Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége

Közhasznúsági jelentés
2015. év

0

Tartalom
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ..........................................................................
2015. évi közhasznúsági beszámolója .....................................................................................................3
Bevezető ...............................................................................................................................................3
Érdekvédelem, érdekképviselet ............................................................................................................4
A küldöttgyűlés beszámolója .............................................................................................................4
Az elnök beszámolója........................................................................................................................4
Az Elnökség tagjainak érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységei ...........................................7
Az Egyesületi Elnökök Tanácsa (EET) ............................................................................................14
Az MVGYOSZ szakmai tevékenységeinek bemutatása ......................................................................15
A szakmai vezető tevékenysége .....................................................................................................15
A társadalomra és az épített környezetre ható szakmai tevékenységeink .......................................17
Társadalmi szemléletformálás .........................................................................................................17
Akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységeink ......................................................................18
Termékfelirat vizsgálat.....................................................................................................................20
A szervezeti értékeket gyűjteménybe foglaló tevékenységünk (Múzeum) ........................................21
PR és Kommunikációs tevékenységek ............................................................................................22
Szolgáltatási területek .........................................................................................................................27
Szolgáltatásaink Tagegyesületeinknek ............................................................................................27
Szolgáltatásaink látássérült magánszemélyeknek ...........................................................................27
Látássérültek által igénybe vehető, az egyenlőesélyű hozzáférést segítő szolgáltatásaink .................29
Klasszikus szolgáltatásaink .............................................................................................................29
Hangos-és Braille-könyvek kölcsönzése (könyvkölcsönzés)............................................................29
Segédeszköz ellátás .......................................................................................................................30
Síkírásban kinyomtatott anyagok akadálymentesítése (konvertálás) ...............................................32
Pontírású nyomtatás .......................................................................................................................34
Vakvezető kutyához juttatás ............................................................................................................35
Jogsegélyszolgálat ..........................................................................................................................38
Névírás oktatása .............................................................................................................................40
Új szolgáltatásunk ...........................................................................................................................40
OkosKlub.........................................................................................................................................40
Pályázatok és projektek ......................................................................................................................42
Pályázatok.......................................................................................................................................42
Projektjeink......................................................................................................................................42
Láthatóvá tett lehetőségek ..............................................................................................................42
1

Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységek ..........................................................................................44
2015. évi Számviteli beszámoló ..........................................................................................................47
Adományok felhasználása 2015. évben ..............................................................................................49
Egyszerűsített éves beszámoló 2015. évi mérlege..............................................................................50
Egyszerűsített éves beszámoló 2015. évi eredménykimutatása..........................................................51
Kiegészítő melléklet a 2015.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ....................................................53
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2015 ........................................................................60
Immateriális javak értékének 2015. évi alakulása ...............................................................................61
Tárgyi eszközök értékének 2015. évi alakulása ..................................................................................62
Független könyvvizsgálói jelentés ...........................................................................................................
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Közgyűlésének ..........................................65
Közhasznúsági beszámoló .................................................................................................................67
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezeteknél 68
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2015. évi eredménykimutatása .......................................70
2015. évi bevételek és ráfordítások részletezése (eFt) .......................................................................72
A ráfordítások megbontása a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között (eFt ) .....................75
2015. évi cél szerinti juttatások kimutatása .............................................................................................
(eFt-ban) .............................................................................................................................................77
Tájékoztatás az adózók 2013. évi jövedelme után 2014. évben felajánlott SZJA 1% 2015. évi
felhasználásáról és elszámolásáról .....................................................................................................78
Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására ...................79
Vezető tisztségviselők járandósága (Ft) ..............................................................................................82
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet ...........................................................................................
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete .......................................................................
PK-142................................................................................................................................................83
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.........................................................................................
(Adatok ezer forintban) ....................................................................................................................84
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása ...................................................................
(Adatok ezer forintban) ....................................................................................................................85
Közhasznú tevékenységek ..............................................................................................................87
5. Cél szerinti juttatások kimutatása: ...............................................................................................91
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: ..................................................................................91
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók ..........................................................91
Támogatási program .......................................................................................................................93
Impresszum ........................................................................................................................................97

2

A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2015. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJA
BEVEZETŐ
A 2015-ös év váratlan változásokat hozott az MVGYOSZ (a Szövetség) életében. Februárban rendkívüli ülésen
döntött a Küldöttgyűlés Szakály Melinda elnök visszahívásáról, és dr. Nagy Sándor ideiglenes, majd májustól 5
éves időtartamra szóló elnökké történő kinevezéséről. Kroll Zsuzsanna, a Szövetség első szakmai vezetője
márciusban elköszönt, helyette dr. Nagy Sándor Angyal Gábort bízta meg a szakmai vezetői feladatok ellátásával.
A Vakok Világa című folyóirat szerkesztői feladatait májustól Kovács Judittól Sztakó Krisztina vette át, majd a
tördelő szerkesztőit pedig Fekete Gyucha Viktortól Rózsa Kata.
Egyes területeken a belső, szervezeti struktúra is átalakításra került. A Braille-előkészítő és a Tankönyv Ellátó
Csoportot Kroll Zsuzsanna szakmai vezető kezdeményezésére megszűntettük. Feladataikat egy új, Konvertáló
Csoport néven elnevezett egység látja el. A változtatást a síkírásban megjelenő információkhoz történő, az egyenlő
esélyű hozzáférést biztosító módszerek egységesítésére irányuló szakmai törekvés indokolta.
A Braille-nyomtatás minőségének javítása érdekében Drippey Béla komoly erőfeszítéseket tett.
A segédeszköz ellátás terén több változtatás történt, amelyek az MVGYOSZ tagegyesületei és az egyesületi tagok,
valamint a Természetes Személy Tagok Szervezete tagjai számára jelentős áruvásárlási kedvezményeket,
árcsökkenést eredményeztek.
A Hangos-és Braille könyvtárunkban kölcsönözhető művek száma jelentős számban növekedett.
Csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánkban fejlesztettük az infrastruktúrát, a tavalyi évhez képest húsz
százalékkal növeltük az átadott és vizsgázott kutyáink számát. Az Elnökség határozati úton eltörölte a látássérültek
által korábban fizetendő ötvenezer forintos használatbavételi díjat.
Klasszikus szolgáltatásaink mellett újdonságokba is bele kezdtünk.
OkosKlub néven egy innovatív, az okostelefonok látássérültként történő használatát segítő szolgáltatást indítottunk
útjára.
A 2018-as centenáriumi ünnepségünk kapcsán megnyíló múzeumunk létrehozását előkészítő munka elvégzésére
egy új munkatársat, Szabó Hajnalkát alkalmazta a Munkáltató.
A sajtó és média kommunikációnk a 2004-es szervezeti átalakulástól számítva eltelt időt figyelembe véve minden
eddiginél erősebb volt. Megjelentünk többek között az M1, a TV2, az RTL Klub adásaiban, valamint a Kossuth
Rádióban, élő adásban is.
Az internetes közösségi média területén is jelentősen fejlődtünk. Youtube csatornánkon egy rövid videókból álló
sorozatot tettünk közzé, ami a vakvezető kutyákkal kapcsolatos tevékenységeinket mutatja be.
Érdekképviseleti tevékenységünk zászlós hajója a látássérültek internetes tartalmakhoz történő egyenlő esélyű
hozzáférésének elősegítése érdekében végzett munkánk volt.
Budapest, 2016. április 12.

……………………………………………

………………………………………………

Angyal Gábor, szakmai vezető

dr. Nagy Sándor, elnök
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ÉRDEKVÉDELEM , ÉRDEKKÉPVISELET
A küldöttgyűlés beszámolója
A Küldöttgyűlés az MVGYOSZ legfőbb döntéshozó testülete. Feladatait és összetételét, működését az
MVGYOSZ hatályos Alapszabálya határozza meg, amely letölthető a www.mvgyosz.hu weboldalról (a
továbbiakban weboldalunkról, honlapunkról), vagy betekintési céllal (Braille-nyomtatású változatban is)
kikérhető az irattárból.
2015. évi küldöttgyűlések
Az MVGYOSZ 2015-ben 3 alkalommal hívta össze Küldöttgyűlését. Mindhárom alkalommal
határozatképes számban gyűltek össze a küldöttek.
A Küldöttgyűlések napirendi pontjai
-

Döntés az Elnök visszahívásáról és az Új Elnök megnevezéséről, megválasztásáról
A Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése és elfogadása
Az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági beszámolójának, új Választási szabályzatának,
valamint új etikai szabályzatának megvitatása és elfogadása
Az Etikai Bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése és elfogadása

A Küldöttgyűlések eredményei
-

A küldöttek Szakály Melinda elnököt visszahívták. Helyette ideiglenesen dr. Nagy Sándort
bízták meg az elnöki feladatok ellátásával.
Elfogadták a 2014. évi Közhasznúsági beszámolót, valamint az új Választási szabályzatot és
az Etikai szabályzatot.
Öt év időtartamra megválasztották a hat tagú Elnökséget és Elnököt.
A küldöttgyűlésekről készült részletes jegyzőkönyvek letölthetők a honlapunkról.

Az elnök beszámolója
Az elnök feladatait a hatályos Alapszabály határozza meg. Az elnökségi ülésekre készült beszámolók
terjedelme 45 oldal, ezért csak kivonatolt változata került bele a jelen Közhasznúsági jelentésbe. A
bővebb tájékoztatókat az elnökségi ülés jegyzőkönyveiben, a Vakok Világa című folyóiratunk
weblapunkról letölthető archív számaiban lehet elolvasni, vagy betekintési céllal kikérhetők irattárunkból.
Az Elnök kiemelt fontosságú érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységei







Az EBU elnöke kérésére lobbi-levél írása a Marrakesh-i Szerződés EU-s ratifikációja ügyében
Részvétel Czibere Károly Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős államtitkárral
és Szekeres Pál miniszteri biztossal folytatott megbeszélésen. Téma: Állami támogatás
felhasználása
Részvétel a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén. Téma
kapcsán tett javaslat: Az egészségügyi dolgozók hozzáállására, viszonyulására fejlesztésére
vonatkozó kérés a fogyatékossággal élő betegek esetében
Részvétel az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) ülésén. Eredmény: a Czibere Károly
államtitkár úrral folytatott megbeszélés a honlapok akadálymentesítéséről meghallgatásra talált
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Előadás tartása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a vakságról, a Vakok Szövetségéről, a
vakokat érintő társadalmi problémákról
Részvétel a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által
szervezett megbeszélésen. Téma: Egy abúzus fókuszú, nyitott workshop, konferencia
megszervezésének előkészítése, lehetséges témáinak megvitatása
Részvétel az FSZK Konzultációs Testülete soros ülésén. Témák: Kiváltás szakmapolitikai
előkészítése, Beszámoló a CroCoos projekt előrehaladásáról, valamint az EMMI megbízásából
készítendő webes tájékoztató felületről, Beszámoló az Intézményi Férőhely Kiváltásról, A
Társaság 2015. évi várható képzései, képzésfejlesztései, Tájékoztatás nyújtása az Országos
Módszertani Központ tevékenységéről
Részvétel az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring bizottsága
(MB) első, alakuló ülésén. Hozzászólás témái: A vasútfejlesztések során az akadálymentesítési
módszerekről minden esetben egyeztetni kell a Szövetséggel, Magyarországon is szabályozni
kell a csendes járművek üzemeltetését, Figyelemmel kell lenni a kerékpár utak kialakításakor a
vak gyalogosokra
A Fővárosi Utastájékoztató Rendszer felolvasó berendezésével kapcsolatos hibák BKK felé
történő jelzésének megszervezése
Részvétel az OFT ülésén. Ennek folyományaként a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságról
szóló Korm. határozat norma szövegébe az elnökségi tagoktól érkezett javaslatok beépítése
A fogyatékosságügyi tárcaközi bizottságról szóló kormányhatározat tervezetének
véleményezése, módosító indítvány előterjesztése
Hivatalos levél készítése az Alapvető Jogok Biztosának címezve. Tartalom: Eljárásrend
sérelmezése, mi szerint a Magyar Posta Zrt. munkatársai hivatalos irat látássérült, valamint vak
személyek részére történő kézbesítésekor az átadást és aláírást tanú jelenlétéhez kötik
Együttműködési megállapodás aláírása a Délután Alapítvánnyal. (Telefonos lelki segély
szolgálat)
Egyeztetés az ETIK-kel. Téma: Stratégia kialakítása a Magyar Operatív Programokkal szembeni
kikényszerítéssel kapcsolatban, mely által elérhető, hogy minden OP csak olyan programokat
írhat ki és finanszírozhat, amely kötelezően megfelel az EU rendeletben meghatározott
horizontális szempontoknak
Együttműködési és Stratégiai megállapodás aláírása a Pesti Magyar Színházzal. (Narrált
előadások)
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtását elősegítő 2015-2018. évekre vonatkozó
Intézkedési Terv második körös véleményezése
Egyeztetés az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának munkatársával, az OFP intézkedési
tervéhez, a Szövetség által benyújtott módosító indítvány befogadásáról
Az 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés véleményezésének
elkészítése a VÁI javaslata alapján. Módosítási javaslat: A rendelet kiterjesztése a szociális
intézményekben foglalkoztatott fejlesztőpedagógusokra/gyógypedagógusokra
Egyeztetés a Magyar Telekom Nyrt.-vel, látássérült munkavállalók foglalkoztatási területeiről
Támogató nyilatkozat, szakmai vélemény aláírása a Gravoform Kft. részére, az általuk gyártott a látássérültek egyenlő esélyű hozzáférését biztosító - Braille-feliratok, taktilis-térképek
alkalmazásáról, megfelelőségéről, minőségéről, használhatóságáról
Hivatalos levél készítése Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Téma: Kivizsgálás
kérése, hogy miért nem pályázhatnak önállóan a vak személyek energiatakarékos mosógépre
Együttműködési megállapodás aláírása a Mozdulj! Közhasznú Egyesülettel. (Balaton körüli
tandem túra támogatása)
Egyeztetés a Fanatic Jump Blind sportág az MVGYOSZ-nél történő beindításának feltételeiről a
sportág kifejlesztőjével
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Részvétel az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportja ülésén. Témája:
Magyarország ENSZ emberi jogi felülvizsgálata (UPR). Hozzászólások tartalma:
1./ A fogyatékossággal élő munkavállalók a nyugellátásukhoz kevesebb szolgálati időt
szerezhetnek, mert amikor rokkantsági nyugdíj mellett dolgoztak, akkor nem vontak a
fizetésükből nyugdíjjárulékot. Tehát hátrányosabb helyzetben mehetnek nyugdíjba.
2./ A fogyatékossággal élő általános iskolai tanulók integrált oktatásának jogszabályi feltételei
adottak, de a tanításukhoz szükséges humánerőforrás és a szemléltető eszközök nem állnak
rendelkezésre. Emiatt tudásszintjük alacsonyabb látó társaikénál, így hátrányos helyzetbe
kerülnek a munkavállalásban, a továbbtanulásban.
3./ A vak személyek az elektronikus ügyintézésben akadályoztatva vannak. Az Általános
Nyomtatványkitöltő programot, a hozzájuk tartozó elektronikus űrlapokat nem tudják
használni. Ez azért különösen súlyos probléma, mert egyre több esetre írják elő normatív úton
a kötelező elektronikus ügyintézést. A közhasználatú honlapok esetében is előfordulnak
hasonló esetek.
4./ A fogyatékossággal élő emberek önrendelkezése, önálló életvitele ismét veszélybe került.
Úgy érzékeljük a döntéshozók részéről, hogy ismét előtérbe került a gondoskodó állam
szerepe.
















Egyeztető megbeszélés a NAV Bevallási Főosztályvezetőjével, amelynek témája a Nemzeti Adóés Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványok és azok fejlesztéséhez kapcsolódó
akadálymentesítési lehetőségek megbeszélése volt. Az egyeztetésbe bevont szakértők: Az
Informatikai Intézet, a Pillér Kft. és az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány
Megállapodás: A NAV először a személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos elektronikus
ügyintézést HTML-es programfejlesztéssel teszi akadálymentessé. Ezzel egyidejűleg nevesítjük
azon ügycsoportokat, amelyeket szintén HTML-es felületen lehetne intézni
Javaslattétel az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztálya felé: Téma A gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről,
forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet soron
következő módosítása kapcsán a méltányosságból nyújtott támogatással kölcsönözhető,
időlegesen használható eszközök megnevezése. Javasolt eszköz: iPhone
Részvétel az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat VII. Országos
Hálózati találkozóján. Címe: „Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV)”
Részvétel az European Blind Union (EBU, Európai Vakok Szövetsége) Londoni ülésén
Informatikai Tanácsadó Testület (ITT) létrehozása
Az ITT-vel egyeztetve hivatalos levél készítése dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztosnak a
kedvezményes áru internet-előfizetés és az internet-alapcsomag kialakításával kapcsolatban
Részvétel Zentán, a Zentai Vakok és Gyengénlátók Szervezete elnöke által szervezett
kerekasztal beszélgetésen, amelynek témája az együttműködési lehetőségek megtárgyalása
Részvétel a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából rendezett szakmai konferencián.
Témája: "Semmit rólunk, nélkülünk!" - A magyar fogyatékosságügy politikai és szakmai
képviselete. Hozzászólásomban jeleztem az EBU sajtóközleményében foglaltakat, miszerint: egy
a közelmúltban készült tervezetből az látszik, hogy az EU-s kormányok az uniós polgárok millióit
szándékoznak olyan digitális tartalmaktól elzárni, melyek mindenki más számára magától
értetődőek! Egyebek mellett, a javaslatok azt tartalmazzák, hogy az alkalmazásokat és a
meglévő, letölthető dokumentumokat (pl. PDF, Word, stb.) nem lenne kötelező akadálymentesen
hozzáférhetővé tenni. Mindezek mellett, a kormányok igen szűkkörűen akarják meghatározni a
„közszektorbeliség” fogalmát, ez csak az állami, regionális és helyi önkormányzati szervekre
terjedne ki, kizárva egyéb, a közjog által szabályozott és működtetett szerveket és testületeket,
ezáltal jelentős hátrányt okozva a fogyatékossággal élők számára.
A média megjelenésekről a nyilvánossági kommunikációról szóló részben lehet tájékozódni.
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Az Elnök érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége által elért kiemelkedő eredmények
Az érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység ritkán vezet gyors eredményre. Általánosságban egy,
vagy több éven túlmutat a befektetett munka, mire beérik gyümölcse. Ennek ellenére a Nemzeti Internet
Konzultáció folyamatában folytatott aktív részvétel azonnali eredményre vezetett, mi szerint az illetékes
döntéshozók kiemelt hangsúlyt fektetnek az internetes tartalmakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására, amelyet a témakörben alkotott jogszabály tervezetekbe be is építettek.

Az Elnökség tagjainak érdekvédelmi és érdekképviseleti
tevékenységei
Az elnökség működési rendjét a hatályos Alapszabály írja le. Azon elnökségi tagok munkájáról, akiknek
mandátuma május 30-ával lejárt és azt a Küldöttgyűlés nem hosszabbította meg, a weblapunkról
letölthető Elnökségi tudósításokból, jegyzőkönyvekből lehet tájékozódni, vagy betekintési céllal
kikérhetők irattárunkból. A jelen Közhasznúsági beszámolóban a május 30-án újonnan, vagy korábbi
mandátumukat meghosszabbítva megválasztott elnökségi tagok beszámolóit jelen dokumentum
részletesen tartalmazza.
Elnökségi tagok voltak a 2015. május 30-i Tisztújító Küldöttgyűlést megelőző időszakban:







Dr. Tóka László (alelnök, segédeszköz ellátás)
Barnóczki Gábor (rehabilitáció és munkába helyezés)
Kuminka Györgyné (oktatás és ifjúsági ügyek)
Majoros Kálmánné (sport, kultúra, szabadidő)
Nemes-Nagy Tünde (szabadidő, sport)
Németh Orsolya (egyenlő esélyű hozzáférés)

Elnökségi tagok voltak a 2015. május 30-i Tisztújító Küldöttgyűlést követő időszakban:

Dr. Ozvári-Lukács Ádám, alelnök:
„Az elnökségi tagságra a Szövetség küldöttgyűlése 2015. májusában választott meg, így 2015. júniusától
látom el ezt a tisztséget. A 2015. júniusi elnökségi ülésen feladatként a segédeszközellátással és az egyenlő
bánásmóddal kapcsolatos feladatokat vállaltam, emellett az elnökség megbízott az alelnöki tisztség
ellátásával. A fenti kérdésekkel összefüggő feladatokat az elnökkel együttműködve végeztem. Ennek
keretében 2015. júniusában az elnököt egyéb hivatalos elfoglaltságára tekintettel helyettesítettem az
Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervével kapcsolatos egyeztetésen. Ennek során
egyeztetést folytattam az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának munkatársaival, és sikerült elérni az
intézkedési tervben az MVGYOSZ nevesítését. Sajnos – a források növelésére irányuló javaslataink nem
nyertek elfogadást, ezzel kapcsolatban csekély volt a mozgásterünk.
2015. júniusában emellett képviseltem a Szövetséget a Vakok és Gyengénlátók KEM Megyei Egyesülete
rendezvényén.
Szeptember folyamán intenzíven részt vettem a Szövetség érdekvédelmi tevékenységében az
„esélyegyenlítő” elnevezésű projekt kapcsán. E projekt keretében mintegy 500.000.000 Ft uniós forrást
használtak fel egy olyan webes felület kialakítására, mely – elvileg látássérülteket hivatott segíteni –,
valójában viszont nem jelent érdemi előrelépést a már meglévő lehetőségekhez képest. A fejlesztéssel
kapcsolatos
aggályaink
kifejezése
érdekében
részt
vettem
a vonatkozó
sajtóközlemény
megszövegezésében, valamint több médiumban is kifejtettem a Szövetség álláspontját (Klub Rádió, Info
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Rádió, Hír 24 Tv, stb.). A projekt „utóéletével” kapcsolatban további aktivitást tervezek az idei évben. A
Fehérbot nemzetközi Napja kapcsán a Belvárosi Tv-ben nyilatkoztam a Szövetség és a látássérültek
helyzetéről.
Az elnökkel egyeztetve részt vettem néhány olyan célterület meghatározásában, melyeken jelenleg a
látássérültek egyenlő hozzáférése nem biztosított, s így folyamatosan sérül az egyenlő bánásmód
követelménye (pl. ÁNYK nyomtatványok, elektronikus ügyintézés, stb.). Ennek során igyekeztünk a
látássérülteket legsúlyosabban érintő problémákat kiválasztani. A fenti kérdések kapcsán az egyeztetések
folyamatban vannak, ezek eredményességéről az idén alkothatunk képet, s ennek alapján dönthetünk
esetleges további lépésekről.
Fentiek mellett az elnökségi üléseken részt vettem, bár hivatalos elfoglaltság miatt előfordult, hogy nem
tudtam az ülésen végig jelen lenni. Alelnöki tisztemből eredően rendszeresen gyakoroltam az aláírási jogot
azokban az esetekben, ahol ez az összeférhetetlenség miatt az elnök számára nem lehetséges.”

