körben.  
Dr. Nagy Sándor: mindenki meg lesz hívva, aki érintett, mert a Braille-ábécés könyv 
bemutatása is akkor lesz. Meghívunk minden látássérülteket oktató iskolát, az összes 
rehabilitációval foglalkozó szervezetet.  
Angyal Gábor: az ábécés könyv kapcsán, fontos, hogy olyan nyomtatóval kerüljön 
kinyomtatásra, ami nem fog ponthibát tartalmazni. Azt nem tudom garantálni, hogy az a 
nyomtató, amit jelenleg a tömeges nyomtatásra használunk, ezt a feltételt biztosítani tudja. A 
másik nyomtató pedig elromlott. Felvettük a gyártóval a garancia miatt a kapcsolatot, ez 
egyébként a szakmai beszámolómban is elhangzott volna, de most kitérek erre. A gyártó azt 
mondta, hogy a Labrador BT. a magyarországi disztribútora és szervizelője, forduljunk 
hozzájuk. Írtam a Labradornak, ők azt válaszolták, hogy kizárólag az általuk forgalmazott 
Index termékek szervizelését látja el. Ezt a választ kiküldtük az Index cégnek. Ők erre 
reagáltak, hogy küldjük ki a nyomtatót és megjavítják. Most ott tartunk, ki kellene valamilyen 
csomagszállító céggel küldeni a nyomtatót. Alig használtuk, máris meg kell javítani. Az sem 
biztos, hogy ha megjavítják, akkor jó lesz, hiába egy új nyomtatóról van szó.  
Rozemberczki Zoltán: Nyíregyházán Tündééknél Dankó Pál tud hibátlanul nyomtatni, ezt 
megtapasztaltam. De nem tudom, mekkora mennyiséget tud bevállalni.  
Angyal Gábor: mi is tudunk Index 3-ason, 4-esen nyomtatni, de tömeges gyártásra nem 
alkalmas. Le kell állítani időnként, felmelegszik. Az első oldalakat rossz minőségű ponttal 
nyomtatja.  
Rozemberczki Zoltán: a hibák száma nem olyan rémes.  
Angyal Gábor: tankönyvben egy hiba sem lehet.  
Rozemberczki Zoltán: az a jó, ha egy sincs benne.  
Angyal Gábor: mindenegyes tankönyvet korrektúrázni kell és amiben egy hiba is van, az 
nem mehet át. Az lesz a célszerű, ha oldalanként nyomtatjuk, és a hibás oldalt 
újranyomtatjuk, talán így megoldható.  
Dr. Nagy sándor: Hiba nélkül nem lehet nyomtatni, de törekszünk a minőségre és kijavítjuk a 
hibákat.  
 
 jegyzőkönyv alapján leírjuk az általad megfogalmazott három pontos határozatot, így arról 
dönteni tud az elnökség.  
 
Rozemberczki Zoltán: köszönöm szépen. Örülnék, ha mindenki hazavinné a könyvet és 
megmutatná azoknak, akik Braille-t oktatnak. Össze szeretném gyűjteni az igényeket a 
promóciós példányokra.  
 
Dr. agy Sándor: kérdezem az elnökséget, hogy a Braille-bizottság által előterjesztett 
határozati javaslatot elfogadja?  
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9/2018. (III.13.) Sz. elnökségi határozat  
1./ A Braille-ábécéskönyv nyomtatható digitális forrása legyen feltöltve a Szövetség új 
honlapjára és onnan, akik szeretnének maguknak nyomtatni a saját Braille-nyomtatójukon le 
tudják tölteni ingyen.  
2./ A segédeszköz boltban legyen a könyvből egy minimál készlet, és folyamatosan, 
kedvezményes áron lehessen megvásárolni. 
3./ Legyenek összegyűjtve a Braille-írást oktató helyek, és hogy ki hány könyvet tudna 
használni. Induláskor promóciós példányként kaphassanak ilyen könyveket ezek a helyek.  
 
A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
2. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről  

Előadó: Dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna  
Dr. Nagy Sándor: az előadók kérték, hogy vegyük előre a Távszem projekttel kapcsolatos 
tájékoztatót. Megadom nekik a szót.  
 
Dr. Nagyné Berke Mónika: nem csak a Távszem projekt aktuális helyzetéről szeretnénk 
beszélni, hanem arról is, hogy mivel igyekszünk hozzájárulni a Szövetség működéséhez.  
Minden egyesülethez a Fejér megyeit kivéve sikerült időpontot egyeztetni, hogy elmenjünk 
hozzátok. Erről már az EET-n is beszéltem.  
Az épület felújítás zajlik. Jól halad. Júniusra van ütemezve az átadás, úgy gondolom meg is 

fog történni. A Szövetség belső építészt von be, hogy ne mi döntsük el, hogy milyen 