Barnóczki Gábor:
Feladatkör: Rehabilitáció és munkába helyezés 2015. júniusig, foglalkoztatási rehabilitáció 2015. június
23-tól
„A 2015. évben az alábbi rendezvényeken, konferenciákon vettem részt:
 2015. június 18-án részt vettem a Vakok Állami Intézete által szervezett (TÁMOP 5.4.7-12/1-20120001) Perspektívák - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a
Vakok Állami Intézetében című projekt keretében megvalósuló zárókonferencián. A rendezvény
helyszíne: Hotel President, 1054 Budapest, Hold u. 3-5.. A konferencián szó volt a fenti projekt
szerepéről az elemi rehabilitációban, sor került a projekt eredményeinek összefoglalására, egy
látássérült személyek életminőségét vizsgáló országos kutatás bemutatására. Bemutatták az
Országos Módszertani Központ szerepét a szolgáltatás-fejlesztésben, a speciális szükségletű
látássérült emberek számára szóló elemi rehabilitációs szolgáltatások országos fejlesztése
módszertani útmutatókat, a komplex állapotfelmérés szerepét az egyénre szabott szolgáltatások
megalapozásában.
 2015. október 28-án részt vettem az NRSZH által szervezett a „Megváltozott munkaképességű
emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése” című kiemelt projekt (TÁMOP-1.1.112/1-2012-0001) szakmai Zárókonferenciáján. Helyszín: Vígadó Étterem, 3530 Miskolc, Görgey Artúr
u. 23.. A rendezvényen Popovics Réka, az NRSZH főigazgató-helyettese helyzetképet vázolt fel a
foglalkoztatási rehabilitációról, Daczi Péter, szakmai vezető bemutatta a projektet és annak országos
eredményeit, Matisz István, megyei szakmai koordinátor pedig ismertette a projekt Borsod-AbaújZemplén megyei megvalósulását. A projektet egy munkáltató és egy munkavállaló szemszögéből is
bemutatták.


2015. november 10-én képviseltem az MVGYOSZ-t a Budapest Főváros Kormányhivatala által
szervezett munkáltatói fórumon, ahol elsősorban az ifjúság szakképzésének és foglalkoztatásának
elősegítéséről volt szó. A hozzászólásoknál felhívtam a jelenlévő vállalkozók, HR-esek figyelmét arra,
hogy az ifjúság körében is vannak megváltozott munkaképességű emberek, és foglalkozzanak a
fogyatékossággal élők foglalkoztatásával is, hogy ne a rehabilitációs foglalkoztatást fizessék be,
sokkal könnyebb foglalkoztatni fogyatékossággal élő munkaerőt. A fogyatékos személyek
munkavégzése is értéket tud teremteni, amennyiben megfelelő körülményeket és befogadó attitűdöt
tudnak biztosítani a munkáltatók. Elmondtam a konferencián azt is, hogy keressék fel a Szövetséget,
ha ilyen irányú segítségre lenne szükségük közvetítő szervként.
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Egyéb tevékenységek:
Feladatkörömből adódóan 2015. májusában Ollé Attila nemzetközi referens kérésére megválaszoltam
az Európai Vakok Szövetsége levelezőlistáján keresztül az Észtországi Vakok Szövetségétől érkezett
kérdéseket a látássérültek hazai rehabilitációs szükségletei és munkaképesség-csökkenésük felmérése
tárgyában.
2015. júliusában megválaszoltam az Európai Vakok Szövetségének a fogyatékossággal élők jogairól
szóló ENSZ-egyezménnyel (CRPD) kapcsolatos adatbázis felállításával összefüggésben megküldött
kérdőívét, amely a 27. cikkelyt, a foglalkoztatást és munkavállalást érintette.
2015. szeptemberében egy alkalommal részt vettem az MVGYOSZ székházában Dr. Nagy Sándor
elnökkel és Angyal Gábor szakmai vezetővel a Telekom Nyrt. Munkatársaival tartott megbeszélésen,
amelyen a látássérültek számára kialakítandó munkahelyekről, meghirdetendő állásokról volt szó.
Részt vettem az MVGYOSZ 2015. évi rendes küldöttgyűlésén áprilisban, valamint Választó
Küldöttgyűlésén májusban.
Az elnökség 2015. évi tíz ülése közül kilenc alkalommal voltam jelen. Részt vettem a döntéshozatalban
és az elnökségi tagok közötti, egyes ügyeket érintő és döntéselőkészítő levelezésekben.”

Kácsor-Macska Zsuzsanna :
Vállalt feladatkörök: Elemi rehabilitáció, Nemzetközi kapcsolattartó
Időszak: 2015. 06. 01. - 2015. 12. 31.
„Elnökségi tagként részt vettem az elnökségi üléseken, kivételt képezett ez alól a 2015. 12. 10-ei ülés,
ahol egészségi állapotom miatt nem tudtam jelen lenni.
Elemi rehabilitáció területén végzett feladat:
Elnök Úr felkérésére segítséget nyújtottam egy Makón élő látássérült számára, aki elemi rehabilitációs
szolgáltatást szeretett volna igénybe venni. Felhívtam és tájékoztattam őt a Vakok Intézete által kínált
lehetőségekről (bentlakásos, ambuláns), mivel az ambuláns szolgáltatás iránt érdeklődött, ezért a BácsKiskun Megyében kihelyezett irodához irányítottam őt. A Szegeden működő Kreatív Formák
Alapítványnál már kapott elemi rehabilitációt, tőlük nem szeretne a jövőben szolgáltatást kapni, ezért
választotta a hozzá viszonylag közeleső Bács megyei lehetőséget.
Nemzetközi kapcsolattartóként elvégzett feladatok:
Képviseltem az MVGYOSZ-t Horvátországban (Premanturában), a 2015. augusztus 19-től 21-ig tartandó
tréningen, amelynek célja az volt, hogy segítséget kaphassunk olyan szakemberektől, akik komoly
tapasztalattal rendelkeznek az időskorú látássérültek szociális és szakmai kompetenciáinak
fejlesztésében, az időskorú látássérültek önbecsülésének és tanulási motivációinak javításában,
társadalmi részvételük növelésében. Ezen a tréningen egyfajta útmutatást kaptunk egy 7 alkalmas
foglalkozássorozat megszervezéséhez, lebonyolításához, amelyet feladatként kaptunk.
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A foglalkozássorozat lebonyolításához a következő lépéseket tettem:














Hazatérve beszámolót készítettem az elnökség számára a tréningen tapasztaltakról
Elkészítettem egy szakmai és költségtervet, amely a foglalkozássorozat sikeres lebonyolításához volt
szükséges
Időskorú látássérültek toborzása (bevonva az egyesületeket, fórumokat)
Potenciális személyekkel történő kapcsolatfelvétel
A foglalkozássorozat anyagának összeállítása
Egyéb szervezési feladatok elvégzése (segítők bevonása, kísérő biztosítása)
Felmerült igényekre reagálva további szakemberek bevonása (előadások megszervezése)
Első személyes interjú elkészítése a résztvevőkkel
A 7 alkalmas foglalkozássorozat lebonyolítása, igazodva a nemzetközi igényekhez
A csoporttagokkal részvétel a LESEK konferencián
A foglalkozások lezárását követő felmérés elkészítése
A foglalkozások értékelése, tapasztalatok átbeszélése, a csoporttagok igényeinek továbbítása az
Elnök Úrhoz (előadás a rehabilitáció témakörében)
A foglalkozássorozat beszámolójának és jelenléti íveinek eljuttatása a VISAL szervezőihez a
nemzetközi referens segítségével.”

Majoros Kálmánné:
Feladatkör: sport, kultúra, szabadidő
 „2015. január hónapban az elnökség póttagjából lettem az elnökség rendes tagja.
 2015. január, február, március, április hónapokban megtartott elnökségi üléseken részt vettem, és
legjobb tudásom szerint segítettem az elnökség munkáját. Ezen időszak alatt meghatározó
feladatom nem volt.
 2015. május 22-én a MVGYOSZ sport napján vettem részt.
 2015.május 23-án részt vettem az MVGYOSZ küldöttgyűlésén. A jelölő bizottság javasolt az
elnökségbe. A küldöttek bizalmat szavaztak nekem, így az elnökség tagja lettem.
 2015.június 6-án részt vettem az Életet az éveknek heves megyei nyugdíjas klub által szervezett,
Hanák Kolozs EMLÉK TÚRÁN.
 2015. június 20-án az Eszterházy Károly főiskola könyvtára, a múzeumok éjszakája program
keretében, a látássérültek részére programot szervezett. Részt vettem a programon. Előadást
tartottak a bor történetéről, ahol azt is megtudhattuk, hogy hogyan kell a bort megkóstolni, és ízlelés
alapján megmondani milyen fajta bort iszunk.
 2015. június 29-én részt vettem az elnökségi ülésen.
 2015. szeptember 2-án részt vettem az elnökségi ülésen. Elnök úr ekkor osztotta ki az elnökségi
tagok feladat köreit. Én a sport, kultúra, szabadidő feladatkört kaptam.
 2015.szeptember 4-én elkészítettem a projekt tervemet.
 2015. szeptember 8-án részt vettem a Hermina egyesület szervezésében megrendezett programon.
Az olvasás világnapja alkalmából szerveztek fórumot. Rövid előadásom keretében beszéltem a
látássérültek olvasási lehetőségeiről és szokásairól.
 2015. szeptember 11-én e-mailben felkerestem az MVGYOSZ tagegyesületeit. Bemutatkoztam és
kértem segítsenek projektem megvalósításában. Adatokat szerettem volna gyűjteni, hogy milyen
programokat végeznek, és milyen új programokat szeretnének, amit közösen megvalósítanánk.
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 2015. október 9-én a Szent István rádió szerkesztője készített velem egy riportot. Beszéltem a
látássérült emberek helyzetéről és lehetőségeiről a mindennapi életben. Beszéltem egyesületem
munkájáról és feladatairól is.
 2015. október 14-én az MVGYOSZ Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából tartott rendezvényen
vettem részt. A „Blind caching” elnevezésű interaktív szemléletformáló játékot próbáltam ki, melyet
nagyon érdekesnek és tanulságosnak találtam.
 2015. október 15-én a Fehérbot Nemzetközi Napján egyesületemben méltóképpen megünnepeltük a
szervezet 50 éves megalakulását.
 2015. október 28-án a látássérültek mindennapi életéről készült kiállítást ünnepélyesen megnyitottam.
A Bródy Sándor megyei könyvtár kért meg, hogy állítsak össze egy kiállítási anyagot, ami a
látássérültekről szól. A kiállítás három hétig volt látható a könyvtárban.
 2015. november 7-én részt vettem a Hermina egyesület által szervezett Jókai Mór versenyen, melyet
Bereczkné Bihari Erzsébet, az egyesületen belül működő kulturális bizottság vezetője szervezett.
 2015. december 7-én a Logikai Játékok Országos Szervezete egy olyan különleges ajánlattal keresett
meg, melyben egy logikai játék vakokra való kifejlesztésére kértek fel első körben.
 Részt vettem azon szervezetek, egyesületek, alapítványok munkájában, akik azért dolgoznak, hogy a
látássérült emberek hasznosan töltsék el szabadidejüket, legyen az kulturális, vagy sport program.
Folyamatosan figyelemmel kísérem munkásságukat.”

Nemes-Nagy Tünde:
„Beszámoló az MVGYOSZ elnökségében végzett munkámról 2015. január 1. és május 30. közötti
időszakról
Feladatkörök: Szabadidő, sport
 2015. január 17-én részt vettem az MVGYOSZ rendkívüli küldöttgyűlésén, ahol mint a szövetség
elnökségének tagja, felszólaltam és megindokoltam miért is látta szükségesnek az elnökség
kezdeményezni az elnökváltást.
 2015. március 11-én Nyíregyházán képviseltem a Szövetséget, a Védett szervezetek országos
szövetsége, fennállásának 25. évfordulója tiszteletére, valamint a Debreceni egyetem egészségügyi
főiskoláján negyed százada beindult szociális munkás képzést megünneplő konferencián. A
konferencián előadásokat hallgattam a fogyatékos emberek rehabilitációs foglalkoztatásával,
oktatásával, illetve a részükre nyújtott egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban.
 2015. május 22-én részt vettem a „sportolj vAktívan” sport napon, ahol minden, a szemem
egészségét nem veszélyeztető mozgásformát kipróbáltam. Innovatív lehetőségként bemutatásra
került a Fanatic jump Blind, mely keretében trambulinon irányított gyakorlatok hangzanak el, így ezt a
látássérültek is kipróbálhatták. Volt még lengőteke, vak pingpong, aerobic, torna kislabdával, vak
sakk, és tapintható logikai agytornákat is ki lehetett próbálni.
Rendszeresen eljártam az elnökség munka értekezleteire, aktívan részt vettem az elektronikus
levelezésben, javasoltam az elnökségnek, hogy a szövetség Balatonboglári üdülőjébe kerüljenek
kihelyezésre a különböző formátumban megjelenő sajtótermékek, mint a Vakok Világa, stb.. A
kiadványok kihelyezésével a pihenő látássérültek szabadidejének hasznos eltöltése és a vakügy
alaposabb megismertetése volt a célom.
A látássérültek szabadidejének és sportolásának feladatkörét megörököltem, Kovács Béla lemondását
követően. Valamiért nem éreztem igazán magamnak e területeket, így igazi hasznos munkát nem is
tudtam ebben az időszakban, mint elnökségi tag, ezen a területen kifejteni.
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Feladatkörök: Ifjúságügy, oktatás, Braille kultúra
2015. május 30-án az MVGYOSZ küldöttgyűlésén, tisztújításra került sor, ahol ismételten bizalmat
szavaztak nekem a tagegyesületek küldöttei, így továbbra is folytathatom munkámat az elnökségben. Új
feladatköröket kaptam, amiben otthonosabban mozgok, mint korábban a szabadidő és sport területén.
 2015. szeptember 30-án ismételten összehívásra került az elnökség mellett működő Braille-bizottság,
melynek munkájába én is bekapcsolódhattam. A testület tagjai még: Bieber Mária soros elnök,
Borbély Lajosné, Kuminka Györgyné, Németh Tamásné, Péter Zsigmond és Rózemberczki Zoltán.
Mivel a Braille-kultúra megőrzése, népszerűsítése számos területet ölel fel, így itt is
munkamegosztást alkalmaz a bizottság. Vállalt területeim: Akadálymentesítés során alkalmazott
Braille-feliratok, ide értve a kulturális létesítményekben található információs kiadványokat és
szórólapokat, a csomagoló anyagokat, valamint a látássérültek felé a Braille-bizottság munkájának
népszerűsítése, az elnökség felé a javaslatok, határozatok közvetítése.
 2015. október 14-én jelen voltam az MVGYOSZ Fehérbot nemzetközi napi ünnepségén.
 2015 október 15-én élő adásban vendége voltam a Hit online rádiónak. Beszéltem arról kik is a
látássérültek, mi alapján csoportosítjuk a szembetegeket, milyen segítő eszközeink vannak, mi az
integrált és a szegregált oktatás lényege, mi a rehabilitáció, hogyan közlekednek és mivel a
látássérültek, hogyan használjuk a számítógépet, és elmondtam miben segít a Szövetség.
 2015. november 6-án Győrben képviseltem az MVGYOSZ-t. Az AKKU (Az Akadálymentes és
Korlátlan kultúráért Egyesület) programján. Audio-narráció keretében vetítették A tanú című Magyar
filmet. A vetítés előtt pár szóban bemutathattam a jelenlévő önkénteseknek a Szövetséget, a filmet
követően beszélgettünk a tapasztalatokról, észrevételeket és javaslatokat fogalmaztunk meg az
alkalmazott narrációval kapcsolatban.
 2015. december 10-én részt vettem az ELTE fogyatékos ügyi központ megnyitó ünnepségén és
személyesen is felkereshettem az akadálymentes kialakítású irodákat. A központ vezetője, Kovács
Krisztina elmondta, hogy jelenleg 55 látássérült hallgató vesz részt oktatásban az egyetemen. A
szolgáltatások tekintetében útvonalat tanítanak be, szerveznek szemléletformáló tréningeket,
javaslatot tesznek az egyetem akadálymentes kialakításánál, a speciális szükségletű hallgatók
igényeinek megfelelő informatikai segítséget nyújtanak, igény szerinti formátumban előállítanak
tankönyveket, jegyzeteket, adaptált tananyagot archiválnak, tanulásban használatos eszközök
kölcsönzését biztosítják.
Az elnökség ülésein rendszeresen részt vettem. Aktívan bekapcsolódtam az elektronikus levelezésbe,
észrevételeket, javaslatokat tettem, melyeket továbbítottam az elnök és a szakmai vezető felé.
Nyomon követtem a látássérült emberek elektronikus levelező fórumait, abban az esetben, ha az MVGYOSZ
munkájával kapcsolatos jelzések, kérdések is felmerültek, ezeket a leveleket továbbítottam az elnök és a
szakmai vezető felé.
Fontos számomra, hogy a látássérülteket érintő mindennapi ügyes-bajos dolgokat megismerjem, és ennek
megoldásában segítsek. Szorgalmaztam a Braille-könyvtárban kottatár kialakítását és idegen nyelvű
kiadványok, könyvek kölcsönözhetőségének lehetőségét. Felvetettem az elnökségi ülésen, hogy a
kormányablakok akadálymentesítésénél több alkalommal is hiányosságokat, és a látássérültek nem
ügyfélbarát segítését tapasztaltam. Kértem az elnök urat, hogy hivatalos levélben keresse meg az ELMŰ
szolgáltatót, mert az online ügyfélkiszolgálás a látássérültek számára webes felületükön nem megoldott.
Javasoltam, hogy a Balatonboglári üdülőben kerüljön kihelyezésre a szövetség Braille- és öreg betűs
kiadványaiból, hogy ezzel is segítsük a folyóiratok népszerűsítését, valamint, hogy gondoskodjunk a
szabadidő hasznos eltöltéséről.”
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Pesti Zoltánné Pető Mária:
Feladatkör: Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, informatika, azaz fizikai- és infokommunikációs
akadálymentesítés
 „- Részt vettem az MVGYOSZ 2015. évi rendes küldöttgyűlésén áprilisban, valamint választó
küldöttgyűlésén májusban.
 2015. május 30-án az MVGYOSZ küldöttgyűlésén tisztújításra került sor. Az Elnökségbe tagként
kerültem be. Ezt megelőzően Elnökségi póttag voltam.
 2015. 06. 29-ei Elnökségi ülésen javasoltam, hogy a kommunikáció fejlesztése és hatékonyságának
növelése tartozzon a Szövetség céljai, feladatai közé és a stratégia tervezése, szervezése kerüljön
összhangba a költségvetéssel és a szolgáltatásokkal. Javaslatomat az elnökség elfogadta.
 Javasoltam, hogy a stratégia kidolgozása során kérjük ki az egyesületek véleményét is. Felvetettem,
hogy meg kellene találni a megfelelő mutatókat, melyekkel lehetne mérni az egyesületek munkáját.
 2015 közepén elkészítettem egy Magyarország összes települése önkormányzatainak és
döntéshozóinak (polgármester, jegyző) elérhetőségét tartalmazó adatbázist. A megyénkénti,
településenkénti szűrésekre is alkalmas adatbázis későbbi célja, hogy az MVGYOSZ és
Tagszervezetei által közösen kidolgozott állásfoglalásokat valamennyi település döntéshozójának
egységesen el tudjuk juttatni.
 2015. 07. 17-én küldtem a Tagegyesületeknek egy tájékoztató, gondolatébresztő levelet a hozzám
tartozó feladatokkal kapcsolatosan. Erre sajnos nagyon kevés észrevétel érkezett.



2015. 12. 10-én megbeszéltük Dr. Laki Tamás rehabilitációs mérnökkel a kormányablakok
akadálymentesítésének helyzetét.

Jelen voltak: Dr. Nagy Sándor, Fodor Ágnes, Németh Orsolya, Erhart Péter.
Az elnökség 2015. évi ülései közül mind az ötön jelen voltam, amelyet az új Elnökség tagjaival
tartottunk. Részt vettem a döntéshozatalban és az elnökségi tagok közötti, egyes ügyeket érintő és a
döntéseket előkészítő levelezésekben.”
Az Elnökségi tagok érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége által elért eredmények
Az Elnökségi tagok Elnökségi határozatok hozatala és konzultatív tevékenységük útján fejtik ki
érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységüket, meghatározva azzal azokat az irányelveket,
amelyeket az Elnök szervezeti szinten képviselhet a jogalkotók és politikai döntéshozók felé. Ezért
munkájuk eredményességének reprezentatív mutatója az adott időszak alatt hozott határozatok száma.
Az MVGYOSZ elnöksége a beszámolási időszakban 10 alkalommal ülésezett és ez idő alatt 74
határozatot hozott.
Az Elnökség legfontosabb határozatai
- 2/2015. (I. 23.) sz. Határozat a 2015. évi állami támogatás felosztásáról
- 3/2015. (I.23.) sz. Határozat az adózók által a 2014. rendelkező évben az MVGYOSZ részére
felajánlott összeg felhasználásáról
- 6/2015. (I.23.) sz. Határozat az MVGYOSZ küldöttgyűlésének időpontjairól
- 7/2015. (VI.29.) sz. Határozat a vakvezető kutyák egyszeri 50.000 Ft értékű használatbavételi
díjának eltörléséről
- 63/2015 (IX.29.) Határozat Az EBU EU-s közvetítő bizottság képviselőjének jelöléséről
- 66/2015. (XI.3.) Határozat A címzett költségvetési támogatás felhasználásáról
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Az Elnök és az Elnökség munkáját közvetlenül segítő munkatársaink
-

Baráth Barbara (elnöki asszisztens)
Kroll Zsuzsanna (szakmai vezető, február 20-ig)
Angyal Gábor (szakmai vezető, február 20-tól)
Ollé Attila (nemzetközi referens)
Erhart Péter (egyenlő esélyű hozzáférés, márciustól)
Szabó Hajnalka (személyi segítés)
Koczkásné Tóth Csilla (irodai és adminisztrációs feladatok részbeni végzése)

Az Egyesületi Elnökök Tanácsa (EET)
Az EET az MVGYOSZ konzultatív testülete. Összehívásának és működésének rendjéről hatályos
Alapszabályunk rendelkezik, amely letölthető honlapunkról, vagy betekintési céllal kikérhető
irattárunkból.
Az EET 2015-ben 1 alkalommal, március 18-án ülésezett. Napirenden az új szempontok
figyelembevételének kérése a 2016. évi költségvetési támogatás felosztásával kapcsolatban, az
elszámolási törvénnyel kapcsolatos széleskörű tájékoztatásban való részvétel megbeszélése,
javaslattétel megvitatása pótküldöttek választásáról, és a tagsági igazolványok megújításával
kapcsolatos elképzelések megbeszélése voltak.
Az EET ülés eredményei
A tanácskozásról részletek az ülés jegyzőkönyvéből ismerhetőek meg, amely letölthető honlapunkról,
vagy betekintési céllal kikérhető irattárunkból. További eredményei a jelen beszámoló „Láthatóvá Tett
Lehetőségek” eredményeinél tekinthetők meg.
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AZ MVGYOSZ SZ AKM AI TEVÉ KENYSÉGEINEK
BEMUT ATÁS A
Szakmai tevékenységünk rendkívül szerteágazó. Munkánk célja azonban minden esetben azonos: A
vakság vagy gyengénlátás okozta, az élet minden területén felmerülő hátrányok csökkentése,
megszűntetése. A feladatok és munkavállalók számaránya miatt nem tudunk minden munkatársunknak
egy ügykörhöz tartozó feladatot adni. Ezért egyesek neve különböző szolgáltatási területeken is
olvasható, mint a megvalósításban résztvevő személy. Így hatékonyabbá tudjuk tenni a munkavégzést.
A szakmai tevékenységek működését a Szakmai vezető irányítja, az adott területeken releváns szakmai
irányelvek, a szervezeti kultúra és az Elnök iránymutatása alapján.

A szakmai vezető tevékenysége
A szakmai vezető feladatait a hatályos Alapszabály határozza meg. Egyéb tevékenységeit a Munkáltató
(Elnök) utasítása szerint végzi.

A Szakmai vezető tevékenységei február 20 -ig
A feladatkört a fenti határidőig Kroll Zsuzsanna látta el.
Főbb tevékenységei voltak:
 Látássérültek számára akadálymentesítési céllal hangjelzést adó berendezések bekapcsolásához
használatos távirányítók hibás működésével kapcsolatos vizsgálat
 Aláírás tanfolyam szervezése
 Digitális tartalmak gyűjtése múzeumhoz
 Csorna-Porpáci vasútállomás, akadálymentesítés
 BKK jegykiadó automaták akadálymentesítése (utólagos javítások, egyeztetés)
 Budai fonódó villamoshálózat (akadálymentesítés, egyeztetés)
 Segédeszközbolt árukészletének megújítása (tervezés)
 Elektronikus irattárazás (tervezés)
 Panaszkezelés tevékenység (előkészítés)
 Rehabilitációs és környezettervező szakmérnök foglalkoztatása (előkészítés)
 Szakmai terv megvalósításának előkészítése

A Szakmai vezető tevékenységei február 20 -tól
A feladatkört a fenti határidőtől Angyal Gábor látta el.
Főbb tevékenységei:







Direktmarketing tevékenység tervezése és előkészítése
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok végzése
Vakok Világa szolgáltatáshoz sorolható feladatok végzése
Weboldal tartalom frissítés előkészítése
Média szereplés és sajtónyilatkozatok tétele
Turista csoportok vezetése, tájékoztatása

Ezekről részletesen a PR és kommunikáció részben lehet tájékozódni.
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Segédeszköz vásárlási támogatás, áruvásárlási kedvezmények igénybevételi rendjének kialakítása
Segédeszközök árképzési módszertanának tervezése
Alternatív segédeszköz beszerzési források felkutatása
Braille-és hangoskönyv állomány bővítésének előkészítése
Digitális, akadálymentes tankönyvek készítési irányelveinek meghatározása
Eseti konvertáló csoport létrehozása
Braille-nyomtatási hibák kiküszöbölésének elősegítése
Vakvezetőkutya-kiképző iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése
OkosKlub szolgáltatás tervezése és előkészítése
Aláírás tanfolyam koordinálása
Akadálymentesítési feladatok koordinálása
Szolgáltatások nyújtása irányelveinek és eljárásrendjeinek kidolgozása

Ezekről a Szolgáltatások bemutatása részben lehet olvasni.
A Szakmai vezető pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységei
 A Vakok Világa folyóirat készítését részben finanszírozó pályázat koordinálása
 A Láthatóvá Tett Lehetőségek projekt koordinálása, egyes részeinek megvalósítása
 A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkabérének támogatását célzó pályázat
tervezése
 A Vakvezetőkutya-kiképző Iskola egyes tevékenységeit részben finanszírozó pályázat koordinálása
 Munkavállalási lehetőség biztosításának előkészítése
 a vAktív nap projektben közreműködés
 A Fehérbot Nemzetközi Napján tartott rendezvények tervezése, előkészítése
Ezekről a Pályázatok és projektek bemutatása részben lehet további információkhoz jutni.





Döntés előkészítések a szolgáltatásokban dolgozó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban
Képviselet az FSZK testületi ülésein, a Nemzeti Internet Konzultáció eseményein
Együttműködési megállapodás tervezetek készítése
Braille-írásos feliratok írásképének ellenőrzése, grafikai szerkesztése

A Szakmai vezető tevékenységét segítő munkatársak és feladataik
- Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető): OEP támogatások elszámolása, szolgáltatásokban
dolgozók munkájának koordinálása, adminisztráció
- Ollé Attila (nemzetközi referens): szakfordítások készítése
- Erhart Péter (rehabilitációs mentor): egyenlő esélyű hozzáférés, személyi segítés, grafikai munkák,
fotó dokumentáció készítése
- Lipóczki Zoltán: irodai és adminisztrációs feladatok
A Szakmai vezető tevékenységének eredményei
A szolgáltatásoknál és más, az előző év eredményeire vonatkozóan összehasonlítási alapot képező
adatok összevetése alapján, szakmai területeken 10% körüli növekedés a jellemző. Ezen felül minden
területen történtek fejlesztések, a sorstársaink számára előnyös változtatások. Ezekről konkrét adatokat
és információkat a Szolgáltatások bemutatása és egyéb beszámoló részletek, az eredmények
kimutatása bekezdések tartalmaznak.
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A társadalomra és az épített környezetre ható szakmai
tevékenységeink
Társadalmi szemléletformálás
A tevékenység célja: A látó társadalom látássérültekhez való viszonyulásának formálása.

Specifikus célok






Általános és középiskolás diákok részére látássérülttel való személyes találkozás szervezése
Általános és középiskolás diákokkal a látássérültek speciális eszközeinek interaktív megismertetése
Közszolgáltatók munkavállalói részére látássérülttel való személyes találkozásszervezése
Közszolgáltatók munkavállalóival a látássérültek speciális eszközeinek interaktív megismertetése
Tömeges rendezvényeken az érdeklődők számára a látássérültek speciális eszközeinek interaktív
megismertetése, látássérülttel való személyes találkozás lehetővé tétele

A Társadalmi szemléletformálás tevékenység megvalósításában résztvevő munkatársak
-

Schiff Mónika (szervezés, megvalósítás)
Bajnóczy Enikő (megvalósítás)
Morosits Darinka (megvalósítás)
Valent Ivett (megvalósítás)
Szabó Hajnalka (szervezés, megvalósítás)
Benedek Zoltán (megvalósítás)
Kovács Judit (megvalósítás)
Menyhárt Andrea (megvalósítás)
Jónás Beáta (szervezés, megvalósítás)
Angyal Gábor (szervezés, megvalósítás)
Erhart Péter (kreatív tervezés, grafikai munkák, megvalósítás)

A Társadalmi szemléletformálás tevékenység megvalósításában résztvevők
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

személyek

Fejlesztések a Társadalmi szemléletformálás tevékenységben
- Szemléltető eszközpark gyarapítása
- Vakvezető kutyás akadálypálya beszerzése
A Társadalmi szemléletformálás tevékenység leírása
A megrendelő igényeihez alkalmazkodva, külső helyszínen személyes találkozási és beszélgetési
lehetőséget biztosítottunk vak személyekkel. Népszerű vakvezető kutyás bemutatónkkal szórakoztattuk
és tanítottuk a nézőket. Igény esetén interaktív foglalkozások kapcsán a Braille-írás, beszélő eszközök,
vakon is játszható társasjátékok bemutatását végeztük. Szimulációs szemüvegek használatát
biztosítottuk a látásvesztés különböző fajtáinak ismertetése céljából.
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Eredmények a Társadalmi szemléletformálás tevékenységben
26 alkalommal tartottunk társadalmi szemléletformáló rendezvényeket:



























Általános és középiskolák
a NÉBIH bajai rendezvénye
a Fehérbot Nemzetközi Napja
a II. kerületi Kormányhivatal
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
Csepeli vízitelepen táborozó gyerekek
Nemzetközi Nőklub
Diplomatic Spousses of Budapest
Eötvös József Általános Iskola
Csepeli Fenyves Óvoda
Zuglói Bóbita Óvoda
Mosonmagyaróvári Esélynap
Felsőpakony Lovasbemutató
Felsőpakonyi Általános Iskola
DORKO sportszergyártó képviselő
Budapest, V. kerületi Önkormányzat
Budapest, XXI. kerület Rákóczi Kert rendezvény
Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja
Nyári Táborozó gyerekek
Budapest, XVII. kerületi Általános Iskola
Japán Iskola
Amerikai Egyetem látogatói
ALLÉ Sajtótájékoztató
Budapest, NÉBIH dolgozói
MVGYOSZ Békés megye
Székesfehérvári Református Egyházközség

Akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységeink
A tevékenység célja: A vak és gyengénlátó emberek közterületeken és közintézményekben,
közszolgáltatásokban történő egyenlő esélyű hozzáférését biztosítani hivatott, alkalmazandó módszerek
meghatározása.

Specifikus célok:
 közhasználatú létesítmények fizikai akadálymentesítésére tervezett módszerek vizsgálata,
véleményezése, módosítási javaslatok tétele, támogató nyilatkozat tétele
 közhasználatú létesítmények infokommunikációs akadálymentesítésére tervezett módszerek
vizsgálata, véleményezése, módosítási javaslatok tétele, támogató nyilatkozat tétele
Az Akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységünk megvalósításában résztvevő munkatársak
-

dr. Nagy Sándor (elnök)
Erhart Péter (akadálymentesítéssel foglalkozó munkatárs)
Babits Bernadett (REKORE, mérnök)
Igali Zsófia (REKORE, mérnök)
Benedek Zoltán (tapasztalati szakértő)
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-

Kovács Judit (tapasztalati szakértő)
Németh Orsolya (elnökségi tag, májusig)
Angyal Gábor (szakmai vezető, tevékenység szervezése, ellenőrzése, helyszínek bejárása)
Ollé Attila (nemzetközi referens, nemzetközi jó gyakorlatok fordítása)

Akadálymentesítési tevékenységünk megvalósításában együttműködő partnerek, támogatók,
finanszírozás
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- REKORE (Rehabilitációs-és Környezettervező Mérnökök Egyesülete)
- Gravoform Kft. (tapintható térképek)
- Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK)
- Vállalkozási tevékenységünkből származó bevételek

személyek

Akadálymentesítési tevékenységünk leírása
A megrendelő által átadott, egyedi azonosítóval rendelkező műszaki rajzok, látványtervek alapján a
taktilis burkolatok beépítésére vonatkozó útmutatásokat adtunk, majd az ez alapján módosított
tervrajzokat ellenőriztük, a megfelelően alkalmazott akadálymentesítési terveket támogattuk. Kiépített,
akadálymentesített helyszíneket teszteltünk bejárásokon. A nem működő, hangjelzéssel ellátott
tájékoztató rendszerek (Gyalogos jelzőlámpák, utastájékoztató berendezések) hibaelhárításáért felelős
szolgáltatóknál kezdeményeztük a hibaelhárítást. Az akadálymentesítési kérdéseikkel hozzánk
fordulóknak megoldási javaslatokkal szolgáltunk a konkrét ügyek kapcsán. Tájékozódtunk az
akadálymentesítés terén a külföldön bevált gyakorlatokról. Közérdekű bejelentések kapcsán bejártunk
helyszíneket és kivizsgáltuk a bejelentéseket, adott ügyekben a szükséges intézkedéseket megtettük.
Az internetes tartalmak hozzáférhetősége ügyében bekapcsolódtunk a Nemzeti Internet
Konzultációfolyamatába.
Eredmények az Akadálymentesítési szolgáltatásban
Ellenőrzött/módosult műszaki rajzok






Délbalaton vasútvonal állomásai, peronjai
Pécs autóbusz állomás, peronok
Csárdaszállás vasútállomás, peronok
GSEV Moson-Csorna vasútállomás, peronok
Leier (taktilis burkolati elemek)

Tanácsadás
 Győri AUDI SCHULE Gimnázium és Általános Iskola (taktilis jelzések)
 Újpalotai parkoló (járdák, jelzések(
 Aquinkum HÉV megálló (elsodrási sáv jelzése)
 Turisztikai szakdolgozónak (látássérült turisták informálásának módjáról)
 Szekszárd (Egészségügyi intézmény akadálymentesítéséről)
 Sopron, belváros (tapintható makettről)
 Szentgotthárd (kereszteződés)
Egyeztetések
 Békéscsaba vasútvonal (korlátokkal kapcsolatban jelzések, feliratok)
 BKK KÖKI (jó gyakorlatok és problémák vizsgálata)
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4-es metró ajtónyitásával kapcsolatos helyzetről
3-as metró megállóinak felújításával kapcsolatban
Switelsky kivitelező táblák kihelyezéséről gyártókkal, Gravoformmal
NORA képviselőjével termékeikről (taktilis burkolatok)
Barabás Kő Kft. termékeiről (taktilis burkolatok)

Bejárt területek








OTP bankfiók Budapest (komplex vizsgálat)
OTP bankjegy automaták (vakon történő használat tesztelése)
Budapest Hungária körút, Amerikai út (hibrid buszok hallhatóságának tesztelése)
Budapest, Kossuth tér (felmérés, problémák dokumentálása fotókkal)
Petőfi irodalmi múzeum József Attila-kiállítás
Budapest, Oktogon tér (taktilis jelzések hiánya)
Budapest, Bosnyák tér (taktilis jelzések elhelyezése)

Egyéb
 Európai Mobilitás kártya tervezet véleményezése
 Részvétel nemzetközi konzultáción (liftek akadálymentesítése)
 Részvétel az EBU által szervezett konferencián, Bécsben (csendes járművek)

Termékfelirat vizsgálat
A tevékenység célja, hogy a csomagolóanyagokon a gyártók által feltüntetni kívánt, vak emberek
számára tervezett termékfeliratok hibátlanul jelenjenek meg és könnyen elolvashatóak legyenek.

Specifikus célok
 Csomagolóanyagok látványtervein szereplő, Braille-írásos feliratok megfelelőségének vizsgálata
 Csomagolóanyag mintákon szereplő, Braille-írásos feliratok megfelelőségének vizsgálata
A Termékminta vizsgálatban résztvevő munkatársaink
-

Tóth Miklósné (koordinátor, adminisztrátor)
Fehérné Drávucz Mária (helyettes koordinátor, adminisztrátor)
Kovács Judit (tapasztalati szakértő)
Benedek Zoltán (tapasztalati szakértő)
Menyhárt Andrea (tapasztalati szakértő)
Angyal Gábor (szakmai vezető, felülvizsgáló)
dr. Nagy Sándor (felülvizsgáló, jóváhagyó)

A Termékminta vizsgálat megvalósításában együttműködő partnerek, támogatók, finanszírozás
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- Vállalkozási tevékenységünkből származó bevételek

személyek

Fejlesztések a Termékminta vizsgálat tevékenységben
- változtatások a megfelelőségi kritériumok terén
- megfelelőségről készített dokumentum formai és tartalmi követelményeinek meghatározása
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A Termékminta vizsgálat tevékenység leírása
Ellenőriztük a megrendelők által rendelkezésre bocsátott gyógyszerdobozok, vagy más
csomagolóanyagok látványtervein a kész terméken feltüntetni kívánt Braille-írásjelek helyességét,
tekintettel a Braille-írás Magyar szabályaira, valamint a Marburgi szabványra.

A szervezeti értékeket gyűjteménybe fog laló tevékenységünk
(Múzeum)
A tevékenység célja, hogy a Szövetség létrejöttének 100. évfordulójára (2018-ra) egy új, nyilvános
szolgáltatást indíthassunk be, lehetővé téve ezzel a szervezet történetének, elért eredményeinek, a vak
és gyengénlátó emberek helyzetének változását és mindennapjaik megismerését.

Specifikus célok
 Tárgyi eszközök gyűjtése és katalogizálása
 Fotók, film-és hangfelvételek gyűjtése és katalogizálása
 Tematikus elbeszélések lejegyzése
A Múzeum előkészítő tevékenységében résztvevő munkatársaink
-

Szabó Hajnalka (kulturális szakértő)
dr. Nagy Sándor (elnök, kellék gyűjtő)
Kroll Zsuzsanna (szakmai vezető, digitális tartalmak gyűjtője)
Angyal Gábor (szakmai vezető, szervezeti értékek mentője, eszközgyűjtő)
Erhart Péter (szervezeti értékek mentője, eszközgyűjtő)
Koczkásné Tóth Csilla (szervezeti értékek mentője, eszközgyűjtő)
Rózsa Dezső (digitális tartalmak gyűjtője)

A Múzeum előkészítő tevékenységünk támogatói, partnereink
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- Az MVGYOSZ tagegyesületei (A tagegyesületek nevei megtekinthetőek weblapunkon)
Fejlesztések a Múzeum előkészítő tevékenységünkben
- Múzeum raktár kialakítása
- Katalogizálás rendjének kialakítása
- „Házon belüli” gyűjtemények egyesítése, rendezése
A Múzeum előkészítés tevékenység leírása
A tevékenység kapcsán az épületen belüli munkaállomások átrendezése, a raktárhelység kialakítása,
meglévő muzeális eszközök összegyűjtése, rendezése és nyilvántartásba vétele megtörtént. A
gyűjtemény bővítése érdekében a tagegyesületek és a DM levelek címzettjei felé felhívást intéztünk.
Eredmények a Múzeum előkészítés tevékenységben
 Több mint 40 GB digitális tartalom
 105 múzeumi tárgy
21

PR és Kommunikációs tevékenységek
A PR és Kommunikációs tevékenységek célja
A társadalom minden szereplőjének megismertetése a látás hiányából, vagy gyenge voltából eredő
hátrányokkal és az MVGYOSZ azon tevékenységeivel, amelyek a hátrányok áthidalására irányulnak,
ezáltal a látássérült személyek mindennapi életének könnyítése, a Szövetség ismertségének és
elismertségének erősítése.