járólapot fektessünk le, milyen bútorral rendezzük be a felújított helyiségeket.  
Sok szerződést kötöttünk meg a szolgáltatások, tevékenységek ellátására. Minden 
tevékenységhez 5 árajánlatot kell bekérnünk. Tananyagot fogunk fejleszteni, 5 olyan céget, 
szervezetet kell megkeresnem, akiknek már volt ilyen jellegű tevékenysége, részt vettek 
ilyen képzésen. Abból az 5-ből kell kiválasztanunk azt a céget, aki a legjobban megfelel az 
elvárásainknak. Sok adminisztrációval jár ez a része a projektnek. A Távszem szolgáltatási 
rendje is elkészült. Összefoglaltuk azokat a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, amelyek 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy jól működjön a szolgáltatás. A szakmai program is 
kidolgozás alatt áll, amely az igényfelméréstől kezdve a megvalósításig mindent tartalmaz. Ki 
kell töltenünk minden hónapban egy adatszolgáltatási kérdőívet. Nagyjából 200 kérdést 
tartalmaz ez a táblázat. De tulajdonképpen jó is, mert rá tudunk nézni, hogy hol tart a 
költségvetés, mit költöttünk el, hol tartunk, mivel vagyunk csúszásban. Ezt csak mindig 
pontosítani kell, az első volt nagyon kemény.  
A SINOSZ-al való együttműködés okán kéthetente konzorciumi megbeszélést tartunk, mivel 
az ő S- kontakt szolgáltatásuk lesz továbbfejlesztve. A közös projekt előre menetelét nézzük 
át. Ütemezzük a feladatokat, hogy mire a nyilvános teszt időszak kezdődik, az operátorok 
felkészítése megtörténjen.  
Jól állunk, nem vagyunk csúszásban. 6 pályázó volt országosan és mi voltunk az egyetlenek, 
akik le tudtuk kérni az előleget. Nem voltak szakmai hiányosságaink, amiket pótolni kellett 
volna, a többieknél ezért csúszott a dolog.  
A centenáriumi szervezésbe is belevetettem magam. Részt veszek a honlap fejlesztésében, 
a tagnyilvántartó átgondolásában. Igyekszem nem csak a Szövetség, hanem az egyesületek 
érdekeit is képviselni a tagnyilvántartó kidolgozásánál.  
A hangoskönyvek és a Braille-könyvek ügyében is aktívan részt veszek. Közzétettünk egy 
felhívást, hogy várjuk a szerzők, kiadók jelentkezését, hogy a száz pontírású könyv is 
elkészüljön. Sok kiadó megkeresett minket, a Magvetővel sikerült egy megállapodást 
kötnünk, hogy ők már az összes szerződést úgy kötik meg az írókkal, hogy már szerepel az 
a passzus benne, hogy továbbadhatják a Szövetségnek, hogy hangoskönyv és Braille-könyv 
készülhessen belőle. Próbáljuk a többi kiadót is erre motiválni, mert nagyon sok munkától 
kímél meg ez minket. A programok szervezésében is részt veszek, rég óta szeretek 
programokat szervezni. Nagyon örültem a mostani nőnapi operett műsor sikerének. Biztos, 
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hogy több mint 300-an voltunk, mert 280 széket raktunk be, és még kellett felhozni székeket, 
valamint ebben nem voltak benne a kollégáink.  
Ma jelenik meg a facebook-on az április 9-ei Múlt, jelen, jövő című rendezvény meghívója és 
a hírlevélben is közöljük. Ha minden jól megy Áder János Köztársasági Úr is részt vesz az 
eseményen.  
Köszönöm a munkatársaim és mindenki bizalmát, hogy szervezhetek programokat és hogy a 
Távszem projektet is csinálhatjuk. Várunk mindenkit szeretettel a további programokra is, 
igyekszünk figyelembe venni a kéréseket. Szeretném, ha a Szövetség és a tagegyesületek 
egységesen közösen tudnának működni. Átadom Gulyás Zsuzsának a szót.  
Gulyás Zsuzsanna: Tisztelt elnökség, köszönöm, hogy itt lehetek! Köszönöm szépen 
szakmai vezető asszony beszámolóját, aki professzionális munkát hajt végre. A 
Szövetségnek köszönöm, hogy befogadtak bennünket!  
Most lesz egy nemzetközi konferencia, a multimédia az oktatásban címmel, a Neumann 
János Számítógép tudományi Társaság szervezésében, ahol be fogjuk mutatni a Távszem 
projektet. A szövetség egy jól működő civil szervezet. A projekt munkatársai nem választják 
külön a munkájukat, hanem szombaton, rendezvényeken nem elvárásra, hanem szívvel-
lélekkel állnak a Szövetség szolgálatába. Amit én a magam részéről hozzá tudok tenni, Móni 
is említette, a kapcsolataimmal lobbizom a Szövetség érdekében. A pincét ki kellett 
takarítani, a konténerek elszállítása nagyon nagy költség lett volna. Volt pár olyan 
ismerősöm, aki ingyen vitte el a leselejtezett dolgokat, sőt még némi adomány is befolyt a 
Szövetség részére.  
Angyal Gábor útmutatásával a fehérbot napján remélhetőleg egy Guinness Rekordot 
szeretnénk felállítani egy flashmob formában. Amihez már a területfoglalási engedélyt 
elintéztem, a légügyi hatóság engedélyét megszereztem, a Honvédelmi Minisztérium, az 
ORFK és a Liget Zrt. engedélye is a Szövetség birtokában van. Drónt is szereztem, hogy a 
film is elkészülhessen, amit facebook-on és mindenhol terjeszteni lehet. A Guinness rekord 
kapcsán az egyik barátom segít és támogat bennünket.  
Van még egy vállalásom, a Székház felújítása. Ahogy mondtam, kellően lobbista vagyok és 
elkötelezett. Ezeknek az engedélyeztetése és főleg a forrás megteremtéséért küzdök most, 
hogy a székház régi pompájában, ám újonnan tündökölhessen. Fölmerülnek ötletek és 
gyorsan rajtakapok és próbálok segíteni, a támogatásokat megszerezni. Ilyen pl. a székház 
makettjének a megteremtése. Folyamatban van. Köszönöm szépen a támogatásukat!  
 