Specifikus célok
 Látássérültek tájékoztatása az életvitelüket segítő lehetőségekről, az MVGYOSZ értük végzett
tevékenységeiről, az Elszámolási törvényről
 A társadalom széles körének informálása a látássérülteket érő jogsérelmekről, a proaktív
együttműködés eredményességéről, az MVGYOSZ tevékenységeiről
 Szemléletformáló tevékenységek végzése
A PR és Kommunikációs tevékenységben résztvevő munkatársak
-

dr. Nagy Sándor (nyilvánossági kommunikáció)
Schiff Mónika (nyilvánossági kommunikáció)
Angyal Gábor (nyilvánossági kommunikáció)
dr. Ozvári-Lukács Ádám (nyilvánossági kommunikáció, DM tematikus anyagok szerkesztése)
Nemes-Nagy Tünde (nyilvánossági kommunikáció)
Sztakó Krisztina (Vakok Világa, szerkesztő)
Kovács Judit (Vakok Világa, rovatfelelős, archiváló)
Árvay Mária (Vakok Világa rovatfelelős, hírlevél szerkesztő)
Szabó Hajnalka (hírlevél tördelőszerkesztő)
Musákné Gergely Orsolya (Láthatóvá Tett Lehetőségek, szakértő)
Szabó Tünde (Láthatóvá Tett Lehetőségek, szakértő)
Lipóczki Zoltán (DM adminisztrátor)
Tóth Miklósné (DM adatkezelő)

A PR és kommunikáció tevékenység végzésében közreműködő partnereink, támogatóink
-

Magyar Távirati Iroda (térítésmentes hírközlés)
Human Dialog Kft. (rendszeres Közreműködés Direktmarketing tevékenységben)
Látszerész Szövetség (sajtó megjelenések szervezése egy program kapcsán)
Notebookspecialista (sajtómegjelenések szervezése egy program kapcsán)
Magyar Nemzeti Bank (Munkabérek részbeni finanszírozója)
Diamond Solutions Zrt. (Informatikai és telekommunikációs szolgáltató)
Hibabontó Kft. (Informatikai szolgáltató)
UPC Magyarország Kft. (Telekommunikációs szolgáltató)
Magyar Telekom Nyrt. (Telekommunikációs szolgáltató)
PrintPix Nyomda (Vakok Világa nyomtatása)
Magyar Posta Zrt. (Vakok Világa, RTV újság és direkt marketing levelek kézbesítése)
Genuin Szolgáltató Bt. (Láthatóvá Tett Lehetőségek projekt, szakmai tanácsadó és előadások)
Nemzeti Kulturális Alap (Vakok Világa kapcsán munkabér, nyomtatási és terjesztési költségek
részbeni finanszírozása)
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A PR és kommunikáció tevékenységeink leírása
Céljaink elérése érdekében tudatos, tervezett tevékenységet fejtünk ki, de nem szabad elfelejteni, hogy
a Szövetség fennállásának több évtizede alatt elődeink által, a szervezet vak és gyengénlátó emberekért
végzett tevékenységével megszerzett hírneve is elősegíti, hogy tematikus anyagok készítésekor a sajtó
képviselői az MVGYOSZ-t kérdezzék meg. Kommunikációs tevékenységünket két fő irányba folytatjuk.
Ezek: Elsősorban látássérültek, elsősorban nem látássérültek. A cél elérése érdekében specifikus
kommunikációs eszközöket, csatornákat használunk.
Kommunikációs tevékenységeink főbb témakörei
Tájékoztatás:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Segédeszközboltunk árukínálatáról, kedvezményes áruvásárlási lehetőségekről
a Hangos és Braille-könyvtár igénybevételi feltételeiről, a kölcsönözhető művekről
a Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánkhoz kapcsolódó információkról
az akadálymentes tankönyvek igényléséről
Braille-nyomtatású szövegek és kották készíttetéséről
Akadálymentes számlákkal kapcsolatos tudnivalókról
A már nem igényelhető Vakok Személyi Járadékáról
A Rokkantsági Járadékról
A Fogyatékossági Támogatásról
A Rehabilitációs Ellátásról
A Rokkantsági Ellátásról
Az Emelt Összegű Családi Pótlékról
Az Ápolási Díjról
Az MVGYOSZ és Tagegyesületei, valamint a látássérültek ügyével foglalkozó alapítványok,
egyesületek által nyújtott szolgáltatásokról, támogatásokról
A közszolgáltatások és közterületek egyenlő esélyű hozzáférésének hiánya okán elszenvedett
jogsérelmek jogorvoslati lehetőségeiről
A 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének
módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről, a gyakorlati
teendőkről és felmerülő határidőkről
A felelős pénzügyi fogyasztói magatartásról
Az MVGYOSZ tevékenységeinek és szolgáltatásainak hiánypótló és a látássérültek életminőségét
javító mivoltáról
A vak és gyengénlátó személyek speciális jogairól, az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű
hozzáférés követelményéről

Kommunikációs csatornáink
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E-mailben terjesztett hírlevelünk
Vakok Világa folyóiratunk
www.mvgyosz.hu honlapunk
Youtube csatornánk
Facebook oldalaink
Nyomtatott és digitális (online) sajtóorgánumaink
Rádiós és televíziós csatornáink
Címzett postai küldemények (Direkt marketing tevékenységünk,(továbbiakban DM))
Magyar Távirati iroda (online közleményeink)
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Sajtó és média megjelenéseink helye és témái
o Nyilatkozat az Indexnek arról a kormányrendeletről és üzletszabályzatról, amelynek értelmében a
vak emberek, csak tanú jelenlétében vehetik át a postai küldeményeket (dr. Nagy Sándor)
o Interjú Blikk magazinnak, csepeli taktilis jelzések kialakításának szakszerűségéről (Angyal Gábor,
Benedek Zoltán)
o Interjú a Magyar Nemzet Online részére (dr. Nagy Sándor)
o Interjú RTL Klub Fókusz, TV2 Mokka című műsoroknak, csepeli taktilis jelzések kialakításának
szakszerűségéről (Angyal Gábor)
o Interjú M1 Híradó: BKK üzletszabályzat módosításáról (dr. Nagy Sándor)
o Interjú M1 Híradó, Esélyegyenlítő honlapról (Angyal Gábor)
o Nyilatkozat a Metropol napilap munkatársának, a digitális akadálymentesítésről, az internet és a
média akadálymentes használatáról (dr. Nagy Sándor)
o MTI közlemény kiadása az Esélyegyenlítő honlapról (dr. Nagy Sándor, dr. Ozvári-Lukács Ádám)
o Interjú, Klub rádiónak az Esélyegyenlítő honlapról (dr. Ozvári-Lukács Ádám)
o Interjú a Ripost.hu-nak az utazási kedvezményekkel kapcsolatos visszaélésekről (dr. Nagy
Sándor)
o Index.hu: Fehérbot Nemzetközi Napja (egész napos online megjelenés)
o Interjú, City Tv: Fehérbot Nemzetközi Napja (dr. Ozvári-Lukács Ádám)
o Kossuth Rádió, Napközben: 4-es metró gombos ajtónyitás (dr. Nagy Sándor)
o Interjú, Zuglói Lapok (dr. Nagy Sándor)
o Interjú, Civil Rádió: A nyomógombok használatáról a közösségi közlekedési eszközökön (dr. Nagy
Sándor)
o Interjú, atlatszo.hu újságnak: a metró szerelvények ajtajának nyomógombos nyitásáról (dr. Nagy
Sándor)
o Interjú, Zuglói lapok: okostelefon (Angyal Gábor)
o Interjú, Hit online Rádió: látássérültek helyzete, lehetőségei, MVGYOSZ (Nemes-Nagy Tünde)
Vakvezető kutyákhoz kapcsolódó témakörben az alábbi helyeken jelentünk meg: Kossuth Rádió több
műsora; MTV1; VS.Hu; Magyar Nemzet; Kisalföld; Érd Fm; Promontor Tv; Lokál magazin;
Meglepetés újság; TV2; Infó Rádió, Lánchíd Rádió, VIVA TV.
Hírlevél
Heti rendszerességgel nyújtottunk naprakész tájékoztatást szolgáltatásaink aktuális híreiről, a
látássérülteket érintő ügyekről, az Elszámolási törvény kapcsán felmerülő határidőkről és teendőkről.
Vakok Világa
Vakok Világa folyóiratunk nagybetűs síkírású és pontírásban kiadott változatát, postai úton, a Vakok
Világa elektronikus változatát pedig e-mailben küldtük a megrendelőknek. A Vakok Világa lapzártája és
a Braille-nyomtatás között szükségképpen felmerülő időeltolódás miatt nem tud friss, aktuális híreket
közölni. Ezért magazin jellegű, tematikus rovatokat tartalmazó újságként adtuk ki. Benne az MVGYOSZ
tagegyesületeinek eseményeiről és más, a látássérültek mindennapi életét segítő tudnivalókról
olvashattak a megrendelők.
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A szerkesztést, júniusig a tördelést, az elektronikus és a Braille-változatot munkatársaink állították elő. A
postára történő kiszállítást is munkavállalóink végezték. A lap archív példányai weboldalunkról
letölthetőek.
DM tevékenységünk
DM levelekben bemutatott témák
o
o
o
o
o
o

Vakvezető kutya (Kiképzési Program)
Okostelefon használat oktatása
Vakvezető kutya (Tenyésztési Program)
A Szövetség székháza
Sport és szabadidős tevékenységek
Hangostérkép

Kapcsolódó levelek
o
o
o
o

Köszönőlevelek adományozóknak
Köszönőlevél kiemelkedő adományozóknak
Év végi köszönőlevél
Új címzettek bevonását célzó levelek

Láthatóvá Tett Lehetőségek projekt
Láthatóvá Tett Lehetőségek projektünk keretében a „2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói
kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések
rendezéséről” szóló jogszabály rendelkezései kapcsán felmerülő, aktuális határidőkről személyes
konzultáció során, a lehetőségekről weboldalunkon, a Vakok Világában, hírlevelünkben pedig a
határidőkről tájékoztattuk az érdekelteket, valamint három alkalommal előadást tartottunk a felelős
pénzügyi fogyasztói magatartásról, hogy érdeklődő sorstársaink a jövőben elkerüljék az
adósságcsapdákat.
PR és kommunikáció tevékenységhez tartozó projektek
- Láthatóvá tett lehetőségek – Szakmai tanácsadás telefonon és e-mailben, ezekről tájékoztatás
nyújtása hírlevélben, weboldalon és a Vakok Világa folyóiratban, valamint szakmai előadás a
tudatos pénzügyi fogyasztói magatartásról (3 alkalommal)
- 1 %-os kampány
PR és Kommunikációs tevékenységünk kapcsán megvalósított fejlesztések
- A Szövetség internetes sávszélességét növeltük, a ráfordítások csökkentése mellett
- A távmunkában dolgozók számára is teljes körűen használható képernyőolvasó programokat
biztosítottunk
- Minden munkatársunk által használható optikai karakterfelismerő programot vásároltunk, jelentős
kedvezménnyel
- két darab Braille kijelzőt és egy laptopot vásároltunk vak munkatársaink részére
- Az elektronikus Vakok Világa önálló terjesztési csatornát kapott
- A síkírású Vakok Világa borítója színes lett, szerkesztése egy hasábos
- A direkt marketing leveleink grafikai arculata megújult, szebb lett
- Mobiltelefon szolgáltatót váltottunk, amely révén lényeges költségmegtakarítást értünk el
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PR és Kommunikációs tevékenységünk eredményei
A mérhető adatok az előző év azonos mért adataival vannak összevetve.
 E-mailben terjesztett hírlevelünket 407 címre, (növekedés 17%) 56 alkalommal (növekedés
56%) küldtük ki, összesen 490 hírrel, vagy közleménnyel, (növekedés 102%), melyek közül 395
az MMVGYOSZ saját, (növekedés 160%), 155 pedig valamely társszervezet, vagy egyéb
látássérülteket érintő anyag volt (növekedés 70%. Az előző évhez képest a feliratkozók száma
27%-kal nőtt, szám szerint 110 új feliratkozónk, 2 leiratkozónk volt.
 Weboldalunkat 98 alkalommal frissítettük és 51.581-szer tekintették meg, a növekedés 38,1%.
 Youtube (internetes videó megosztó) csatornánkon 31 követőnk van (növekedés 72%). 15 új
videót töltöttünk fel (csökkenés 20%). A megtekintések száma az összes kisfilmünkre
vonatkoztatva 6843 volt (növekedés23,4%). A legnézettebb film volt: Hogyan segítsünk
megfelelően (9. rész) (MVGYOSZ VKI); Utazás Vakvezető Kutyával (6. rész) (MVGYOSZ VKI)
és a Húsvét című filmek.
 Elsődleges Facebook oldalaink kedvelőinek száma 1707, a növekedés 50,3%.
 Nyomtatott és digitális (online) sajtóorgánumokban 67 alkalommal jelentünk meg (nincs
összehasonlító adat).
 Rádiós megjelenések száma: 6 (100% növekedés), televíziós megjelenéseké 10 (növekedés
70%).
 Postai kézbesítéssel DM levelet 265.451 esetben küldtünk ki, ez 3,2%-kal több mint tavaly volt.
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SZOLGÁLT AT ÁSI TERÜLETEK
Szolgáltatásaink Tagegyesületeinknek
Segítségnyújtás elszámolás készítésében
A szolgáltatás általános célja, hogy az országban működő MVGYOSZ Tagegyesületek hozzájussanak
azokhoz az információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek az MVGYOSZ által a Tagegyesületek részére
átadott támogatások pontos elszámolásának elkészítéséhez.
Konkrét cél a telefonos és e-mailes, adott esetben személyes tájékoztatás biztosítása a Tagegyesületek
részére:
- a Költségvetési törvényben az MVGYOSZ általi felhasználás céljából nevesítetten elkülönített
pénzösszegből, a Tagegyesületeknek működési költségeik részbeni fedezésére továbbadott
támogatással, és
- az adózók által a Személyi Jövedelemadójuk terhére az MVGYOSZ részére történt felajánlásokból
befolyt összegből a Tagegyesületeknek felhasználásra továbbadott pénzösszegek elszámolási
módjával kapcsolatban.

Specifikus célok:
 számviteli jellegű tanácsadás
 könyveléstechnikai tanácsadás
Szolgáltatás biztosításában résztvevő munkatársaink:
- Kutor Sándorné (gazdasági vezető)
- Jónás Beáta (pénzügyi vezető)

Szolgáltatás működtetését biztosító partnereink, támogatóink:
- Magyar Állam (Munkabérek és működési költségek részbeni finanszírozója)

Szolgáltatásaink látássérült magánszemélyeknek
Információs szolgáltatás
A szolgáltatás általános célja, hogy az érintettek hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek
biztosítják egy látássérült személy mindennapi életvitelének megkönnyítését.

Specifikus célok :
Személyre szabott információ nyújtása





Szociális juttatásokról
Az MVGYOSZ szolgáltatásairól
Egyéb, látássérültekkel foglalkozó szervezetekről
Egyéb, látássérültek által igényelhető támogatásokról
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Az Információs szolgáltatás megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársaink:
-

Benedek Zoltán
Lipóczki Zoltán
Koczkásné Tóth Csilla
Angyal Gábor
Taba Zsófia
Sziládi Zsuzsanna
Schiff Mónika
Erhart Péter

Az Információs szolgáltatás működtetését biztosító partnereink, támogatóink:
- Magyar Állam (Munkabérek és működési költségek részbeni finanszírozója)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- Diamond Solutions Zrt. (Informatikai és telekommunikációs szolgáltató)
- Hibabontó Kft. (Informatikai szolgáltató)
- UPC Magyarország Kft. (Telekommunikációs szolgáltató)
- Magyar Telekom Nyrt. (Telekommunikációs szolgáltató)
- Human Dialog Kft. (Direkt Marketing szolgáltató)
- PrintPix Nyomda (Vakok Világa nyomtatása)
- Magyar Posta Zrt. (levelek kézbesítése)

személyek

Az Információs szolgáltatás leírása
Munkatársainkat munkaidejükben, személyesen, telefonon és e-mailben, ritkán postai levélben
megkereső ügyfeleink szóbeli tájékoztatását minden esetben az ügyfeleknek megfelelő módon
biztosítottuk.
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LÁTÁSSÉRÜLTEK ÁLT AL IGÉNYBE VEHETŐ, AZ
EGYENLŐESÉLYŰ HOZZÁF ÉRÉST SEGÍTŐ
SZOLGÁLT AT ÁS AINK
Klasszikus szolgáltatásaink
Hangos-és Braille-könyvek kölcsönzése (könyvkölcsönzés)
A könyvkölcsönzés szolgáltatás célja
Klasszikus és kortárs szépirodalmi, valamint ismeretterjesztő művekhez történő hozzáférés biztosítása,
a vak és gyengénlátó emberek számára akadálymentesített változatban.

Specifikus célok
 Pontírásban elkészített könyvtári Braille-könyvek kölcsönzése
 Kompakt kazettán, illetve CD-n tárolt, felolvasott könyvtári hangoskönyvek kölcsönzése
A könyvkölcsönzés szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink:
-

Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető)
Taba Zsófia (Könyvtárvezető)
Páll Erika (Braille-könyvtáros)
Dr. Galló Zsolt (önkéntes, felolvasó)
Kardos János (postai szállítás)
Szombat Tibor (postai szállítás)

A könyvkölcsönzés szolgáltatás leírása
A szolgáltatást Hangoskönyvtár és Braille-könyvtár nevű szolgáltató részlegeinkben valósítottuk meg. A
hét három munkanapján, kedden, csütörtökön 10 és 18, valamint pénteken 8:30 és 12 óra között
személyes ügyfélfogadás keretében biztosítottuk a kölcsönzés lehetőségét. Hétfőn és szerdán a postai
szállítással kölcsönzött könyvek kezelése történt. A postai szállítás ingyenes, a kölcsönzőtől a
könyvtárak felé is, a Budapest közigazgatási határán kívül élő olvasóink számára. Nyári szabadság és
év végi leállás miatt a szolgáltatás összesen 4 hétig szünetelt. A Hangoskönyvtár részlegben dolgozó
munkatársunk önkéntes felolvasókat is toborzott.
Fejlesztések a könyvkölcsönzés szolgáltatásban
- Hangos-és Braille-könyv állományunkat bővítettük
- Az összes hangkazettán tárolt hangoskönyvet bedigitalizáltuk
- A digitális hangoskönyvek tárolására szervert vásároltunk
A könyvkölcsönzés szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- iData Kft (hangoskönyv állomány bővítése)
- Magánszemély adományozók (hangoskönyv állomány bővítése)
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személyek

Eredmények a könyvkölcsönzés szolgáltatásban
A könyvkölcsönzés szolgáltatás eredményei alapján elmondható, hogy a kölcsönözhető művek
állományának gyarapítása 10%-os növekedést eredményezett a kölcsönzések számára vonatkozóan.
Hangoskönyvek kölcsönzése
Aktív olvasók száma: 1.110 fő, a tavalyihoz képest 2% a növekedés. Kölcsönzött művek száma 22.345,
0,7% a növekedés mértéke. Állományban szereplő összes mű: 4983. Gyarapodás: 16,2 % (80 mű).
Braille-könyvek kölcsönzése
Aktív olvasók száma: 91 fő, növekedés a tavalyihoz viszonyítva 2,24%. Kölcsönzések száma: 1.278, a
növekedés 10,6%. Kölcsönzött kötetek száma 12.640. Állományban szereplő összes mű: 1.261.
Gyarapodás: 7,9% (94 mű).

Segédeszköz ellátás
A segédeszköz ellátás szolgáltatás célja
A látássérült személyek számára a látás hiányából, vagy gyenge voltából eredő, a mindennapi életükben
felmerülő, speciális eszközökkel áthidalható problémák kiküszöbölése.

Specifikus célok













Közlekedést segítő eszközök (pl. fehérbotok)
Beszélő kijelzővel ellátott eszközök
Hanggal tájékoztató jelző eszközök
Tapintható kijelzővel gyártott eszközök
Vakok számára készített sporteszközök
Vakok által is játszható játékok
Hagyományos és digitális nagyítók
Tapintható jelölő eszközök
Braille-írás eszközeinek, és
Egyéb, a háztartás vezetését megkönnyítő eszközök
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által támogatott termékek biztosítása
Segédeszközök szervizelése (elemcsere, botvég és botgumi csere, megrongálódott fehérbotokhoz
egyedi alkatrészek gyártása, fejlesztése, botok személyre szabása, pontírógépek javítása,
alkatrészek gyártása, stb.)

A segédeszköz ellátás szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink:
-

Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető)
Sziládi Zsuzsanna (segédeszköz értékesítő)
Sándor Károly (fajáték készítő)
Ollé Attila (nemzetközi referens)
Drippey Béla (szervízelés)
Kutor Sándorné (gazdasági vezető)
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- Jónás Beáta (pénzügyi vezető)
- Kardos János (postai szállítás, beszerzés)
- Szombat Tibor (postai szállítás)
A segédeszköz ellátás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink
-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
DPD Hungária Kft (beszélő konyhamérleg adományozó)
SZJA 1%-ról MVGYOSZ javára rendelkezők (árkedvezmény fedezetének biztosítása)
Egyéb magánadományozók (árkedvezmény fedezetének biztosítása)
Labrador Kft. (OEP támogatott digitális nagyítók marketing tevékenysége)

A segédeszköz ellátás szolgáltatás leírása
A szolgáltatást Segédeszközbolt nevű szolgáltató részlegünkben működtettük. A hét három
munkanapján: kedden, csütörtökön 10 és 18, valamint pénteken 8:30 és 12 óra között személyes
ügyfélfogadás keretében biztosítottuk a vásárlás lehetőségét. Hétfőn és szerdán az utánvétes, a
kiválasztott terméket postai szállítással megrendelő vásárlók kiszolgálását (csomagolást, postai feladás
előkészítését), valamint az OEP felé történő elszámolással kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket,
árurendelést és beszerzést, bevételezést végezték munkatársaink. A külföldi szállítókkal a nemzetközi
referens tartotta a kapcsolatot.
Fejlesztések a segédeszköz ellátás szolgáltatásban
- készletnyilvántartó rendszer frissítése
- árukínálat bővítése
- raktárkészlet frissítése
Eredmények a segédeszköz ellátás szolgáltatásban
Az árkedvezmények és támogatások eredményeként az elfekvő, illetve nem piacképes árú termékeket is
sikerült értékesíteni. Így összességében mintegy 10%-kal több árucikket értékesítettünk, mint tavaly, és
felfrissítettük az árukészletet.
A DPD Hungária Kft. támogatása által beszélő konyhamérlegekhez juthattak 16-an, térítésmentesen.
Nyár közepétől a régi beszerzésű árucikkekre vonatkozóan 90%-os, majd ősztől az újakra vonatkozóan
50%-os árkedvezménnyel vásárolhatták meg a termékeket az érvényes MVGYOSZ tagsági
igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek. Az MVGYOSZ tagegyesületei is 50%-os kedvezménnyel
vásárolhattak az év negyedik negyedében. Az új beszerzésű termékek esetében a tagegyesületekre és
azok tagjaira, valamint a Természetes Személy Tagok Szervezete tagjaira vonatkozóan kiemelten
kedvező szabályról határozott az Elnökség. A Segédeszközboltban eddig nem kapható, piacképes
termékeket is beszereztünk. Tesztelés alá vontunk egy az RNIB (Angliai Vakok Szövetsége) által
forgalmazottnál jobbnak tűnő címkéző tollat. Folytattuk a saját gyártású, kézműves játékok gyártását.
A Segédeszközbolt (egyedi méltányossági kérelemre, az OEP által támogatottan megvásárolható
digitális nagyítókat is beleértve) összes forgalma: 81.273.431 Ft volt, ami a tavalyi év azonos módon
számított adataihoz képest csaknem 250 %-os növekedés. Új árut 86.399.522 Ft-ért vásároltunk. A
kiszolgálások száma 2,5 %-kal több, mint 2014-ben volt. Eladott termékek db száma: 5.059 db, 9,6%-kal
nőtt a tavalyihoz képest.
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Síkírásban kinyomtatott anyagok akadálymentesítése
(konvertálás)
A konvertálás szolgáltatás célja
A síkírásban kiadott anyagok Braille-nyomtatásra alkalmas, vagy képernyőolvasó programmal teljes
körűen használható elektronikus fájl formátumra történő átalakítása.

Specifikus célok






Síkírásos anyagok digitalizálása
Digitalizált fájlok szöveges fájlokká alakítása
Szöveges fájlok cél szerinti szerkesztése, formázása
Szöveges fájlok átalakítása Braille-nyomtatásra alkalmazható fájlokká
Braille-írásjelek írásképének grafikus megjelenítésű kiszerkesztése

A konvertálás szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink:
-

Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető)
Péter Zsigmond (csoportvezető)
Geigerné Sinkó Zsuzsanna (digitális tankönyvek)
Fehérné Drávucz Mária (digitális tankönyvek)
Fekete Gyucha Viktor (digitális tankönyvek, Vakok Világa tördelőszerkesztője, júniusig)
Tóth Miklósné (digitális tankönyvek, áprilisig)
Hornyák Gáborné (digitális tankönyvek, áprilistól)
Kercza Tamás (digitális tankönyvek, Braille-nyomtatás előkészítés és Braille-nyomtatás)
Menyhárt Andrea (Braille-korrektor)
Ollé Attila (nemzetközi referens)
Dr. Galló Zsolt (önkéntes, felolvasó)

Az Eseti konvertáló csoport munkatársai
-

Angyal Gábor
Baráth Barbara
Erhart Péter
Fehérné Drávucz Mária
Tímár Gabriella
Ollé Attila
Szabó Hajnalka
Tóth Miklósné
Németh Tamásné

A konvertálás szolgáltatás leírása
A szolgáltatást a Konvertáló csoport nevű szolgáltató részlegünkben valósítottuk meg, amely a Brailleelőkészítő csoport és a Tankönyvellátó csoport összevonásával jött létre. Az iskolák által megrendelt
tankönyvek, a szolgáltatók által megrendelt közüzemi számlák digitális, akadálymentes változatait
elkészítettük. Mivel a tankönyvek konvertálása a vonatkozó rendelkezések miatt csak májusban
kezdődhetett, viszont szeptemberig el kellett készíteni a megrendelt könyveket, ezért a szezonális
munkavégzés kapcsán kialakult munkaerőhiány pótlására megbízási szerződéses és szezonális
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munkaviszony keretében túlnyomó részt a nyári szabadságukat és szabadidejüket feláldozni hajlandó,
és a feladatot munkaszerződésük alapján el nem látó dolgozókból Eseti konvertáló csoportot hoztunk
létre, melyet a konvertálási feladatok elvégzését követően meg is szüntettünk. A Vakok Világa síkírású
nyomtatásban és digitális formában kiadott változataihoz a tördelőszerkesztői feladatkört elláttuk az év
első felében. Egyebekben csoportunk a Braille-nyomda szolgáltatási részleg működésének
alapfeltételeként a nyomtatáshoz alkalmazható, valamint tömegesen, préselési technikával nyomtatni
tervezett Braille-feliratok írásképét grafikusan megjelenítő fájlokat állított elő:
A heti rendszerességgel kiadott Rádió és Televízió Műsorújság Braille-nyomtatású változatához
A havi rendszerességgel kiadott Vakok Világa folyóirat Braille-nyomtatású változatához
A Braille-nyomtatásban megrendelt középiskolai tankönyvekhez
A Segédeszközboltban értékesített Braille-naptárakhoz és ABC-khez, könyvekhez
A Braille-könyvtárban kölcsönözhető művekhez
A cégek, szervezetek és magánszemélyek által leadott egyedi megrendelésre készített Braillenyomtatásokhoz
- A szervezeten belül megrendelt Braille-nyomtatásokhoz
- A Braille-nyomtatású közüzemi számlákhoz és
- A Braille-kottákhoz
-

A Csoportvezető részt vett a Duxbury nevű, digitális szöveget automatikusan Braille-nyomtatásra
alkalmassá tevő szoftver magyarul használható változatának fejlesztésében

Fejlesztések a konvertálás szolgáltatásban
-

Professzionális optikai karakterfelismerő szoftver vásárlása
Számítógéphez csatlakoztatható Braille-kijelző vásárlása
Digitális tankönyvek akadálymentességére vonatkozó kritériumrendszer kidolgozása
Eseti konvertáló csoport létrehozása

A konvertálás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- Eredmények a konvertálás szolgáltatásban

személyek

A digitális akadálymentes tankönyvek megrendelésének száma csaknem 20%-kal nőtt. Az előállítás
időtartama az Eseti konvertáló csoport létrehozása révén lényegesen lerövidült. A Braille-nyomtatás
alapját képező fájlok előállításának mértéke is nőtt a feladatkör bővülés ellenére.
A digitális, akadálymentes tankönyvek konvertálásának alapelveit írásban rögzítettük, ezzel biztosítva a
konvertáló személyétől független, azonos minőségben történő elkészítésüket. Az Eseti konvertáló
csoport segítségével a megrendelt tankönyvek 95%-át a tanévkezdésre leszállítottuk. Az új hangos
tankönyvet önkéntesünk olvasta fel. A Duxbury program a Magyar Braille-teljesírás szabályainak
megfelelően képes automatikusan átkonvertálni a szöveges fájlokat a Braille-nyomtatók által fogadott
formátumúra.
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A 2015/16. tanévre 23 tanuló részére összesen 143 tankönyvet rendeltek meg, ami 18,2%-kal több mint
tavaly volt. 136-ot digitális, 5-öt Braille, 2-t hangoskönyv változatban. A változóban levő tankönyv piac
miatt 49 új tankönyvet kellett átkonvertálnunk. 43-at digitális (Microsoft Word), 5-öt Braille és 1-et
hangoskönyv formátumúra.
A csoport 165 kiadványt készített el, 17093 Braille-oldal terjedelemben, ami 3,33%-kal több mint tavaly
volt. Ebből folyóirat 83 db (3928 oldal), idegen nyelvű kiadvány 6 db (574 oldal), Braille-tankönyv 5 db
(3930 oldal), Braille-könyvtárunknak készült 9 db (6167 oldal), Segédeszközboltunknak 5 db (92 oldal).
Külső cégtől/tagegyesülettől megrendelésre 19 db (320 oldal), magánszemélytől 15 db (1601 oldal).
Belső megrendelésre 23 db (481 oldal) készült. Kottát 53.990 karakter terjedelemben konvertáltunk, a
teljesítmény növekedés mértéke 31,5%.

Pontírású nyomtatás
A pontírású nyomtatás szolgáltatás célja
A Konvertáló csoport által készített, a Braille-nyomtatáshoz használatos fájlok alapján a pontírású
késztermékek elkészítése.

Specifikus célok







Braille-nyomtatás
Braille-feliratozás
Kiadványok lapjainak kötegelése
Braille-lapok szabása
Öntapadós Braille-feliratok készítése
Folyóiratok postai kiszállításának szervezése

A pontírású nyomtatás szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink:
-

Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető)
Drippey Béla (kapacitástervezés, nyomdagépkezelés, karbantartás)
Kercza Tamás (kapacitástervezés, nyomdagépkezelés)
Galambos József (kiadvány kötegelés)
Geigerné Sinkó Zsuzsanna (kiadvány kötegelés)
Kovács Judit (Öntapadós címkék, oklevelek feliratozása)
Menyhárt Andrea (Öntapadós címkék, oklevelek feliratozása)
Kardos János (postai szállítás, beszerzés)
Szombat Tibor (postai szállítás)

A pontírású nyomtatás szolgáltatás leírása
A pontírású nyomtatás szolgáltatást két szolgáltatási részlegben végeztük. Tömeges nyomtatásokat
Braille-nyomdánkban, a kis nyomtatási erőforrást igénylő termékeket pedig a Konvertáló csoport
nyomtatóival készítettük. A Braille-nyomdában állítottuk elő az RTV újságot, a Vakok Világa
folyóiratunkat, a könyvtár és külső megrendelők számára készült könyveket, tankönyveket. A Konvertáló
csoport nyomtatóin jellemzően a rövid, néhány oldalas és kis példányszámban megrendelt anyagokat
gyártottuk. Az öntapadós Braille-feliratokat és oklevelek Braille-feliratozását a Szolgáltatásvezető
koordinálásával készítették munkatársaink.
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Fejlesztések a pontírású nyomtatás szolgáltatásban
- Az ipari Braille-nyomtató kopóalkatrészeinek cseréje
- Egyéb, a ponthibák kiküszöbölését célzó kreatív fejlesztések
A pontírású nyomtatás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)

személyek

Eredmények a pontírású nyomtatás szolgáltatásban
A nagy teljesítményű Braille-nyomtatónk több mint 10%-kal többet dolgozott az előző évihez viszonyítva.
A Rádió és Televízió Műsorújságot 85 előfizetőnek 4.505 példányban készítettük el. A Vakok Világát 110
előfizetőnek 161.440 Braille-oldalon. Braille-könyvtárunk részére 258 könyvet (94 mű, némelyik 2, egyes
művek 3 példányban) 847 kötetben és összesen 90.632 Braille-oldal terjedelemben. A könyvek
túlnyomó többségét az előző években elkészített fájlok alapján készítettük. A megrongálódott kötetek
pótlásaként 45 „füzetet” (Hajtogatva, tűzve) 340 Braille-oldalon gyártottunk le. A Segédeszközboltnak
könyveket, füzeteket, naptárakat készített Braille-nyomdánk, összesen 11.022 oldalt. Külső
megrendelésre (tankönyveket, nyelvkönyvet, kottákat és egyéb könyveket stb.)
14.404, belső
megrendelésre (levelek, szórólapok, értesítők, felhívások, tájékoztatók, meghívók, beszámolók, stb.)
5569 oldalt. Mindösszesen 485.937 Braille-oldalt nyomtattunk az ipari nyomtatónkkal, ami 48.973
oldallal, azaz 11,2%-kal több lett, mint 2014-ben volt.

Vakvezető kutyához juttatás
A Vakvezető kutyához juttatás szolgáltatás célja
A vak és gyengénlátó emberek vakvezető kutyával történő biztonságos közlekedésének lehetővé tétele.
Vakvezető kutyához juttatás

Specifikus célok
 Vezető munkára várhatóan alkalmas egyedek tenyésztése
 Vezető munkára várhatóan alkalmas egyedek beszerzése
 Növendék kutyák egészséges fizikai és mentális fejlődésének, szocializációjának biztosítása
(kölyöknevelés)
 Alkalmas egyedek kiképzése vakvezetésre
 Leendő, kutyával közlekedő látássérültek felkészítése
 Kutya-gazda páros felkészítése közlekedésbiztonsági vizsgára
 Átadott vakvezető kutyák fizikai és mentális állapotának, tartási körülményeinek és
vezetőmunkájának figyelemmel kísérése (utógondozás)
 A kiképzés során beépült reflexek frissítése (utógondozás)
 Gondoskodás a munka alól felmentett kutyákról
 A vakvezető kutya munkájának bemutatása a társadalom jól látó tagjai részére (társadalmi
szemléletformálás)
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A Vakvezető kutyához juttatás szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink:
-

Schiff Mónika (Iskolavezető)
Bajnóczy Enikő (kiképzés, tenyésztés, kölyöknevelés)
Hatala Éva (létesítménytakarítás, állatgondozás, közösségi szolgálatosok koordinálása, májustól)
Morosits Darinka (kiképzés, utógondozás)
Teszárek Mihály (létesítménytakarítás, állatgondozás, kert gondozása, márciusig)
Valent Ivett (kiképzés, felkészítés)
Bárány Krisztina (önkéntes, PR, bemutatók)
Kölyöknevelési program önkéntesei
Tenyészállományunkat tartó önkénteseink
Novartis önkéntesei (projekt jelleggel)
Magyar Látszerész Szövetség önkéntesei (projekt jelleggel)
GE önkéntesei (projekt jelleggel)
Daniels College of Business University, Denver önkéntesei (projekt jelleggel)

Közösségi szolgálatos diákokat fogadtunk az alábbi középiskolákból:
- Jedlik Ányos Gimnázium
- Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki
Szakközépiskolája
- Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
- Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium
- Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
A Vakvezető kutyához juttatás szolgáltatás leírása
Hazánkban egyedülállóan komplex szolgáltatásunkat csepeli telephelyünkön, Vakvezetőkutya-kiképző
Iskola elnevezésű szolgáltatási részlegünkben nyújtottuk, illetve egyes elemeit az ország területén
szükség szerint bárhol.
A szolgáltatás fő elemei: Kapcsolatfelvétel az igénylőkkel, kapcsolattartás, igénylők felkészítése a kutya
fogadására, gazda-kutya párosok kiválasztása, a kiképzett kutyával történő közlekedés és a kutyatartás
betanítása (Átadó program), a gazda-kutya párosok figyelemmel kísérése, szakmai segítségnyújtás
(utógondozás) voltak.
A szolgáltatás biztosítását az alábbi szakmai programjaink működtetése alapozta meg: Tenyésztési
Program, Kölyöknevelési Program, Kiképzési Program. A kölyökkutyák születésétől a kiképzett kutyák
átadásáig körülbelül 18 hónap telik el. Ahhoz, hogy egy kiképzett kutyát átadhassunk, átlagosan 3
kutyával foglalkoztunk a kölyökkortól körülbelül másféléves korig, a közlekedésbiztonsági vizsgáig. A
szolgáltatás nem fejeződik be a közlekedésbiztonsági vizsga kapcsán esedékes átadással. Kutyáinkat
nem adjuk tulajdonba, csak örökös használatba. Ezért folyamatosan figyeljük fizikai és mentális
állapotukat, vezető munkájukat. Szükség esetén reflex felfrissítő tanfolyamon fejlesztjük készségeiket. A
méltatlan, vagy szakmailag nem megfelelő tartás kialakulása kapcsán adott esetben visszavesszük
kutyáinkat. A szolgáltatásban tevékenykedő munkatársaink fontos szerepe a segítőkutyával közlekedők
speciális helyzetét és jogait széles körben ismerté tenni. Ezért népszerű bemutatóinkat sokan láthatták
2015-ben is.
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Fejlesztések a Vakvezető kutyához juttatás szolgáltatásban
-

Az internet sávszélességének növelése
13 kennelben megkezdtük a falburkolat fejlesztését (csempézését), ebből 4 teljesen kész lett
11 kennel tetejét felújíttattuk
8 kennelbe szélfogóval ellátott kutyaházat építettünk
A kennelsor és a kiszolgáló helységek villamosvezetékeinek részleges felújítása.
Az iskolabusz ablakainak fényvédő fóliáztatása
Hőszigetelt nyílászárókra cseréltünk 5 elavult ablakot és egy ajtót
új, önjáró fűnyírót, mobil akadálypályát és energia-és víztakarékos mosógépet vásároltunk

A Vakvezető kutyához juttatás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Munkabérek és járulékok, irodai költségek, társadalmi
szemléletformálás költségeinek részbeni finanszírozója)
- Fény Alapítvány (szakmai programok támogatója)
- SPF Hungary Kft. (szakmai programok támogatója)
- Szinga Sport Kft. (szakmai programok támogatója)
- Nemzetközi Nőklub (szakmai programok támogatója)
- Vakok Állami Intézete (szakmai együttműködés)
- Novartis Zrt. (Önkéntes munka, tárgyi és pénzbeni adományok)
- GE Magyarország (kennel felújítása)
- Magnet Bank (KAP program)
- Radács László vállalkozó (kertépítés és gondozás)
- dr. Szilágyi Zoltán (állatorvosi ellátás)
- Intervet Kft. (térítésmentes vakcinák)
Eredmények a Vakvezető kutyához juttatás szolgáltatásban
A növekedés a vakvezető kutyához jutó látássérültek számát illetően 20%-os, egyéb részterületeken
ennél is magasabb.
A tárgyévre vonatkozóan 67 igénylőt tartottunk nyilván, Új igénylést 10-en adtak be, közülük 4-et
személyes ismerkedésre hívtunk. 12 igénylő tett sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát a részére átadott
kutyával, ami 71%-kal több mint egy évvel ezelőtt volt. Mindennapi segítőtársként 97 vakvezető kutyánk
közlekedett látássérült gazdájával Magyarországon.
Szakmai programok: Tenyésztési program: 2 tenyésszuka két almából 14 kölyökkutyához jutottunk. Ez
pont kétszerese a tavalyi eredménynek, azaz 100%-kal több. Kölyöknevelési programunkban 34 kutyánk
vett részt, ez 3-mal több, mint tavaly, vagyis 9,67% a növekedés. Utógondozási program: Összesen 17
esetben foglalkoztunk a már átadott kutyáinkkal, gazdáikkal. A látássérült lakóhelyén 4, Csepeli
telephelyünkön pedig 13 alkalommal, 88,8%-os a növekedés mértéke az elmúlt év eredményéhez
viszonyítva.
Társadalmi szemléletformálás céllal bemutatót 22 alkalommal tartottak munkatársaink, ami 29,4%-kal
több mint az előző évben volt.
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Jogsegélyszolgálat
A Jogsegél yszolgálat szolgáltatás célja
Tájékoztatás a látássérültséggel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról, a jogszabály követő
szervezeti működés támogatása.

Specifikus célok







Segítségnyújtás jogszabály értelmezésben látássérült magánszemélyeknek
Látássérült magánszemélyek tájékoztatása jogorvoslat lehetőségéről
Jogi tanácsadás látássérült magánszemélyek részére
Jogszabályi környezet vizsgálata az MVGYOSZ kérésére
Az MVGYOSZ tájékoztatása adott témakörökre vonatkozó jogszabályokról
Belső szabályzatok készítése az MVGYOSZ részére

A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás megvalósítója
- Dr. Stefán Sándor
A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás megvalósításában együttműködő partnereink, támogatóink
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)

személyek

A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás leírása
A szolgáltatás keretében jogi végzettségű sorstársunk telefonon, e-mailben és ügyfélszolgálat keretében
az alábbi területeken segített a jogalkalmazásban térítésmentesen, sorstársainknak:
 látássérülteket megillető ellátások: vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás,
rokkantsági járadék,
 a családtámogatás körébe tartozó ellátások: emelt összegű családi pótlék, gyermekgondozási
támogatás és díj;
 szociális ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj,
közgyógyellátás, önkormányzati segély, szociális étkeztetés, intézményi térítési díj, óvodáztatási
támogatás;
 munkanélküli ellátások: álláskeresési támogatás, képzési támogatás;
 megváltozott munkaképességűek támogatásai: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás;
 nyugdíj ügyek: előre hozott öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj öregségi nyugdíjra váltása,
nyugdíj melletti munkavégzés, özvegyi nyugdíj, árvaellátás;
 a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése: a munkáltatók által igénybe
vehető támogatások NRSZH-tól és Munkaügyi központtól, rehabilitációs hozzájárulás fizetése alóli
mentesülés;
 a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó kedvezmények: gépjárműszerzési támogatás, parkolási
engedély, akadálymentesítéshez nyújtott támogatás;
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 hitel ügyek: lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek, gépjármű vásárlási hitel, deviza
alapú hitelekkel kapcsolatos ügyek, magánszemélyek közötti hitel viszonyok;
 adózással összefüggő kérdések: látássérülteket megillető adókedvezmények (személyi és
családi), különadó visszatérítése, illetékkedvezmények, méltányossági mérséklés és részletfizetés,
gépjármű adó kedvezmény, közigazgatási bírság;
 öröklési ügyek: öröklési szerződés, öröklési rend, hagyatéki tartozások, örökség visszautasítása,
hagyomány;
 családi jogi ügyek: házassági bontóper, perköltség mentesség, gyermek elhelyezés és
gyermektartásdíj;
 rendelkezési jog: rendelkezési jog látássérültség miatti korlátozottsága, adásvételi és öröklési
szerződések, idősek otthoni ellátási szerződés vak személy általi aláírására vonatkozó kérdések,
végrendelkezési jog gyakorlásának lehetőségei, hitel szerződések érvényességének kérdései,
ügyintézésben korlátozott személy helyetti eljárás;
 ingatlan ügyek: adásvételi szerződés, haszonélvezet, közös tulajdon megszüntetése,
önkormányzati lakásbérleti joga, termőföld megszerzésére vonatkozó kérdések, ingatlannal
összefüggő költségek viselése, fiatalok lakáshoz jutásának támogatása;
 szerzői jog: kiadói szerződés,
 nemzeti gondozás, hadi gondozás;
 tartási szerződés;
 ajándékozási szerződés;
 civil szervezetek: alapítvány közhasznú státuszának megtartása, egyesület alapítása;
 betegjogi ügyek;
 fogyatékosság miatti diszkrimináció;
 végrehajtás: fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtás;
A Szövetség működését az alábbi felsorolásban olvasható tevékenységek végzésével támogatta:
 Konvertáló csoport működési szabályzatának áttanulmányozása és véleményezése
 Etikai szabályzathoz koncepció készítése, az etikai szabályzat módosítására tett javaslatok
véleményezése
 A szövetség telefonjaira kötött flottás megállapodás felmondásának vizsgálata és javaslattétele
 Közüzemi szolgáltatókkal
véleményezése

akadálymentes

számlák

készítésére

vonatkozó

szerződések

 Bértámogatási rendszerrel kapcsolatos tanácsok adása MVGYOSZ dolgozói részére
 A hangos könyvtár működésével kapcsolatban felmerülő jogi problémák megoldásához segítség
nyújtása
 „Vakok Világa” folyóiratba jogi cikkek készítése;
 Látóhatár alapítvány megszüntetésében segítség nyújtása
 Segítség nyújtás a XI. kerületi zárt kerti ingatlan sorsának rendezésében;
 Eljárás és egyeztetés az MVGYOSZ-re ajándékozott olvasógép ügyében
Eredmény a Jogsegélyszolgálat esetében
Jogsegélyszolgálatunkat 267 fő vette igénybe, (Növekedés 13%)
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Névírás oktatása
A szolgáltatás célja, hogy bármely vak személy képes legyen önállóan, olvashatóan leírni a nevét.