Dr. Nagy Sándor: köszönöm a beszámolót. Jó volt hallani, hogy nem csak a projektben 
dolgoznak, amellett megtesznek mindent, amit tudnak, hogy a Szövetségnek jó legyen. 
Ritkán láttam ilyen jól működő csapatot.  
Majoros Kálmánné: szeretném elmondani, hogy itt voltam a szombati operett műsoron és 
láttam, hogy a közönségnek nagyon tetszett. Örömmel néztem az M1 híradójában, hallottam 
a híradásokban. Nagyon sok munka lehetett a szervezésben, de mondhatom, hogy nagyon 
színvonalasra sikerült.  
Még azt szeretném kérdezni, hogy amikor a projekttel jöttök az egyesületekhez, lesz-e 
valamilyen formátum, amibe a mi meghívónkat, jelenléti ívünket bele fogjuk tudni tenni?  
Dr. Nagyné Berke Mónika: igen, e-mailben kiküldjük és kérdőív is lesz, mindent előre 
elküldünk.  
 
Az elnökség megköszönte a Távszem projekt munkatársainak a beszámolót.  
 

3. Beszámoló az elnök munkájáról  
Előadó Dr. Nagy Sándor elnök  

 
Dr. Nagy Sándor a beszámolóját előzetesen megküldte az elnökség tagjainak és a Felügyelő 
Bizottságnak, az alábbiak szerint:  
 
Elnöki beszámoló a 2018. január 30. és a 2018. március 10. között végzett munkáról 
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Felkértem Németh Orsolya munkatársamat, hogy képviselje a Szövetséget az FSZK soron 
következő Konzultációs Testületi Ülésén. 
A Centenáriumi Év jegyében egyeztető megbeszélést folytattunk a Magyar Posta Zrt.-vel, 
arról, hogy miként tudják támogatni a Szövetség Centenáriumi Évét. 
Részt vettem az Emberi Erőforrások Minisztérium Közösségi Művelődési és Művészeti 
Főosztálya által szervezett mozik akadálymentesítése – pilot projektegyeztető és 
programindító megbeszélésén. Az audionarráció hozzáféréséhez okostelefonos alkalmazás 
kifejlesztését javasoltam, mert ez biztosítja legkisebb anyagi ráfordítás mellett a teljes 
önállóságot. Az igények felmérésével kapcsolatban jeleztem, hogy a mozi látogatás egy új 
kulturális program a látássérült emberek többsége részére, tehát hozzá kell szokniuk a 
szórakozás ezen lehetőségéhez. 
Az Emberi Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus 
Munkacsoportjának soron következő ülésére elkészítettem az egészségüggyel kapcsolatos 
írásbeli észrevételemet. Témája a látássérült emberek számára fontos segédeszközök 
társadalombiztosítás általi támogatása. Egyéb minisztériumi elfoglaltságom miatt a szakmai 
vezetőt kértem fel a téma képviseletére. 
Továbbítottam István Zsolt, volt Lions kormányzó kérését azoknak a tagegyesületeinknek, 
ahol még nem működnek Lions Klubok. Arra kéri az egyesületek vezetőit, hogy segítsenek új 
klubok megalakításában. 
Munkatársaim egyeztető megbeszélést tartottak a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt 
Igazgatóság képviselőivel, a 3-as metró felújításával kapcsolatosan, a kiviteli tervekről, a Déli 
szakasz (Népliget – Kőbánya Kispest) viszonylatában 
Aláírtam a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az együttműködési megállapodásunk 
megújítását. 
Tájékoztattam a tagegyesületeket arról, hogy az SZGYF által megvalósított EFOP-1.1.1-15 
kiemelt projekt keretében 2018-tól támogatható a programrésztvevők számára az otthon 
végezhető munkavégzés (távmunka vagy bedolgozói jogviszony keretében). Egyben kértük 
együttműködésüket a kiemelt projekt tájékoztatólevelének minden potenciális érintetthez, 
megváltozott munkaképességű egyesületi taghoz történő eljuttatásában.  
A Sberbank Magyarország Zrt. azzal kereste meg a Szövetséget, hogy rendszeresen végez 
írásos felmérést a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségét elősegítő szervezetek és 
szövetségek körében abból a célból, hogy megtudja: miként tudná fejleszteni és a kívánt 
szinten biztosítani a fogyatékkal élő ügyfelei banki kiszolgálását.   
A fenti témakörben személyes megbeszélésen egyeztettünk arról, hogy a magyar banki, és 
bankfióki kiszolgálás tekintetében milyen speciális igényeket kellene a banknak figyelembe 
vennie annak érdekében, hogy a vak és gyengénlátó ügyfelek akadálymentesebb, 
kényelmesebb kiszolgálását biztosítani tudják. 
A fogyatékosságügyi szakma idén ünnepli a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény megszületésének 20. 
évfordulóját. A jubileumi év ünnepélyes nyitó konferenciáján képviseltem a Szövetséget. A 
rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében volt. 
Egyeztető megbeszélést folytattunk a MEOSZ, a SINOSZ, az AOSZ munkatársaival a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókról szóló törvény módosításával kapcsolatban. 
Megbízást adtam az MVGYOSZ új honlapja specifikációjának összeállítására. A 
követelményelemzés megkezdődött. 
Munkatársaimmal részt vettünk a Várkert Bazárban, az első Magyar Parasport Napján.  
A Magyar Országgyűlés 2017. december 12-én, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül foglalta határozatába a magyar parasport hagyományainak és sikereinek minden 
évben történő megünneplését. 
Nyilatkoztam az RTL Klub Reggel című műsorában a száz hangoskönyv projektünkről. 
Egyeztetést folytattunk a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkatársaival arról, hogy miként tudnánk együtt működni a Távszem és a Montázs 
projektek közös megvalósításában. 
Egyeztető megbeszélést folytattunk a Magyar Posta Zrt. Levél Termékmenedzsment 
Osztályával a vakok írását tartalmazó küldemény definíciójával és igénybe vételi feltételeivel 
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kapcsolatosan. A Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei módosítása során 
figyelemmel kívánnak lenni a díjmentesen küldhető eszközök és a feladók, illetve címzettek 
körére. 
A fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására 
vonatkozó szabályok nyomon követését szolgáló bizottságba az OFT delegáltjaként Ormódi 
Róbert jelölését támogattam. 
Az OFT titkárának kérésére véleményezés céljából elolvastam az extempore előállított 
radioaktív gyógyszerek megrendelésének és előállításának engedélyezésre irányuló eljárás 
szabályozásáról szóló előterjesztés tervezetét, de abban nem találtam kapcsolódást a 
fogyatékossággal összefüggésben. 
Az OFT titkárának kérésére véleményezés céljából elolvastam az Egyes egészségügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet tervezetét, de abban nem 
találtam kapcsolódást a fogyatékossággal összefüggésben. 
Megbeszélést tartottunk a SINOSZ-ban arról, hogy a Családok Éve 2018. kampánnyal 
kapcsolatban, a FESZT tagszervezetei és a programért felelős vezető és munkatársak 
miként tudnak együttműködni programjaink bemutatásában, a lehetséges 
együttműködéseket körvonalazva. 
Ezt követően elnökségi ülésen vitattuk meg az FSZK-val 2017. február 1-jén megkötött 
Érdekvédelmi Tanácsadás szolgáltatásra irányuló megbízási szerződéssel kapcsolatban 
kialakult válsághelyzetet. A továbblépés érdekében az elnök asszony három határozati 
javaslatot terjesztett elő: 
 
1. Határozati javaslat: 
A FESZT elnöksége kéri az elnököt, hogy közös megegyezéssel bontsa föl az FSZK-val az 
érdekvédelmi tanácsadás feladat ellátására irányuló szerződést a mellékelt levél szerint. 
 
2. Határozati javaslat: 
A FESZT elnöksége szeretné az érdekvédelmi tanácsadás szolgáltatásra irányuló 
szerződést fenntartani. A feladat szakmai ellátásával és a szerződésben vállaltak 
teljesítésével teljes körű felelősségvállalás mellett Földesi Erzsébet főtitkárt bízza meg 2018. 
március 12-től. Földesi Erzsébet számára Kővári Edit teljes körűen adja át a feladatot, 
valamint Földesi Erzsébetet bízza meg az elnökség a megkereső levél alapján az 
együttműködés újratárgyalásával. 
 
3. Határozati javaslat: 
A FESZT elnöksége kéri az elnököt, hogy a megkereső levél alapján a FESZT - FSZK 
érdekvédelmi tanácsadásra irányuló együttműködést tárgyalja újra. 
Részt vettem a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén, 
amelynek témája volt az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezményének aktuális országjelentése. Megvitattuk a Munkacsoport javaslatcsomagját. 
Részt vettem az Elemi rehabilitációs munkacsoport ülésén, amelyen a látássérült emberek 
elemi rehabilitációjáról készülő rendelethez szükséges törvénymódosítás tervezetét 
készítettük elő. 
Részt vettem az ERESZ Látássérültek Egyesületének klubnapján, ahol bemutattam a 
Szövetség szolgáltatásait. 
Részt vettem és köszöntőt mondtam a Szövetség Nőnapi Operett és Kuplé című 
eseményén. A rendezvény kapcsán nyilatkoztam az M1 Híradó és az Esély című műsornak. 
 
Barnóczki Gábor: szeretnék kérdezni. Írtad, hogy változtatják az MMTV-t. Ez folyamatban 
van, vagy megtörtént már?  
Dr. Nagy Sándor: a MEOSZ kidolgozott egy törvény javaslatmódosítást. Összehívott minket, 
hogy vitassuk meg és hogy van-e hozzá kiegészítő javaslatunk, azt beépítik. Elkészítették 
ezt a törvénytervezet módosítására tett javaslatukat. Összehívták a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársait, hogy ezt eléjük 
terjesszék, megvitassák. Kérjük, hogy támogassák ezt a módosítást. Ott tartunk, hogy 26-án 
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lesz az a megbeszélés a MEOSZ-ban, ahova meg vannak hívva a két minisztérium 
munkatársai, meg az érintett szervezetek. A legfontosabbakat kiemelem: ne szűnjön meg a 
rokkantsági ellátás, csak szüneteljen, a rehabilitációs kártya járjon a D és E kategóriásoknak, 
és a rokkantsági járadékban részesülőknek is. Az ellátásra való jogosultság megállapítása 
legyen igazságosabb. Olyan változtatások ezek, amiket korábban mi is kértünk, ezért is 
tudtunk most emellé állni.  
Pesti Zoltánné: írtad, hogy a Postával lesz valami. bélyeg?  
Dr. Nagy Sándor: igen, de még nem hivatalos. Nagykőrösön lesz egy rendezvény, a Bélyeg 
nap. Ott lesz a MABEOSZ is, ha mindenki elfogadja, meg fog jelenni egy pontírásos 
bélyegsorozat. Ezzel támogatják a Centenáriumi évet. De ez még kidolgozás alatt van. 
Angyal Gábor: a bélyegek grafikai tervei megérkeztek.  
 