Specifikus célok
 Golyóstoll használatának megtanítása
 Név leírásának megtanítása
A Névírás oktatásában résztvevő munkatársak
- Szőke Istvánné (oktató)
- Angyal Gábor (szakmai vezető, koordinátor)
A Névírás oktatásában együttműködő partnerünk
- Fény Alapítvány
A Névírás oktatás leírása
A szolgáltatást Aláírás tanfolyam néven hirdetjük. Az oktatás személyre szabottan zajlik, egyszerre csak
egy emberrel foglalkozik az oktató. A szolgáltatás az MVGYOSZ székházában valósul meg.
Eredmények a Névaláírás oktatásszolgáltatásban
Ebben az évben egy személy tanulta meg leírni a nevét 7 oktatási óra alatt.

Új szolgáltatásunk
OkosKlub
Az OkosKlub szolgáltatás célja
A látás nélkül is használható okostelefonok és táblagépek, kiegészítő eszközök és szoftverek
megismertetése, a használat megtanítása vak és gyengénlátó embereknek, valamint az őket segítő
applikációk és hardverek fejlesztése.

Specifikus célok
 Az iOS operációs rendszer akadálymentes használatának bemutatása
 Az Android operációs rendszer akadálymentes használatának bemutatása
 Az iOS operációs rendszer akadálymentes használatának megtanítása egyéni és kiscsoportos
foglalkozás keretében
 Az Android operációs rendszer akadálymentes használatának megtanítása egyéni és kiscsoportos
foglalkozás keretében
 Az okos eszközökhöz kapcsolható kisegítő perifériák megismerésének lehetővé tétele
 A látás hiányából, vagy annak gyenge voltából eredő hátrányokat áthidaló speciális applikációk
megismertetése és használatuk megtanítása
 Okostelefonok kölcsönzése
 Közösségi tér biztosítása a látássérült felhasználók számára tapasztalatcseréhez és gyakorlati
útmutatáshoz
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A szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársak
- Angyal Gábor (szakmai vezető)
- Erhart Péter (műszaki asszisztens)
- Ollé Attila (nemzetközi referens)
Az OkosKlub szolgáltatás leírása
A szolgáltatáskeretében kezdő és haladó felosztásban iPhone és androidos okostelefonok használatát
mutatjuk, tanítjuk be. Egyedi igényekhez alkalmazkodva segítünk a készülékek beállításában, segítő
applikációk telepítésében, használatuk elsajátításában. Lehetőséget biztosítunk sorstársainknak arra,
hogy a haladó felhasználók elméleti és gyakorlati ismereteiket megosszák a kezdőkkel. Beszerzünk és
gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából tesztelünk olyan kiegészítő eszközöket, amelyek az
okostelefonnal együtt segítik a látássérültek mindennapjait. Azért, hogy könnyebben dönthessenek egy
költséges készülék, vagy egy egyszerűbb, olcsóbb telefon vásárlása között, lehetőséget adunk a
drágább telefonok kipróbálására, kölcsönzés formájában. Már létező segítő applikációk magyar nyelvre
történő fordításában működünk közre, illetve vezeték nélküli eszközöket fejlesztünk, kisegítő
információkhoz történő hozzáférés elősegítése céljából. A speciális ismeretek megyeszékhelyeken,
tagegyesületeinknél történő megosztását előkészítjük.
Fejlesztések az OkosKlub szolgáltatásban
Készülék beszerzések
-

iPhone 4S 3db

-

Samsung A3 4 db

-

Nexus 5 1 db

-

LG H410 1 db

Egyéb eszközök
-

1 db laptop

-

1 db projektor

-

1 db web kamera

-

1 db vetítővászon

-

telefon tokok

-

összekötő kábelek

Eredmények az OkosKlub szolgáltatásban
Mivel a szolgáltatás új, a 2015-ös évben a tervezési és előkészítési szakaszt valósítottuk meg, illetve év
végén megtartottuk a megnyitót.
 A RAY for Blind Android alkalmazás magyar nyelvű szövegének elkészítése
 22 kliens toborzása
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PÁLYÁZ ATO K ÉS PROJEK TEK
Pályázatok
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pál yázataink
- A Vakok Világa című, kulturális és ismeretterjesztő folyóirat síkírásos, nagybetűs változatának
2015.
évi
(12
lapszám)
kiadására
és
terjesztésére.
Elnyert támogatás: 400.000 Ft.
- Bieber Mária: Bevezetés a Braille-írás-olvasás rejtelmeibe című könyvének kiadására.
Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft.
A pályázatokat írta: Nagy-Virág Krisztina

Fogyatékos Emberek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft által
kiírt SKK 2015/4 kódszámú kiírásra benyújtott pál yázat
- Vakvezető kutyák képzési költségeinek, irodaszerek beszerzési költségeinek és társadalmi
szemléletformáló tevékenység támogatására
Elnyert támogatás: 4.456.500 Ft
A pályázatot írta: Nagy-Virág Krisztina és Schiff Mónika

Magyarország Kormányának felhívása benyújtott nyertes pál yázat unk
- A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2016. évi rehabilitációs foglalkoztatásának
költségvetési támogatására
Elnyert támogatás: 20.159.928 Ft (növekedés: + 2 fő, 1.294.765 Ft)
A pályázatot írta: Angyal Gábor és Benedek Zoltán, közreműködött dr. Nagy Sándor és Erhart Péter

Projektjeink
Sportolj vAktívan!
A nagy sikerű projekt a látássérültek sport és szabadidős tevékenységeinek fontosságára hívta fel a
figyelmet. Egy sportnap keretében próbálhatták ki az érdeklődők azokat a hagyományos és új
mozgásformákat, amelyek révén a látássérültek a rájuk általában jellemző mozgásszegény életmódról
az aktív életmódra átállhatnak. A rendezvényt a Magyar Paralimpiai Bizottság, Csaba-Ire Kft. és a
Dechathlon Áruház támogatta. Az eseményen 101 látássérült vett részt.

Láthatóvá tett lehetőségek
Egy 12 hónapon át tartó, az MNB támogatásával létrejött, az Elszámoltatási és forintosítási törvény
végrehajtásával kapcsolatos, célcsoport specifikus tájékoztató kampány volt a projekt. Keretében
három, a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást bemutató előadást is tarttattunk, szakértők
bevonásával. A projektről a PR és Kommunikáció részben is tájékoztatást adtunk. Összesen 57 olyan
látássérültnek tudtunk segíteni, aki az Elszámoltatási törvény kapcsán érintett volt.
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VIS AL
Az MVGYOSZ részt vett a ‘Visually Impaired Seniors Active Learning’ (Időskori látássérültek aktív
tanulásáért, röviden VISAL) az Európai Közösségek Bizottsága által finanszírozott projektben. Hazai
viszonylatban kidolgoztuk az időskorú látássérültek számára a tanulási lehetőségeket, azzal a céllal,
hogy erősödjön aktív társadalmi részvételük és a civil társadalomba való teljes bevonásuk. A tanulás
érdekében több napon át foglalkozásokat tartottunk a célcsoport számára. A foglalkozások költségeit az
MVGYOSZ önerőből fizette. További részletek Kácsor-Macska Zsuzsanna beszámolójában olvashatók.

Fehérbot Nemzetközi Napja
Október 13-án a Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából Braille-emlékérem átadó ünnepséget tartottunk,
amit sajtótájékoztató előzött meg. A sajtótájékoztató témája volt: Az okostelefon, mint a látássérültek
életvitelét segítő eszköz. Szórakozási lehetőséget a Farkas Teaház biztosított.

Munkavállalói kompetencia felmérés
A látássérült munkavállalók munkavállalásának elősegítése céljából, a Magyar Telekom Nyrt.
felkérésére a látássérült munkavállalók foglalkoztatása ügyében a lehetőségeket, és a megjelölt
munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciákat felmértük, a vak, vagy gyengénlátó személyek
által betölthető munkakörökre jelentkező potenciális munkavállalók esetében. A témával kapcsolatban
az Elnök és a Szakmai vezető beszámolóiban lehet még információhoz jutni.

Adventi vásár
Karácsony előtt az MVGYOSZ székházában vakok által készített, és más kézműves termékekből
rendeztünk kirakodó vásárt, ahova bárki ellátogathatott és ahol bárki vásárolhatott.
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PÉNZÜGYI ÉS G AZDÁLKO DÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A tevékenység célja: A szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges humán erőforrás, tárgyi eszköz
és infrastruktúrarendelkezésre állásának biztosítása.

Specifikus célok











Pénzügyi tervezés
Számviteli tevékenység végzése
Könyvviteli tevékenység folytatása
Forrásteremtési tevékenység végzése
Szerződések készítése
Kifizetések kezelése
Infrastruktúra gondozása
Eszköz beszerzés
Pénzügyi elszámolások és beszámolók készítése
Ellenőrzésekhez adatszolgáltatás

A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységek végzésében tevékenykedő munkatársaink:
-

dr. Nagy Sándor (elnök, munkáltatói jogok gyakorlója)
Kutor Sándorné (gazdasági vezető)
Jónás Beáta (Pénzügyi vezető)
Nagy-Virág Krisztina (munkaügyes és pályázatíró)
Erhart Péter (rehabilitációs mentor és tanácsadó, munka-és tűzvédelmi felelős)
Anga Andrea (könyvvitel)
Fehérné Drávucz Mária (könyvvitel)
Angyal Gábor (adományszervező)
Tóth Miklósné (adományszervező, telefonos flotta ügyintézője)
Boda Gábor (üzemeltetés vezető)
Szombat Tibor (fűtő, karbantartó, udvaros, helyettes gépkocsivezető)
Kardos János (gépkocsivezető, beszerző)
Indesz Jánosné (takarító)
Szabó István (portás)
Zurbó Imre (portás)

A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységek végzésének támogatói, partnereink
- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű
munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
- Nyomell Kft. (irodaszerek beszállítója)
- Hibabontó Kft. (informatikai rendszer karbantartója)
- Solar Klima Cad Kft (klíma berendezések karbantartója)
- Dokucentrum Kft (fénymásoló karbantartás)
- Uniqa Biztosító Kft (vagyon és gépkocsi biztosítás)
- Magyar Posta (levél és csomagkézbesítés)
- ELMŰ (elektromos áram biztosítása)
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személyek

- Fővárosi Vízművek
- Fővárosi Gázművek
- Stb.
Fejlesztések a Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységben
- Könyvviteli szoftver frissítése (Kulcs Szoft)

A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenység leírása
A tevékenységeket a Pénzügyi és gazdálkodási csoport nevű szervezeti egységünk keretében végeztük,
kivéve az SZJA 1%-ok gyűjtésére irányuló kampányt, a DM tevékenységhez kapcsolódó
adományszervezést, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának állami
támogatása elnyerését célzó pályázat írását, amelyekről a PR és kommunikáció és a Pályázatok
részben lehet tájékozódni).
A feladatkörbe tartozó tevékenységek az alábbiak:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Egyesületek által elszámolt támogatások ellenőrzése
Bérszámfejtés
Járulék és ÁFA bevallás NAV felé
Statisztikai adatszolgáltatás
Pályázatok elszámolása
Bértámogatás elszámolása NRSZH és a Magyar Államkincstár felé
Természetes Személy Tagok Szervezete tagjainak nyilvántartása, felvétele, tagdíjak beszedése
Jogszabályok által előírt térítési költségek és forint, illetve deviza formájában történő
készpénzfizetési előlegek elszámolása
Leltárkészítés
Vállalkozási, megbízási és munkavállalói szerződések készítése
Szolgáltatási, vállalkozási és megbízási szerződések kapcsán esedékes pénztári vagy banki
utalással történő kifizetések végzése
Munkabérek pénztári, illetve átutalásos kifizetése
Épület helységeinek tisztántartása
Portaszolgálat teljesítése
Személy- és áruszállítás végzése
Ingatlan felújítás előkészítése és végzése, karbantartása
Tárgyi eszköz beszerzés és informatikai rendszerkarbantartás
Tankönyv igények nyilvántartása, árajánlatok megküldése
Elkészült tankönyvek CD-re írása, postázása

A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó eredmények
A pénzügyi beszámolási kötelezettségeinknek minden esetben határidőre eleget tettünk. Az MVGYOSZ
által előállított nyomtatott sajtótermékek kivétel nélkül határidőre beérkeztek a postahivatalba. A
székházunkhoz és csepeli telephelyünkhöz tartozó kert és park minden évszakban gondozott volt. A
munkavállalók bérének kifizetésével sosem késtünk. Dolgozóink év végén Erzsébet utalvány
formájában, jutalomban részesültek.
A Hermina út 47. alatti épületünk műemlék része előcsarnokának festése, aulájának festése és az
elektromos hálózat cseréje, valamint az aula ablakának mázolása és tisztítása megtörtént. A csepeli
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telephelyünkön történt felújításokról a Vakvezető kutyához juttatás rész fejlesztéseinél lehet olvasni. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett, a 2014. évre vonatkozó állami támogatás
felhasználását ellenőrző eljárás kapcsán az ellenőrzést végző illetékesek mindent rendben találtak. A
megváltozott munkaképességű munkavállalók munkabér támogatása felhasználásának ügyében végzett
NRSZH ellenőrzés eredménye szerint az MVGYOSZ mindenben szabályosan járt el. A szervezet
likviditása folyamatos volt. A gazdálkodásra vonatkozó számszerű adatokról a Pénzügyi és számviteli
beszámolóban lehet tájékozódni.

Budapest, 2016. április 24.
A beszámolót készítette: Angyal Gábor, szakmai vezető
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak mellékleteiben
közölt adatok valódiak és hitelesek.
Kérem a beszámoló elfogadását.

…………………………..

dr. Nagy Sándor, elnök
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2015. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége gazdálkodását, könyvvezetését és
beszámolási kötelezettségét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXV. törvény, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságiról szóló 224/2000.(XII. 19.) számú Kormányrendelet,
valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve alakította ki.
A beszámoló a Szövetség teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét tükrözi, ezért a költségvetési
támogatáson kívül tartalmazza az egyéb támogatás által finanszírozott pénzügyi és vagyoni változásokat
is.
2015. évben a költségvetési törvényben a Szövetség külön nevesítve szerepelt 181.000.000 forint állami
támogatással, melyből az önálló jogú megyei egyesületeinknek 81.568.275 forint támogatás került
megítélésre.
A Szövetség 2015 évi bevétele 450.498.671 forint. Ebből a vállalkozási tevékenység bevétele 8.017.072
forint, amely az előző évhez képest 32 %-kal emelkedett.
Adományok közül kiemelkedett a Vakvezetőkutya-kiképző Iskola adománybevétele, amely közel
háromszorosára nőt az előző évhez képest. Ez a Kutyaiskolában dolgozók munkája elismerésének
köszönhető. A DM kampány bevétele 6 %-kal nőtt.
A pályázati úton elnyert támogatás 30 %-kal csökkent az előző évhez képest. A Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-től a Vakvetőkutya-kiképző Iskolánk 4 vakvezetőkutya
kiképzésére 4.456.500 forint támogatást kapott. Az MNB 3.440.000 forintot utalt át a „Láthatóvá tett
lehetőségek” című projekt keretében, a pénzügyi gondolkodás, tudatosság és kultúra fejlesztésével
kapcsolatos előadássorozat finanszírozására. A Nemzeti kulturális Alap a Vakok Világa folyóirat
elkészítésére 400.000 forint, a Bieber Mária által készített „Bevezetés a Braille-irás-olvasás rejtelmeibe
című”, a pontírással foglalkozó könyv elkészítését 2.000.000 forinttal támogatta.
2015. évi kiadások 400.450.116 forint, melyből a vállalkozási tevékenység ráfordítása 3.074.000 forint
volt.
A megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása az előző évhez képest 3,4 %-kal csökkent.
Az anyagjellegű ráfordítások összege előző évhez képest jelentősen emelkedett, amelynek oka, hogy a
segédeszköz boltban eladott áruk (főleg az OEP által egyedi elbírálású nagyítók) beszerzési értékét is itt
került kivezetésre. A személyi jellegű ráfordítások 3,3 %-kal csökkentek, annak ellenére, hogy december
hónapban a dolgozók 3 havi étkezési utalványt kaptak. Egyéb ráfordításoknál emelkedett az
egyesületeknek átutalt 1 % összege 49,6 %-kal. Az egyesületeknek átutalt állami támogatás pedig 5 %kal nőtt.
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A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordításokat a bevétel
arányában osztottuk meg.
2015. évben ez az arány: 98,22 %, a vállalkozási ráfordítás aránya 1,78 %. A vállalkozási tevékenység
aránya az előző évekhez képest ugyan emelkedett, de az adómentesen elérhető tíz százalékhoz képest
még nagyon messze van.
A minisztérium által 2015. évben folyósított állami támogatás Szövetségnél maradó része 99.631.775
forint, amely a Szövetség kiadásainak csak a 24 százalékát fedezi! A közhasznú tevékenység
célkitűzéseinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításához jelentős összegű saját forrást
kellett teremteni.
2015.évben a Szövetség eredménye 50.048 ezer forint, melyből a közhasznú eredmény 45.105 ezer
forint, a vállalkozási eredmény 4.943 ezer forint.
A következő táblázatokban és szöveges összefoglalókban a Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról és
vagyoni helyzetéről részletes tájékoztatást adunk.
Budapest, 2016. április 5.

…………………………………
Kutor Sándorné
gazdasági vezető
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AD OMÁNYOK FELH ASZNÁL ÁS A 2015. ÉVBEN
Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk az év folyamán 23.973.712 forint adományt kapott. Ebből az összegből a
magánszemélyek adományaként 14.026.188 forint gyűlt össze. Schmidt Pál 2015. évben is 2.000.000
forinttal támogatta az iskolát. Cél szerinti adományként az adjukössze.hu honlapon az élet csodája
kezdeményezésre 583.300,- forint gyűlt össze kölyökkutya vásárlására. Horváth Kálmánné megbízásából
30.000 EUR érkezett a Kutyaiskola felújítására, ami átváltás után 9.314.700 forint. Ebből az összegből már
megvalósult a kennelek vakolása, a kennelek tetőcseréje, 5 db kutyaház készíttetése, az iskola bejárati
ajtajának és ablakainak cseréje valamint az elhasznált irodabútorok helyett újakat vásároltunk. 2016.évben
ebből az összegből további felújításokat tervezünk.
Egyéb szervezetek adománya 9.947.524 forint volt. A NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) a
tőlünk vásárolt szolgáltatás bevételét 1.800.000 forintot, kérésüknek megfelelően egy vakvezetőkutya
kiképzésére fordítottuk. A Fény Alapítvány 1.650.000, Nemzetközi Nőklub 1.000.000, SPF Hungary Kft
1.800.000 forintot adományozott vakvezetőkutyák kiképzésére. A MagNet Bank, a Közösségi Adományozási
Program (KAP) keretében 620.344 forintot utalt át, melyből a miskolci Büntetés-végrehajtó Intézetben nevelt,
leendő vakvezetőkutyák részére mobil akadályokat vásároltunk. A General Electric (GE) jóvoltából 1.233.204
forint értékben újíthattuk fel a kennelek egy részét.
Központi adományszámlánkra 2015. évben, sajnos az előző évinél kevesebb, 2.291.980 forint befizetés
érkezett. Magánszemélyek 2.055.790 forintot adományoztak. Adománygyűjtő ládánkban 106.380 forint gyűlt
össze. Cél szerinti adomány 103.500 forint az OkosKlub részére érkezett, 150.000 forintot pedig a Székház
mennyezeti világításának (amely évek óta nem működött) felújítására kaptunk. A munkálatokat augusztusban
el is végezték.
Egyéb szervezetek adománya összesen 235.000 forint volt, melyből a CSABA-IRE CLOTIL Kft 200.000
forinttal a Vaktív sportnapot támogatta.
Hajnóczi Csilla 834.557 forintot hagyott a Szövetségre.
A direkt marketing kampány 2014-2015. évi időszaka lezárult. A két év nyeresége 87.598.712 forint.
Elnökségi döntés alapján a tőke összegéből fehér botokra 6.000.000 forintot, beszélő eszközökre 2.000.000
forintot, az OkosKlubra 2.000.000 forintot, az aula festésére 2.000.000 forintot szabadítottunk fel.
A DM kampányból befolyó összegekből 112.952.939 forint lekötésre került. DM kampány Citi Banknál
vezetett számláján 2015.december 31-én 32.536.776 forint volt.
Az adózók által 2013. évi bevallásuk alapján személyi jövedelemadójukból a Szövetség részére 15.644.396
forintot ajánlottak fel. Egyesületeink 2015. évben az összeg 50 %-át használhatták fel Elnökségi határozat
alapján. Az előző évi tartalékkal együtt az egyesületek és a Szövetség összesen 32.039.307 forintból
gazdálkodhattak.