Több kérdés nem merült fel. Dr. Nagy Sándor elnök átadta az ülés vezetését Dr. Ozvári- 
Lukács Ádám alelnöknek.  
 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám az elnöki beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot 
terjesztette elő, amelyet az elnökség az alábbiak szerint fogadott el:  
 
10/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség az elnök 2018. január 30-a és március 10-e közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta.  
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Pesti 
Zoltánné, Majoros Kálmánné) 
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt  
 
4. Döntés az elnököt megillető 2018. évi első negyedéves prémium kifizetéséről  
Előadó: Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök  
 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: kérdezem az elnökséget, hogy az elnököt megillető 2018. első 
negyedéves prémiumának kifizetését megszavazza-e?  
 
11/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2018. első negyedévére a 
prémium.  
 
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Pesti 
Zoltánné, Majoros Kálmánné) 
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  
 
5.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető  
 
A gazdasági vezető a beszámolóját előzetesen megküldte az elnökség tagjainak és a 
felügyelő bizottságnak, az alábbiak szerint:  
 
Gazdasági vezető beszámolója a 2018. január 30. és március 12. között végzett munkáról 
Az állami támogatás felhasználásának ellenőrzése során a megyei tagegyesületeinkkel 
egyeztettünk, a hiányzó vagy javításra szoruló dokumentumokról visszajelzést kaptak. Az 
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ellenőrzés során különböző hibákat találtunk, a legjellemzőbbek: hiányzott a záradékolás, 
nem csak 2017. évi teljesítési időszakra vonatkozó költségeket szerettek volna elszámolni. A 
számlaösszesítő hiányosan került kitöltésre (számla nettó összege, bruttó összege, 
támogatás terhére elszámolni kívánt összeg). Adminisztrációs hibák, hiányosságok is 
előfordultak, pl. a számlamásolatok nem voltak sorszámozva a számlaösszesítőnek 
megfelelően, lemaradt a könyvelési tétel feltüntetése vagy nem volt a másolat hitelesítve. 
Annak érdekében, hogy a támogatás elszámolásához segítséget nyújtsunk és ebben az 
évben zökkenő mentesebb legyen az elszámolás, megbeszélést fogunk tartani az 
egyesületeknek. Ennek megvalósítása során a megyék meg fogják kapni az általunk 
elkészített segédletet, melyben nagyon részletesen leírjuk az elszámolás menetét. Terveink 
szerint még a féléves elszámolás előtt megtartjuk a megbeszélést, ahol a megyékkel végig 
tudjuk nézni a lehetséges tételeket és fel tudják tenni kérdéseiket a nem egyértelmű 
esetekkel kapcsolatban.  
A könyvvizsgálók leellenőrizték a Szövetség állami támogatásának elszámolását. 
Az előző elnökségi ülés határozata alapján kiszámoltuk a megyék számára továbbadandó 
támogatási összegeket, melyről tájékoztattuk őket. Elkészítettük és a minisztériumnak 
elküldtük a 2018. évi állami támogatáshoz szükséges költségtervet és szakmai programot, 
melyet elfogadtak. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok szintén megküldésre 
kerültek.  
A 2015. évi szja 1 %-ának elszámolásához szükséges dokumentumok szintén megérkeztek 
a megyéktől. Az ellenőrzésük folyamatban van, pár tipikusnak nevezhető hiányosság itt is 
van: a támogatásokról szóló elnökségi határozatok másolata nincs csatolva, itt is előfordul, 
hogy működési költség címén nem csak 2017. évi időszakra vonatkozó költséget 
szeretnének elszámolni. Több egyesületnél is előfordult, hogy a 25%-os működési költségre 
nem jó összeget számoltak el. Az szja 1%-ból működésre a kiutalt és a tartalékolt összegből 
tárgyévben felhasznált összeg 25%-a számolható el. Példával: ha kapott egy egyesület 
500.000 Ft-ot, és volt még 100.000 Ft tartaléka, és ezt mindet elkölti, akkor elszámolható 
150.000 Ft működési költség a 600.000 Ft-ból. Ha azonban tartalékol 150.000 Ft-ot a 
következő évre, akkor csak a felhasznált 450.000 Ft alapján számolható a működési költség. 
Javasolnám az egyesületeknek, hogy amennyiben lehetőségük van rá, használják fel teljes 
egészében a megkapott összeget.  
A tervezett megbeszélésen természetesen nem csak az állami támogatás elszámolásával, 
hanem az szja 1 %-ával is foglalkozni fogunk.  
Az egyesületek számára a következő szja 1 %-ot az előző elszámolás ellenőrzése és annak 
elfogadása esetén fogjuk átutalni. 
Áfa bevallás elkészítve, beküldve a NAV részére. Járulékbevallás elkészítése, beküldése az 
adóhatóságnak, járulékok átutalása.  
A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő 
adózók havi adatszolgáltatásra kötelezettek. A PTGSZLAH adatlapokat beküldtem az 
adóhatóságnak.   
A havi statisztikai jelentések megküldésre kerültek elektronikus úton a hivatal részére. 
Februártól munkába állt az új pénzügyi ügyintéző, akinek betanítása megkezdődött.  
Munkavállalóink részére elkészítettük a 2017. évi jövedelmükről az M30 igazolásokat, januári 
és februári bérszámfejtést elkészítettük.   
Részt vettem az EET ülésen, melyen az elszámolás ellenőrzésének tapasztalatairól 
tájékoztattam az egyesületeket.  
 
Kérdés nem merült fel.  
Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és megköszönte a gazdasági vezető munkáját.  
 

6. A szakmai vezető beszámolója  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető  
 
Angyal Gábor: szóban foglalom össze a legfontosabbakat.  
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A Szövetség szolgáltatásainak működtetésében jelentős átalakítást hajtunk végre. Egy 
szolgáltató egységet alakítunk ki, a hangoskönyvtár és különböző helyiségek 
összenyitásával. Ez az ügyféltér lesz a helyszíne minden olyan szolgáltatásnak, ahol az 
ügyféllel személyes kapcsolatot kell tartani. Könyvkölcsönzések, segédeszköz vásárlás, de 
ide értendő az eszközkölcsönzés és az eszköz szervizelés is. A javítandó Braille-írógépek, 
fehérbotok tartoznak ide. A vezetője a szolgáltatásnak Koczkásné Tóth Csilla lesz, 
munkatársa Páll Erika Braille-könyvtáros, Balogh Tamás segédeszköz értékesítő. Részese 
lesz a folyamatnak Drippey Béla, aki a fehérbotokat és a Braille-írógépeket szervizeli.  
A másik nagy szervezeti egység a konvertáló csoport fejlesztésével jön létre, adaptáló 
csoport néven fut majd. Ez a csoport fogja kezelni a Vakok Világa koordinálását a konvertáló 
csoport feladatain felül. Nem csak a sík írású változat tördelését, hanem a postázással 
összefüggő feladatokat is. Az adaptáló csoport vezetőjének kiválasztása folyamatban van. 
Olyan embernek kell ellátni ezt a feladatot, aki átlátja a működését a csoportnak, a 
feladatoknak, képes önállóan döntéseket hozni. Az adaptáló csoport feladatához fog tartozni 
a Braille-nyomtatás is. Az adaptáló csoport munkájának lényege, hogy minden síkírásos 
anyagnak bármilyen olyan formátummá történő átalakítását végezze el, amely alkalmas arra, 
hogy egy látássérült ember számára az egyenlő esélyű hozzáférést az információhoz 
biztosítsa. Elektronikus akadálymentes könyvek, a Braille-ben készült nyomtatások, 
tankönyv, újság stb., ide tartozik még a hangoskönyvekkel kapcsolatos szervezés is. 
Adaptálás mitől több mint a konvertálás. Egyre több tankönyvet készítettünk el 
akadálymentes formában, fontos cél volt, hogy minden információhoz férjen hozzá a 
látássérült diák is, ami a tankönyvben van pl. ábrák, képek tartalmához, rövid szöveges 
leírásokkal. Matematika tankönyvek terén Péter Zsigmond tett egy javaslatot, hogy ezentúl 
alkalmazzuk vagy a DEKSZ vagy a Matemel programozási formát, vagy leíró formátumot, 
mert a legújabb JAWS már képes arra, hogy ezeket kezelje. Amikor síkírásban egy 
négyzetre emelést egy felső indexet teszünk, a JAWS eddig nem tudta, hogy a négyzeten, 
vagy valahányadik hatványon, és még sok ilyen szimbólum volt, ami problémát okozott a 
diákoknak. A JAWS csak úgy boldogulna ezekkel a jelekkel, ha ez le volna programozva. Én 
ezt nem támogatom. Mert ez csak a JAWS legújabb változatára érvényes. Egyáltalán nem 
biztos, hogy a diákok közül mindenki a JAWS legújabb változatával rendelkezik. Másrészt 
nem biztos, hogy Windows-os gépet használ, mert terjed a különböző érintőképernyős 
eszközök használata. Maradjunk a szöveges leírásnál a jelekkel kapcsolatban. Azért sem 
támogattam, mert olyan szakember kellene, aki ért a Deksz, vagy a Matemel programhoz, és 
meg tudná ezt csinálni, de nálunk ilyen szakember nincs.  
A Vakvezető kutya kiképző iskolában továbbra is zajlik a fejlesztés, a lábadozó szoba 
kialakítása. Már megtörtént a falfelületnek és a padlózatnak a hidegburkolattal történő 
ellátása, az első festés és a belső nyílászárók első mázolása. Megérkezett a rengeteg 
szigetelő anyag, mert az egész épület kívülről be lesz csomagolva azért, hogy a különböző 
hőhídak miatti belső penészesedések meg legyenek szüntetve, és energiahatékonyabban 
működhessen az épület.  
Ma kaptam kézhez annak az alkalmazásnak az első változatát, aminek a célja, hogy 
adományszerző eszköz legyen. iPhone-ra, Androidos készülékre lehet majd letölteni, 
különböző árkategóriában 500 1000 2000 és 5000 Ft értékben lesz megvásárolható az 
alkalmazás. Egy serleget mutat az alkalmazás, van benne egy kontaktok menüpont, ahol a 
MVGYOSZ elérhetőségei vannak, adomány számlaszám és adó egy százalékhoz adószám 
van feltüntetve, illetve facebook-os megosztási lehetőség.  
Bővítjük az együttműködést a Humán Dialóggal, a telefonos telemarketing területén. 3 éves 
projekt keretében a meglévő adatbázisunkban a jó adományozókat megkeresik, hogy 
csoportos beszedési megbízással adományozzanak. Nem feltétlen kellene mindig leveleket 
küldeni nekik, hanem ők azt mondják, hogy évente egyszer, vagy akár többször valamennyi 
forintot levehetünk a számlájukról az ő hozzájárulásukkal. Ez három év alatt térül meg a 
tervek szerint, és háromszoros a megtérülése.  
A hangoskönyv kölcsönzés terén tárgyalunk az online fejlesztéssel kapcsolatban. Van egy 
másik megkeresés is, akik már fejlesztettek egy hangoskönyv hallgató applikációt, és 
ingyenesen nekünk adják. Csak az a baj, hogy a forráskód nem egyezik meg a weboldalon 
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online elérhető hangoskönyves rendszerrel. Most lépnek be és ők fejlesztik az egészet. 
Meglátjuk, hogy a követelményelemzés eredményeként megszületendő specifikáció 
ismeretében milyen árajánlatot kapunk a weblapkészítésre, illetve az alkalmazásfejlesztésre 
is. Gondolunk azokra is, akik nem okos eszközön hallgatják a hangoskönyveket. 
Mintaeszközök folyamatosan érkeznek külföldről, amelyek vagy pendrive-ról vagy memória 
kártyáról tudnak MP3-as file-okat lejátszani. Vakon, önállóan jól használható eszközök 
legyenek. A teszt szortiment kész lesz, akkor kipróbálásra adjuk ezeket az eszközöket. 
Lesznek kölcsönözhető és megvásárolható eszközök azokból, amik megfelelően 
használhatóak. Megjegyzi, hogy hol tartunk az olvasásban még akkor is, amikor kivesszük a 
pendrive-ot.  
Pesti Zoltánné: az alkalmazás egy adománygyűjtő eszköz?  
Angyal Gábor: igen.  
Pesti Zoltánné: nem használhatja, csak arra, hogy letölti, ezzel adományoz egy összeget.  
Angyal Gábor: a leírásában is benne van, hogy ez az alkalmazás erre használható. Aki úgy 
dönt, hogy letölti, meg is vásárolja, különböző összegekért lehet megvásárolni. 500 Ft-os 
alkalmazás, 1000 Ft-os alkalmazás stb. Az új arculati elemeket felhasználva jelenik meg a 
képernyőn, a minimális eltérés benne a serlegnek a képe, hogy arany, ezüst stb. Meg oda 
van írva az összeg, hogy mennyivel támogatott, egy kis táblácska.  
Több kérdés nem merült fel.  
Az elnökség tudomásul vette a szakmai vezető beszámolóját és megköszönte a munkáját.  
 