Budapest, 2016.04.04.
Kutor Sándorné
gazdasági vezető
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EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. ÉVI
MÉRLEGE
A tétel megnevezése

Előző év
eFt

Előző évek helyesbítése

Sorszám

Tárgyév
eFt

1.

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

2.

I.

Immateriális javak

3.

II.

Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

IV. Befektett eszközök értékhelyesbítése

486.563

7.

B. Forgóeszközök( 8.-11. sorok)

248.728

295.222

8.

I.

Készletek

13.068

12.652

9.

II.

Követelések

14.626

13.237

10.

III. Értékpapírok

5.483

5.456

11.

IV. Pénzeszközök

215.551

263.877

12.

C. Aktív időbeli elhatárolások (13.-15. sor)

175

82

13.

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54

0

14.

2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

121

82

15.

3. Halasztott ráfordítások

0

0

16.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1.+7.+12. sor)

802.815

843.034

17.

D. Saját tőke (18.-23. sor)

747.962

818.745

18.

I.

Induló tőke

53.841

53.841

19.

II.

Tőkeváltozás

157.908

233.309

20.

III. Lekötött tartalék

21.

IV. Értékelési tartalék

486.563

481.547

22.

V.

47.477

45.105

23.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

2.173

4.943

24.

E. Céltartalék

0

0

25.

F. Kötelezettségek (26.-31. sorok)

5.558

9.053

26.

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

5.558

9.053

0

0

5.131

8.957

427

96

553.912
3.721
63.388
240

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

29.

a. Vevőktől kapott előlegek

30.

b. Kötelezettségek áruszállításból

31.

c. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

547.730
2.876
63.067
240
481.547

32.

G. Passzív időbeli elhatárolások (33.-35. sor)

49.295

15.236

33.

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

47.906

15.190

34.

2. Költségek passzív időbeli elhatárolása

1.389

46

35.

3. Halasztott bevételek

0

0

802.815

843.034

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(17+24+25+32)
Budapest, 2016.04.04.

cégszerű aláírás
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EGYSZERŰSÍTET T ÉVES BESZÁMOLÓ 201 5. ÉVI
EREDMÉNYKIMUT ATÁS A

I.

Előző évek
módosításai

Sorszám

Előző
év

A tétel megnevezése

Tárgyév

01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele

47.007

93.600

02. Export értékesítés nettó árbevétele

0

0

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

(01+02)

47.007 0

93.600

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0 0

0

II.

AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

III.

EGYÉB BEVÉTELEK

(+ 03+04)

339.390

352.923

05. Anyagköltség

20.264

19.275

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

32.318

33.284

4.294

2.087

34.919

88.035

595

34

Ebből: visszaírt értékvesztés

07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke
IV.

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

(05+06+07+08+09)

10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

VI.

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

VII

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

(10+11+12)

92.390 0
86.426

83.676

2.989

4.187

23.251

21.475

112.666 0

109.338

8.061

6.771

127.800

140.244

Ebből: értékvesztés
A.

142.715

135

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

45.480 0

47.455

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége

51

326

9

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

3.976

3.037

4.302 0

3.046

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

(13+14+15+16+17)

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

77

164

77 0

164

IX.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

(18+19+20+21)

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

(VIII-IX)

4.225 0

2.882

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(A+B)

49.705 0

50.337

X.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

20

929

XI.

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

75

1.218

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

XII.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

(X-XI)

-55 0

-289

(+C+D)

49.650 0

50.048

(+E-XII)

49.650 0

50.048

49.650 0

50.048

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

(+F+22-23)

Budapest, 2016.04.04.

cégszerű aláírás
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015.ÉVI EGYSZERŰS ÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
Jogi körülmények
Név:

Szervezeti besorolás:

Magyar
Vakok
és
Országos Szövetsége
2012.01.01.-ig
szervezet,

Gyengénlátók

kiemelten

közhasznú

majd közhasznú szervezet
Nyilvántartási szám:

551

Székhely:

1146. Budapest, Hermina út 47.

Tevékenységi kör:

9499 Máshová nem
társadalmi tevékenység

sorolt

egyéb

közösségi,

Képviseletre jogosult személy
Neve:

dr. Nagy Sándor elnök

Lényeges számviteli módszerek összegzése
Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza,
melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve
alapján határoztuk meg
Beszámolási mód:

közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Beszámoló pénzneme:

magyar forint

A mérlegkészítés időpontja: 2016. 04. 04.
Könyvvezetés módja:

kettős könyvvitel

Eredménykimutatás:

összköltség eljárás "A" típus

Az MVGYOSZ számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a Szövetség beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás
jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is
kirajzolódnak.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a
számviteli törvény előírásai szerint vezesse.
Tárgyi eszközök értékelése:
tárgyi eszközök a bekerülési érték és
az elszámolt értékcsökkenés
különbözetén kerülnek elszámolásra
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A Szövetség az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.
Értékcsökkenési megállapításának módja: bruttó érték alapú

lineáris

Társasági adótörvény szerint, 100 eFt egyedi érték alatti eszközök
beszerzésekor elszámolásra kerülnek
Terv szerinti értékcsökkenési leírás (eFt-ban)

Szellemi termékek

1.228

Épületek, épületrészek

1.497

Üzemkörön kívüli ingatlanok
Egyéb berendezések és felszerelések.
Számítástechnikai eszközök és felsz.
Üzemkörön kívüli berendezések

3
699
1.772
4

Tenyészállatok ( kutyák)

192

Kiképzés alatt lévő kutyák

156

Vakvezetőkutyák
Kölyökkutyák
Kis értékű eszközök leírása
Értékcsökkenés összesen:

1.027
82
111
6.771

A kutyák betegség miatti állományból való törlésével egyidejűleg rendkívüli értékcsökkenést
számolunk el, amely 2015. évben 494 eFt. Rendkívüli értékcsökkenést a selejtezett,
használhatatlan tárgyi eszközökre is elszámoltunk 596 eFt értékben.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
Ha a Szövetség szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra
kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott
eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben)
lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is,
ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint
ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a
vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés
illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
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- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik,
illetve az eredménytelen lesz.
A Szövetség szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

Külföldi pénzeszköz 2015.12.31.-én :
Lekötött deviza:

EUR

17.423,48

5.456

Valutapénztár

EUR

75,45

23

GBP

115,00

49

USD

215,00

62

KUNA

261,00

11
145

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségünk nincs.
Árfolyamkülönbözet 164 eFt veszteség

A Szövetség kötelezettségei (eFt) 2015.12.31.-én

Szállítói kötelezettség
Kereset elszámolási számla
Téves befizetés
Kötelezettség összesen:

8.957
87
9
9.053

A Szövetség követelése (eFt)
Vevő követelések
Előlegek

2.229
835

ÁFA

2.477

Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka

85

Szociális hozzájárulási adó

4.173

Egészségügyi hozzájárulás

83
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Kifizetői SZJA

153

OEP-el szembeni követelés

616

Nyugdíjbiztosítási alap

731

Egészségbiztosítási alap

620

Személyi jövedelemadó

1.189

Táppénz 1/3

15

Start kártya kedvezménye

31

Követelés összesen:

13.237

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség

19.275

Igénybevett szolgáltatás

33.284

Egyéb szolgáltatás

2.087

Eladott áruk beszerzési értéke

88.035

Átszámlázott szolgáltatások

34

Anyagjellegű ráfordítások összesen

142.715

Aktív időbeli elhatárolások
Költségek elhatárolása

82

Összesen
82

Passzív időbeli elhatárolások
SZJA 1 %-a elhatárolása

12.197

Újság előfizetés

2.394

Természetes személyek tagdíja

60

Hangoskönyvtári tagdíj

39

Költségek elhatárolása

46

Balatonboglári üdülő kauciója

500

Összesen:

15.236

Bevételek
Segédeszköz értékesítés bevétele

81.273

Braille nyomda bevétele

570

Braille szolgáltatás bevétele

358
56

VV előfizetési díj

1.100

Egyéb újság előfizetés

153

Tankönyv ellátás bevétele

808

Vakvezetőkutyák örökös használatba vételi díja

284

Tagkönyv

338

Érdekvédelmi szakvélemény

700

Tagdíjak

750

Helyiség bérleti díj

5.514

Írógép javítás bevétele

71

Telefonköltség átszámlázás bevétele

678

VKI kutyapanzió és egyéb értékesítés

500

Hirdetés

4

Átszámlázott, kiszámlázott szolgáltatás

919

Egyéb bevétel

330

Összesen

94.350

CASH-FLOW kimutatás

2014. év 2015. év

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
( működési cash-flow)
Adózás előtti eredmény

49.650

50.049

8.061

7.861

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

0

-135

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

0

0

Befektett eszközök értékesítésének eredménye

0

0

Szállítói kötelezettség változása

-1.403

3.814

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása

-2.790

-331

-10.244

-34.059

Vevőkövetelés változása

522

-1.668

Forgóeszközök változása

-10.256

3.512

1.916
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Fizetett, fizetendő adó

0

0

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

0

0

Elszámolt amortizáció

Passzív időbeli elhatárolás változása

Aktív időbeli elhatárolás változása

Befektetési tevékenységből származó
pénzeszköz-változás
(befektetési cash-flow)
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Befektetett eszközök beszerzése

0

0

Befektetett eszközök eladása

0

0

Kapott osztalék, részesedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Véglegesen kapott pénzeszköz

0

0

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.456

28.136

Pénzügyi műveletekből származó
pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash-flow)
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele
Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátásának bevétele
Hitel és kölcsön felvétele

bankbetétek törlesztése, megszüntetése,
beváltása

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
visszafizetése
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett
bankbetétek
Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú
kötelezettségek változása
Pénzeszközök változása

Mutatószámok (%)
2014. év 2015. év
Befektetett eszközök aránya

69,00

64,97

Forgóeszközök aránya

30,98

35,02

0,69

1,07

Saját tőke növekedési mutató

13,89

15,21

Készpénz likviditási mutató

38,70

29,15

Kötelezettségek részaránya

58

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván.
5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a
belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem
nyitottuk meg.

Tájékoztató adatok:

A Szövetségnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.
A Szövetségnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Szövetség átlagos dolgozói létszáma:

41 fő

A beszámoló összeállítását készítette: Kutor Sándorné
regisztrációs száma:

122711
PKI Könyvvizsgáló
Iroda Kft

A könyvvizsgálatot végezte:

2120.Dunakeszi,
Kosztolányi u. 6.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a Szövetségnek nincsenek. A
Szövetség tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő
környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. Exportértékesítés, nem volt.

Budapest, 2016.04.05.
cégszerű aláírás

59

V AGYON FELH ASZNÁLÁSÁ V AL K APCSOL ATOS
KIMUT ATÁS 2015

Saját tőke változása
2014

2015

Induló vagyon

53.841

53.841

Tőkeváltozás

157.908

233.309

- közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

47.477

45.105

- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

2.173

4.943

Értékelési tartalék

486.563

481.547

Saját tőke

747.962

818.745

2014

2015

Befektetett eszközök

553.912

547.730

Forgó eszközök

248.728

295.222

175

82

802.815

843.034

5.558

9.053

Passzív időbeli elhatárolások

49.295

15.236

Idegen forrás

54.853

24.289

Saját forrás

747.962

818.745

Források összesen

802.815

843.034

A vagyon megjelenési formája és változása

Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Kötelezettségek

Budapest, 2016.04.04.

cégszerű aláírás
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IMM ATERIÁLIS J AV AK É RTÉKÉNEK 2015. ÉVI
AL AKULÁS A

adatok forintban
Megnevezés

Bruttó érték

átsorolás

01.01.

növekedés

114 Szellemi termékek

8.156.944

383.040

Összesen:

8.156.944

383.040

Megnevezés

csökkenés

8.539.984
0

119 Szelemi termékek
értékcsökkenése

4.435.562

Összesen:

4.435.562

8.539.984

Nettó érték

Értékcsökkenés

01.01.

12.31.

átsorolás

növekedés

csökkenés

1.228.171
0

1.228.171
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0

12.31.

12.31.

5.663.733

2.876.251

5.663.733

2.876.251

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉ KÉNEK 2015. ÉVI AL AK UL ÁS A
adatok forintban
Megnevezés

Bruttó érték
átsorolás

01.01.
121 Telek

növekedés

csökkenés

12.31.

261.802

261.802

74.841.225

74.841.225

135.539

135.539

127 Ingatlanok
értékhelyesbítése

364.449.671

364.449.671

12 számlaosztály összesen

439.688.237

439.688.237

131 Termelő
gépek,berendezések

640.578

640.578

13 számlaosztály összesen

640.578

640.578

2.278.648

2.278.648

123 Épületek
125 Üzemkörön kívüli
ingatlanok

142 Egyéb járművek
1431 Egyéb berendezések,
felsz.

26.137.872

1.606.292

1432 Számítástechnikai
felsz.

40.741.033

2.233.909

42.974.942

0

315.500

315.500

6.085.487

111.414

6.196.901

1433 Üzemkörön kívüli
berendezés
145 Kisértékű eszközök
14 számlaosztály összesen

75.243.040

0

151 Tenyészállatok

1.286.492

43.966

152 Kiképzés alatt lévő
kutyák

5.402.736

1.900.624

10.272.195

2.089.260

153 Kiképzett
vakvezetőkutyák
154 Kölyökkutyák

791.380

157 Kutyák
értékhelyesbítése

122.113.742

15 számlaosztály összesen

139.866.545

161 Befejezetlen
beruházások
Összesen:

4.033.850

4.033.850
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840.464

26.903.700

78.669.691
1.330.458

40.000

2.089.260

5.254.100
12.361.455

720.000

0
655.438.400

4.267.115

840.464

659.490

851.890

5.016.068

117.097.674

760.000

7.764.818

136.895.577

4.850.155

4.850.155

0

9.877.270 13.455.437

655.894.083

Megnevezés

Értékcsökkenés

Nettó érték

átsorolás
növekedés

01.01.

csökkenés

0
1293 Épületek
értékcsökkenése
1295 Üzemkörön kívüli
ingatlanok écs.

12.31.

12.31
0

261.802

28.737.290

1.496.824

30.234.114

44.607.111

28.143

2.710

30.853

104.686
364.449.671

28.765.433
1391 Termelő
gépek,berendezések écs.

1492 Egyéb járművek
értékcsökkenése

0

1.499.534

0

30.264.967

409.423.270

640.578

640.578

0

640.578

640.578

0

2.278.648

2.278.648

0

23.833.724

3.069.976

14931 Egyéb
berend.,felsz.écs

23.379.465

14932 Számítástechnikai
felsz.écs.

37.257.886

1.771.600

39.029.486

3.945.456

0

4.149

4.149

311.351

6.085.487

111.414

6.196.901

0

71.342.908

7.326.783

14933 Üzemkörön kívüli
berendezések écs.
1495 Kisértékű eszközök
écs.
0

69.001.486

698.678 244.419

0

2.585.841 244.419

159 Tenyészállatok
értékcsökkenése

268.036

191.586

459.622

870.836

159 Kiképzés alatt lévő
kutyák értékcsökk.

800.261

156.387

956.648

4.297.452

3.615.345

1.027.220

4.642.565

7.718.890

575.610

81.950

657.560

194.330

1.283.558

-1.283.558

159 Kiképzett
vakvezetőkutyák
értékcsökk.
159 Kölyökkutyák
értékcsökkenése
Tenyészállatok terven
felüli écs

1.283.558

Kiképzett kutyák terven
felüli écs.

215.780

208.926

424.706

-424.706

Kiképzés alatt lévő kutyák
terven felüli

189.855

281.280

471.135

-471.135

Kölyökkutya rendkívüli écs

132.128

3.662

135.790

-135.790

63

0
0

7.080.573

0

0
Összesen:

105.488.070

0

0

117.097.674

9.031.584

127.863.993

0

0

6.036.386 244.419 111.280.037

544.614.046

1.951.011

0

cégszerű aláírás
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELEN TÉS
A M AGY AR VAK OK ÉS GY ENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE KÖZGYŰLÉS ÉNEK
PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.
2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6
Telefon: (27) 346-656
e-mail: pkikft@invitel.hu
A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.
nyilvántartási szám: 01-02-551) mellékelt 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra
elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 843.034 E Ft, a tárgyévi
vállalkozási eredmény 4.943 E Ft (nyereség), a tárgyévi közhasznú eredmény 45.105 E Ft (nyereség) –,
és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és
valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk
alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.
Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár
csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az közhasznú egyszerűsített
éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns
belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott
körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára
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vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli
politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint
az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk,
hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói
záradékunk megadásához.
Záradék

A könyvvizsgálat során a Szövetség közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot
szereztünk arról, hogy az közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az közhasznú egyszerűsített
éves beszámoló a Szövetség 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.
Dunakeszi, 2016. április 4.

Dr. Peszeki László
PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.
2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6
MKVK 000622

dr. Peszeki László
kamarai tag könyvvizsgáló
2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.
MKVK 001306
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KÖZH ASZNÚ SÁGI BESZÁM OLÓ

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2015. évben is az Alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenység alapján végezte munkáját. Feladataink ellátásához az Országgyűlés által a
Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. számú mellékletében
címzett előirányzatként 181.000.000 forint állami támogatás kapott a Szövetség és tagegyesületeinek
működésének és közhasznúsági feladatai megvalósításának biztosítása érdekében. Szakmai feladatok
ellátásához egyesületeink önkormányzati és pályázati támogatásban is részesültek. Az adózók által
felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-a biztosította a tagok segédeszköz és tanulmányi
támogatását. Cégek és magánszemélyek pénzbeli és természetben adománya segítette a Szövetség
munkáját.
A közhasznú tevékenység bevétele 442.481 ezer forint, amely az előző évhez képest 15 százalékkal
nőtt. A segédeszköz bolt bevétele jelentősen megnövekedett az OEP által egyedi támogatású nagyítók
forgalmazása miatt. Nőtt a Vakok Világát előfizetők száma. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
929.106 forint. Az Informatika a Látássérültekért alapítvány diktafonokat adott 217.106 forint értékben,
az Első Magyar Inner Wheel Klub 8 darab iPhone 4S típusú mobiltelefon bocsátott rendelkezésünkre
672.000 forint értékben. A telefonokat pályázat alapján a látássérült személyek részére kisorsoltuk.
A közhasznú tevékenység ráfordítása 397.376 ezer forint, mely az előző évhez képest 17,9 százalékkal
nőtt. A növekedés oka egyrészt, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók után kapott
bértámogatás csökkent, ezáltal a személyi jellegű ráfordítások növekedtek. Az egyéb ráfordítások között
szerepeltetjük a egyedi támogatású nagyítók beszerzési értékét.
A Szövetség közhasznú tevékenységének eredménye 45.105 ezer forint.
A következő kimutatásokban tájékoztatást adunk a támogatások felhasználásával kapcsolatban.

Budapest, 2016.04.05.

…………………………………
Kutor Sándorné
gazdasági vezető
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AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉV ES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUT ATÁSÁNA K ELŐÍRT TAG OLÁS A AZ
EGYÉB SZERVEZETEKNÉL
Alaptevékenység

Vállalkozási

Összesen

tevékenység
Értékesítés nettó árbevétele

85.583

8.017

93.600

0

0

0

352.923

0

352.923

750

0

750

- támogatások

209.908

0

209.908

- adományok

141.851

0

141.851

3.046

0

3.046

929

0

929

Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

Pénzügyi műveletek bevételei
Redkívüli bevételek
ebből:

0

- alapítótól kapott befizetés

0

- támogatások

929

0

929

Összes bevétel

442.481

8.017

450.498

442.481

0

442.481

Anyagjellegű ráfordítások

141.708

1.007

142.715

Személyi jellegű ráfordítások

107.392

1.946

109.338

15.557

0

15.557

6.650

121

6.771

140.244

0

140.244

164

0

164

1.218

0

1.218

397.376

3.074

400.450

397.376

0

397.376

45.105

4.943

50.048

0

0

0

45.105

4.943

50.048

0

0

0

45.105

4.943

50.048

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény
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Tájékoztató adatok
Központi költségvetési támogatás
Helyi önkormányzat költségvetési támogatás

181.000

0

181.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
Normatív támogatás
A személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
Törvény alapján kiutalt összeg

15.644

15.644
0

Közszolgáltatási bevétel

0

0

Budapest, 2016.04.04
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0

KÖZH ASZNÚ EGYSZERŰSÍ TETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2015. ÉVI EREDMÉNYKI MUT ATÁS A
Sorszá
m

A tétel megnevezése

a

b

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-12.
1. sorok)

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3.

a. központi költségvetésből

4.

b. helyi önkormányzattól

5.

c. bértámogatás

6.

d. egyéb

Előző év

Előző
évek
helyesbí
tése

Tárgyév

c

d

e

384.657

0

442.481

323.054

0

341.462

172.700

181.000

0

0

19.265

18.611

131.089

141.851

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

14.735

10.297

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

40.945

85.583

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

955

750

10.

5. Egyéb bevételek

646

414

11.

6. Pénzügyi műveletek bevétele

4.302

3.046

12.

7. Rendkívüli bevétel

20

929

6.062

8.017

13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
14. C. Összes bevétel (A+B)

390.719

0

450.498

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (16.-21.
15. sorok)

337.180

0

397.376

16.