7. Az MVGYOSZ új iratkezelési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök  
 
Dr. Nagy Sándor: egy új szabályzatot kellett készítenünk, mert a régi elég egyszerű volt. 
Elég sok irat van felhalmozódva, aminek az áttekintéséhez hozzá kellene kezdenünk. A 
selejtezést is meg kell kezdeni. A levéltárat értesíteni, hogy itt van ennyi és ennyi 
dokumentum, minden felsorolva. Számlák, bizonylatok a korábbi tagegyesületektől 
beérkezett iratok, Megírjuk, hogy milyen iratokat szeretnénk selejtezni, ők megírják, hogy mit 
lehet és mit nem. Nyomon követhetően fognak kikerülni az iratok a Szövetségből.  
Barnóczki Gábor: a leselejtezettekre mondhatják, hogy ők elviszik?  
Dr. Nagy Sándor: látni fogják a selejtezési jegyzőkönyvben, hogy mik és lehet, hogy valamire 
azt mondják, hogy nem lehet és ők megőrzik.  
Barnóczki Gábor: jogi kötelezettség van a leselejtezésre?  
Dr. Nagy Sándor: az irattárat kezelni kell, amelynek része a selejtezés. Addig nem 
szállíttathatom el a selejtezési jegyzőkönyvben felsorolt iratokat, amíg a levéltár ezt nem 
engedélyezi.  
További hozzászólás hiányában határozathozatal következik. 
 
12/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség a Szövetség új iratkezelési szabályzatát elfogadta. 
 
A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 
8. A 2018. évi küldöttgyűlés előkészítésének ütemezése 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök  
 
Dr. Nagy Sándor: az ütemezés tervezetét kiküldtem az elnökségnek. Előtte egyeztettem a 
felügyelő bizottsággal és a könyvvizsgáló céggel.  
Az elnökségi tagok rövid tanácskozás után az alábbi módosításban állapodtak meg: 
A szakmai beszámolót és a közhasznúsági jelentést elektronikus szavazással fogadják el, 
amelyet április 17-én tartandó elnökségi ülésen erősítenek meg. Ezen az ülésen fogadják el 
a meghívó tartalmát is.  
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Az elnökség elfogadta a módosított ütemtervet.  
 
13/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat  
A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról 
határoz: 
 
- felkéri a szakmai vezetőt, hogy a 2017. évi közhasznúsági jelentéshez a szöveges szakmai 
beszámolóját készítse el 2018. március 29-ig, 
- felkéri a gazdasági vezetőt, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének 
részét képező számviteli beszámolót készítse el 2018. március 29-ig,  
- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t és a Felügyelőbizottságot, hogy az MVGYOSZ 2017. 
évi közhasznúsági jelentésének vizsgálatát együttműködve végezzék el 2018. április 3-6-ig, 
- az elnökség 2018. április 17-én ülést tart, amelyen dönt a közhasznúsági jelentés 
küldöttgyűlés elé terjesztéséről, 
 
 A közhasznúsági jelentés elnökség általi elfogadását követően (2018. április 17.) 
- felkéri a szolgáltatásvezetőt, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének 
Braille változatát 2018. április 25-ig készíttesse el, 
- felkéri az adaptáló csoport vezetőjét, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági 
jelentésének Nagybetűs változatát 2018. április 25-ig készíttesse el, 
- felkéri a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete elnökét, 
hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének hangos változatát 2018. április 
25-ig készíttesse el, 
- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági 
jelentésének 2018. május 3-ig történő kiküldésére a küldöttek részére 
 
Felelős: dr. Nagy Sándor, Dr. Verdes Zsuzsanna, Angyal Gábor, Koczkásné Tóth Csilla, 
Sebesi Éva, Nemes- Nagy Tünde 
Határidő: lásd fent 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: Fejér megyével kapcsolatban kikerestem, hogy az 5. § 4. 
bekezdés szól a kizárásról:  
A szövetségi tagság megszűnik, ha a tag kizárását tagi kötelezettségének ismételt vagy 
súlyos megsértése miatt az etikai bizottság határozatában indítványozza.  
Tehát kell egy határozat a bizottságtól.  
A bizottság az indítványt az elnök részére küldi meg. Ezt köteles a küldött gyűlés 
meghívójával továbbítani a küldötteknek. A küldött gyűlés a kizárásról a következő ülésen 
határoz. Azzal folytatódik, hogy a tagot a Szövetségből ki lehet zárni:  
A) az alapszabály rendelkezéseit megsérti, vagy  
B) a kötelezettségeit nem teljesíti,  
C) a Szövetség tevékenységét sértő magatartást tanúsít, tevékenységet végez.  
Erre kell hivatkozni.  
Az is itt van, hogy a tagot a Szövetségből csak a küldött gyűlés által elfogadott etikai 
szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatása után lehet kizárni. A (4) bekezdésben 
meghatározott kizáró okot eredményező tényállásokat az etikai szabályzat tartalmazza. Meg 
kell nézni az etikai szabályzatot.  
Dr. Nagy Sándor: elővesszük, megnézem és beszélek az etikai bizottsággal. Az elnökség 
kezdeményezheti az etikai bizottságnál, hogy folytassa le az eljárást.  
Dr. Ozvári- Lukács Ádám: az 5. paragrafus (5) bekezdés C) pontja lehet az alkalmazandó 
szakasza az alapszabálynak.  
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9. Döntés az egységes tagnyilvántartó rendszer elkészítéséről  
Előadó Dr. Nagy Sándor elnök  

 
Dr. Nagy Sándor: ismét volt tárgyalás az új honlap specifikációjával kapcsolatban. Fodor 
Ágnes megküldte azt az Excel táblázatot, ami a szerintük fontosnak tartott adatokat 
tartalmazza a tagnyilvántartóhoz. Ezt kiküldtük az összes tagegyesületnek, hogy 
megbeszéljük, hogy mivel lehetne még kiegészíteni. Abban kell dönteni, hogy haladjunk-e 
ebbe az irányba, a honlap fejlesztés során legyünk figyelemmel az egységes tagnyilvántartó 
programra. Ahogy elmondtam, egységes tagnyilvántartó program lesz, amit mi tartunk 
karban, hozunk létre, de nem férünk hozzá semmihez, csak statisztikai adatokat kérhetünk le 
név nélkül. Aki a rendszerben benne van tag, az regisztráljon és igénybe vehesse online 
eszközökkel a Szövetség szolgáltatásait.  
Angyal Gábor: onnantól kezdve viszont hozzáférünk a nevéhez, az adataihoz, hiszen ha pl. 
segédeszközt vásárol, a címére kell küldenünk.  
Dr. Nagy Sándor: viszont adatvédelmi szabályzatot kell készítenünk. Abban benne lesz, 
hogy ezt hogyan kell kezelni. Nyilván benne lesz az is, hogy nem adhatunk ki adatot.  
Angyal Gábor: kivéve, ha a nemzeti egységes jegyrendszer kapcsán kell.  
Dr. Nagy Sándor: arra megállapodást kell kötni.   
 
14/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat  
Az elnökség hozzájárul az egységes tagnyilvántartó program kifejlesztéséhez, a szövetség 
honlapjába való integrálásához.  
 
A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 

10. Bejelentések, vegyes ügyek  
 
Barnóczki Gábor: amikor az EET volt, akkor a LÁRKE foglalkoztatási konferenciáján voltam. 
A Szövetséget képviseltem, tartottam egy negyedórás előadást. Az MVGYOSZ, mint 
rehabilitációs foglalkoztató címmel. Az alapszabályban foglalt kötelezettségeket, célokat, 
közhasznú tevékenységeket, feladatokat mutattam be, és hogy a gyakorlatban hogy is végzi 
ezt. Az Országos Szövetségnek, mint rehabilitációs foglalkoztató tevékenységét, milyen 
munkakörökben, milyen szolgáltatásokra van bértámogatott munkakör, és hogy ezt rész 
vagy teljes munkaidőben végzi-e. A rehab bértámon kívül egyéb anyagi forrásokat is fordít a 
foglalkoztatásra. Valamint a Távszem projektről is beszéltem, mert abban is van 3 
megváltozott munkaképességű munkavállaló.  
Majoros Kálmánné: önkormányzati pályázaton indult a heves megyei egyesület. A Kulturális 
pályázat célja egy Egerben megrendezésre kerülő országos szintű ki mit tud látássérült 
személyek részére. Ezzel szeretnénk mi csatlakozni a 100 éves évfordulóhoz. Szeptember 
végére van betervezve, itteni rendezvénnyel nem ütközik. Jó lenne, ha nyernénk ezen a 
pályázaton. 150 férőhelyes hotel konferencia termében gondoltam a helyszínt. Nagyjából 
egy hónap múlva lesz meg az eredmény.  
 
Egyéb téma nem merült fel.  
A következő elnökségi ülés időpontja április 17-e.  
Dr. Nagy Sándor az ülést berekesztette.  
 

Kmf. 
 

  ………………………          ………………………..               ………………………. 
    dr. Nagy Sándor                    Gál Enikő          Barnóczki Gábor  
           elnök    jegyzőkönyvvezető     jegyzőkönyv hitelesítő 