1. Anyagjellegű ráfordítások

17.

2. Személyi jellegű ráfordítások

18.

3. Értékcsökkenési leírás

19.

4. Egyéb ráfordítások

20.
21.

90.372

141.708

110.920

107.392

7.936

6.650

127.800

140.244

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

77

164

6. Rendkívüli ráfordítások

75

1.218

70

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (23.-28.
22. sorok)

3.889

0

3.074

23.

1. Anyagjellegű ráfordítások

2.018

1.007

24.

2. Személyi jellegű ráfordítások

1.746

1.946

25.

3. Értékcsökkenési leírás

125

121

26.

4. Egyéb ráfordítások

0

0

27.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

28.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

29. F. Összes ráfordítás (D + E)

341.069

0

400.450

2.173

0

4.943

0

0

0

32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H)

2.173

0

4.943

33. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)

47.477

0

45.105

30. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B - E)
31. H. Adófizetési kötelezettség

Budapest, 2016.04.04
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2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
RÉSZLETEZÉSE ( E FT)
Közhasznú tevékenység bevétele

442.481

Közhasznú célra kapott működési támogatás
Központi költségvetésből

181.000

Helyi önkormányzattól

0

Bértámogatás

18.611

Egyéb

141.851

Központi adomány

2.291

Adomány bevétel DM kampány

90.003

Adomány bevétel VKI

23.974

Adózók által felajánlott 1 %

24.624

MagNet Bank kártyaprogram

124

Hagyaték

835

Pályázati úton elnyert támogatás

10.297

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

85.583

Segédeszköz-értékesítés bevétele

81.273

Braille-nyomda bevétele

570

Braille-szolgáltatás bevétele

358

Vakok Világa előfizetési díj

1.100

Egyéb újság előfizetési díja

152

Tankönyv ellátás bevétele

808

Kutyák használatbavételi díja

284

Tagkönyv bevétele

338

Érdekvédelmi szakvélemény

700

Tagdíj bevétel

750

Egyesületi tagdíj

497

Egyéni tagok tagdíja

135

Hangoskönyvtári tagdíj

118

72

Egyéb bevétel

414

Biztosítási kártérítés

23

Külföldi kiküldetés költség visszatérítés

160

Egyéb bevétel, rendezés, kerekítés

231

Pénzügyi műveletek bevételei

3.046

Lekötések utáni kamat

2.886

Kamatjóváírás

151

Árfolyamnyereség

9

Rendkívüli bevétel

929

Térítés nélkül átvett eszközök

929

Vállalkozási tevékenység bevétele

8.017

Helyiség bérleti díja

5.514

Írógép javítás bevétele

71

Telefon költség átszámlázás

678

VKI kutyapanzió

501

Hirdetés

4

Átszámlázott szolgáltatás bevétele

919

Egyéb bevétel

330

2015. évi bevétel összesen

450.498

Közhasznúsági bevétel

98,22%

Vállalkozási tevékenység bevétele

1,78%

2015. évi ráfordítások (eFt)

400.450

Anyagjellegű ráfordítások

142.715

Anyagköltség

19.275

Igénybevett szolgáltatások értéke

33.284

Egyéb szolgáltatás

2.087

Eladott áruk beszerzési értéke

88.035

Átszámlázott szolgáltatások

34

73

Személyi jellegű ráfordítások

109.338

Bérköltség

73.884

Megbízási díj

8.291

Egyszerűsített foglalkoztatás

916

Betegszabadság

585

Személyi jellegű egyéb kifizetés

4.187

Bérjárulékok

21.475

Értékcsökkenési leírás

6.771

Egyéb ráfordítások

140.244

Káresemény ráfordítása

46

Kötbér

88

Tárgyi eszközök terven felüli écs

1.090

Vissza nem igényelhető ÁFA

551

Egyesületeknek átutalt 1%

7.292

Egyesületeknek átutalt állami tám.

81.568

Egyéb rendezés

56

Állományból kivezetett készletek

136

DM postaköltség

16.077

DM bankköltség

7.516

DM költségek

24.045

Segédeszköz támogatás

572

Természetes személyek támogatása

66

Egyéb ráfordítás

1.141

Pénzügyi műveletek ráfordításai

164

Rendkívüli ráfordítások

1.218

Térítés nélkül átadott eszközök

928

Véglegesen átadott pénzeszközök

290

74

A ráfordítások megbontása a közhasznú és a vállalkozási
tevékenység között (eFt )

Közhasznú tevékenység ráfordítása

397.376

Anyagjellegű ráfordítások

141.708

Anyagköltség

18.932

Igénybevett szolgáltatások értéke

32.692

Egyéb szolgáltatás

2.050

Eladott áruk beszerzési értéke

88.035

Személyi jellegű ráfordítások

107.392

Bérköltség

82.187

Személyi jellegű egyéb kifizetés

4.112

Bérjárulékok

21.093

Értékcsökkenési leírás

6.650

Egyéb ráfordítások

140.244

Pénzügyi műveletek ráfordításai

164

Rendkívüli ráfordítások

1.218

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
3.074
Anyagjellegű ráfordítások

1.007

Anyagköltség

343

Igénybevett szolgáltatások értéke

592

Egyéb szolgáltatás

37

Átszámlázott szolgáltatások

34

75

Személyi jellegű ráfordítások

1.946

Bérköltség

1.489

Személyi jellegű egyéb kifizetés

75

Bérjárulékok

382

Értékcsökkenési leírás

121

Egyéb ráfordítások

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

Rendkívüli ráfordítások

0

Budapest, 2016.04.04.
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2015. ÉVI CÉL SZERIN TI JUTT ATÁSOK KIMUT ATÁS A
(E FT-B AN)

Pénzbeni juttatás

1.213

Látássérült személyek részére tanulmányi támogatás

1.213

Természetbeni juttatás

10.944

Segédeszköz hozzájárulás

8.010

Egyesületek segédeszközök vásárlása bemutatóra,
kölcsönzésre

1.014

Szabadidős tevékenység támogatása

459

Braille kotta készítése

227

Jogi tanácsadás

1.234

Cél szerinti juttatások összesen

12.157

Budapest, 2016.04.04.
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TÁJÉKOZT AT ÁS AZ ADÓZ ÓK 2013. ÉVI JÖVEDEL ME
UTÁN 2014. ÉVBEN FEL AJ ÁNLOTT SZJA 1 % 201 5. ÉVI
FELH ASZNÁL ÁSÁRÓL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL
Bevétel

eFt

2014. évben átutalt összeg

15.644

Előző évi tartalékolás

16.395

Felhasználható összeg 2015. évben

32.039

Felhasználás

eFt

Látássérült személyek részére segédeszköz támogatás

8.010

Látássérült személyek részére tanulmányi támogatás

1.213

Segédeszköz vásárlása kölcsönzés, bemutató céljából

1.014

Szabadidős tevékenység támogatása

459

Kutyatáp vakvezetőkutyák részére

1.336

EBU,WBU tagdíj

307

Braille-papírvásárlása a Braille-nyomda részére

1.356

Braille-kotta készítés

227

Braille-emlékérem gyártási költsége

289

Braille könyvtárnak elhasznált könyvek újrakötése

115

Braille-kijelző vásárlása

338

Hangos könyvtár részére CD-k és hangos könyvek vásárlása

250

Jogsegélyszolgálat

1.234

Reklám és marketing

1.440

Törvény által lehetővé tett működési költség elszámolása

5.844

Megyei egyesületek és a központ tartalékolása

8.607

Összes felhasználás

32.039

Budapest, 2016.04.04.
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KÖLTSÉGTERV AZ IGÉNY ELT TÁMOG ATÁS ÉS A
TÁMOG ATÓ ÁLT AL ELŐÍR T S AJÁT FOR RÁS
FELH ASZNÁL ÁSÁ R A
Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt
saját forrás felhasználására
A Költségterv minden oldalát
kérjük cégszerű aláírással ellátni!
adatok forintban
Szerződés iktatószáma:
Kedvezményezett neve:
Támogatott feladat
megnevezése:

4217/2015
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége
2015. évi címzett fejezeti támogatás

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások
1. Saját forrás
ebből a támogató
által előírt

0

2. Igényelt támogatás

181.000.000

3. Összesen

181.000.000

0

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból
közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám

Az igényelt
támogatás
terhére

Kiadás megnevezése

Bérköltség, egyéb
személyi jellegű
1. kifizetések
Bérköltség
Tiszteletdíj
Egyeszerűsített
foglalkoztatás
Munkaadókat terhelő járulékok
2. és szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*

Tényleges
felhasználás

59.172.375

59.172.375

54.560.000

54.071.939

4.082.800

4.184.168

529.575

916.268

13.633.400

13.633.400

13.633.400

13.633.400

26.826.000

26.826.000

1.350.000

1.754.417

600.000

573.969

300.000

499.587

ebből:
anyagköltség,
1. készletbeszerzés
Irodaszer
Számítástechnikai anyag
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Tény/Terv %

100,00

100,00

100,00

Tisztítószer
szellemi tev.
költségei, szakértői,
2. előadói díjak
Szakértői díj

450.000

680.861

453.000

731.265

453.000

731.265

1.775.000

2.269.011

1.775.000

2.269.011

11.360.000

9.402.191

3.200.000

2.502.777

7.300.000

5.683.139

Vízdíj

180.000

263.270

Csatornadíj

180.000

329.285

Szemétdíj
szállítási, utazási
5. költségek
egyéb
szolgáltatások
6. vásárlása
Internet költsége

500.000

623.720

0

0

11.108.000

11.910.261

650.000

376.681

3.500.000

2.184.907

250.000

254.659

5.900.000

8.366.315

Távfelügyelet

145.000

99.099

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás

390.000

355.600

273.000

273.000

780.000

758.855

180.000

352.709

600.000

406.146

81.368.225

81.368.225

81.368.225

81.368.225

181.000.000

181.000.000

0

0

0

0

3. bérleti díjak
Bérleti
díj
rezsi jellegű
4. kiadások
Áramdíj
Gázdíj

Telefonköltség
Oktatás, továbbképzés
Rendszer üzemeltetési díj

Foglalkozás egyészségügyi szolgáltatás
egyéb dologi
7. kiadások
Pénzügyi szolgáltatás
díja
Biztosítási díj
Végső kedvezményezettnek továbbítandó
működési célú támogatás (kivétel: a
LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht.
49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron
4. költség nem szerepeltethető)
ebből:
államháztartáson belülre
- kivéve központi
1. költségvetési szervet**
államháztartáson
2. kívülre**

A

Működési kiadások
összesen (1+2+3+4)
Beruházások (immateriális javak, tárgyi
5. eszközök beszerzése - ezer Ft-ra kerekítve)
Felújítás (a beker. ért. részét képező
valamennyi elismert ktg.-gel - ezer Ft-ra

6. kerekítve)
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Végső kedvezményezettnek továbbítandó
felhalmozási célú támogatás (kivétel: a
LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht.
49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron
7. költség nem szerepeltethető)

0

0

0

0

181.000.000

181.000.000

ebből:
államháztartáson belülre kivéve központi
költségvetési szervet (ezer
1. Ft-ra kerekítve)**
államháztartáson
kívülre (ezer Ft-ra
2. kerekítve)**

B

Felhalmozási kiadások
összesen (5+6+7)

C

Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott
pénzeszköz (ha minisztérium a társasági
részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló
nevében és helyett jár el)

Igényelt támogatás és a támogató által
előírt saját forrás összege összesen
(A+B+C)

Dátum: 2016.február 25.

igénylő cégszerű aláírása

PH.
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VEZETŐ TISZTSÉGVISEL ŐK JÁR ANDÓS ÁG A (FT)

Járandóság
Elnök

2.062.048

Utazási
költség

Juttatás
összesen

171.190

Járulék

2.233.238

469.753

Összesen

2.702.991

0
Elnökségi tagok

1.391.400

0

1.391.400

0
338.112

1.729.512

0
Felügyelő Bizottság

2.319.000

0

2.319.000

0
563.517

2.882.517

0
Szakmai vezető

2.561.549

0

2.561.549

0
691.763

3.253.312

0
Gazdasági vezető

4.035.000

0

4.035.000

0
958.950

4.993.950

0
Összesen

12.368.997

171.190

12.540.187

0
3.022.095

15.562.282

Budapest, 2016.04.04.
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A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZ ET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJ A ÉS KÖZH ASZNÚ SÁGI
MELLÉKLETE
PK-142
Országos Bírósági Hivatal részére beküldendő formanyomtatvány
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Tárgyév: 2015

Beküldő adatai:
(akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Viselt név:
Előtag: Dr.
Családi név: Nagy
Első utónév: Sándor
Születési név:
Családi név: Nagy
Első utónév: Sándor
Anyja neve:
Családi név: Rékasi
Első utónév: Ilona
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Tiszalök
Születési ideje: 1957. 07. 18.

Szervezet neve:
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1146
Település: Budapest
Közterület neve: Hermina
Közterület jellege: út
Házszám: 47.
Bejegyző határozat száma: 13 PK. 60561/1989
Nyilvántartási szám: 01-02-551
Szervezet adószáma: 19002464-2-42
Képviselő neve: dr. Nagy Sándor
Keltezés: Budapest 2016-04-11
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban)
(1 + 12 + 15 sor, 3 oszlop)
--; Előző év; Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK); --; -A. Befektetett eszközök; 553.912; 547.730
I. Immateriális javak; 3721; 2876
II. Tárgyi eszközök; 549.951; 544.614
III. Befektetett pénzügyi eszközök; 240; 240
B. Forgóeszközök; 248.728; 295.222
I. Készletek; 13.068; 12.652
II. Követelések; 14.626; 13.237
III. Értékpapírok; 5483; 5456
IV. Pénzeszközök; 215.551; 263.877
C. Aktív időbeli elhatárolások; 175; 82
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN; 802.815; 843.034

FORRÁSOK (P ASSZÍV ÁK); --; -D. Saját tőke; 747.962; 818.745
I. Induló tőke/jegyzett tőke; 53.841; 53.841
II. Tőkeváltozás/eredmény; 157.908; 233.309
III. Lekötött tartalék; 0; 0
IV. Értékelési tartalék; 486.563; 481.547
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből; 47.477; 45.105
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből; 2173; 4943
E. Céltartalékok; 0; 0
F. Kötelezettségek; 5558; 9053
I. Hátrasorolt kötelezettségek; 0; 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek; 0; 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek; 5558; 9053
G. Passzív időbeli elhatárolások; 49.295; 15.236
FORRÁSOK ÖSSZESEN; 802.815; 843.034
(Előző év helyesbítése oszlopban nem volt adat)
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban)
(1 + 12 + 9 + 5 + 6 sor, 7 oszlop)

--; Alaptevékenység előző év; Alaptevékenység tárgyév; Vállalkozási tevékenység előző év; Vállalkozási
tevékenység tárgyév; Összesen előző év; Összesen tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele; 40.945; 85.583; 6062; 8017; 47.007; 93.600
2. Aktivált saját teljesítmények értéke; 0; 0; 0; 0; 0; 0
3. Egyéb bevételek; 339.390; 352.923; 0; 0; 339.390; 352.923
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés; 955; 750; 0; 0; 955; 750
- támogatások; 233.267; 209.908; 0; 0; 233.267; 209.908
- adományok; 104.522; 141.851; 0; 0; 104.522; 141.851
4. Pénzügyi műveletek bevételei; 4302; 3046; 0; 0; 4302; 3046
5. Rendkívüli bevételek; 20; 929; 0; 0; 20; 929
- alapítótól kapott befizetés; 0; 0; 0; 0; 0; 0
- támogatások; 20; 929; 0; 0; 20; 929
A. Összes bevétel (1 +2 +3 +4 +5); 384.657; 442.481; 6062; 8017; 390.719; 450.498
ebből: közhasznú tevékenység bevételei; 384.657; 442.481; 0; 0; 384.657; 442.481
6. Anyagjellegű ráfordítások; 90.372; 141.708; 2018; 1007; 92.390; 142.715
7. Személyi jellegű ráfordítások; 110.920; 107.392; 1746; 1946; 112.666; 109.338
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai; 22.604; 15.557; 0; 0; 22.604; 15.557
8. Értékcsökkenési leírás; 7936; 6650; 125; 121; 8061; 6771
9. Egyéb ráfordítások; 127.800; 140.244; 0; 0; 127.800; 140.244
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai; 77; 164; 0; 0; 77; 164
11. Rendkívüli ráfordítások; 75; 1218; 0; 0; 75; 1218
B. Összes ráfordítás (6 +7 +8 +9 +10 +11); 337.180; 397.376; 3889; 3074; 341.069; 400.450
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai; 337.180; 397.376; 0; 0; 337.180; 397.376
C. Adózás előtti eredmény (A - B); 47.477; 45.105; 2173; 4943; 49.650; 50.048
12. Adófizetési kötelezettség; 0; 0; 0; 0; 0; 0
D. Adózott eredmény (C -12.); 47.477; 45.105; 2173; 4943; 49.650; 50.048
13. Jóváhagyott osztalék; 0; 0; 0; 0; 0; 0
E. Tárgyévi eredmény (D -13.); 47.477; 45.105; 2173; 4943; 49.650; 50.048
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Tájékoztató adatok:
A. Központi költségvetési támogatás; 172.700; 181.000; 0; 0; 172.700; 181.000
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás; 0; 0; 0; 0; 0; 0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás; 0; 0; 0; 0; 0; 0
D. Normatív támogatás; 0; 0; 0; 0; 0; 0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg; 16.395; 15.644; 0; 0; 16.395; 15.644
F. Közszolgáltatási bevétel; 0; 0; 0; 0; 0; 0
(Előző év helyesbítése oszlopokban nem volt adat)
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Közhasznú tevékenységek
Érdekképviselet, érdekérvényesítés, érdekvédelem
1. Szervezet azonosító adatai
1. 1 Név: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
1. 2 Székhely
Irányítószám: 1146
Település: Budapest
Közterület neve: Hermina
Közterület jellege: út
Házszám: 47
Bejegyző határozat száma: 13 PK. 60561/1989
Nyilvántartási szám: 01- 02- 551
Szervezet adószáma: 19002464- 2- 42
Képviselő neve: dr. Nagy Sándor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége tevékenyen vesz részt a fogyatékos
személyeket érintő jogszabályok előzetes véleményezésében. Szervezetünk képviselteti magát az
Országos Fogyatékosügyi Tanácsban. Kapcsolatot tartunk a Vakok Világszövetségével (WBU), az
Európai Vakok Szövetségével (EBU), nemzetközi vakügyi társszervekkel, továbbá külföldi és hazai
segédeszköz gyártókkal és forgalmazókkal. A rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, a
kiadványok szerkesztése, az érzékenyítő programok szervezése, a médiában történő szereplés
nagymértékben hozzájárul a vak és gyengénlátó emberek megismeréséhez és társadalmi
beilleszkedésükhöz. Az adományszervezéssel elsősorban a költségvetésből eredő forráshiányt
csökkentjük. E tevékenység a forrásteremtés mellett hatással van a társadalmi szerepvállalás
erősödésére, az esélyegyenlőség megvalósulásának előmozdítására.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
Érdekképviselet, érdekérvényesítés, érdekvédelem
3. 2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1998. évi XXVI. Törvény
3. 3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látásfogyatékossággal élő emberek
3. 4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 40.000
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Szövetség 22 önálló jogú megyei egyesületet fog össze. A Szövetség részére nyújtott címzett állami
támogatást elszámolási kötelezettség mellett nyújtjuk az egyesületek részére működésükhöz és
programjaik megvalósításához.
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Érdekképviselet, érdekérvényesítés, érdekvédelem
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Akadálymentesítés keretében felhívtuk az illetékesek figyelmét a kormányablakok kialakításának
hiányosságaira. Véleményeztük az "esélyegyenlítő" elnevezésű projektet, melyben 500 millió forint
Uniós forrást használtak fel egy olyan webes felület kialakítására,
amely - elvileg látássérülteket hivatott segíteni, valójában viszont nem jelent érdemi előrelépést a már
meglévő lehetőségekhez képest. A fejlesztéssel kapcsolatos aggályainkat a médiában is kifejezésre
juttattuk.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Jogsegély szolgálatunk kiemelt figyelmet szentel a látássérültek esélyegyenlőségét érintő, az egyenlő
bánásmóddal összefüggő jogi kérdéseknek. Ily módon is segíteni kívánjuk a vak és gyengénlátó
személyek egyenlő bánásmódhoz való jogának érvényesülését, illetőleg az esetleges diszkrimináció
elleni fellépést.

Vakvezetőkutya -kiképzés
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Vakvezetőkutya-kiképző iskolánk által képzett vakvezetőkutyák igen nagy segítséget jelentenek a
látásfogyatékos gazdák társadalomba való beilleszkedéséhez. Az Iskola 4 program köré szervezi
munkáját.
Tenyésztési,
kölyöknevelési,
kiképzési
valamint
utógondozási
program
és
környezettanulmány. 2015. évben 12 kutya került gazdához. A kutyák átvételére a Szövetség és
tagegyesületeinek azon igénylő tagjai jogosultak, akik a szociológiai és környezettanulmány alapján
alkalmasak a kutyatartásra, képesek önálló közlekedésre és tudják vállalni az átadott vakvezetőkutya
ellátási költségeit.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: vakvezetőkutya-kiképzés
3. 2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007. évi XCII. Törvény 20. cikk
b) pont
3. 3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült személyek
3. 4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2015. évben tenyésztési program keretében 10 kutyus született. Együttműködési szerződést kötöttünk a
Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézetével, ahol a büntetésüket töltő fiatalok 5 kölyök és növendékkutyát
nevelnek.
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Tankönyvellátás
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Szövetség feladata a közoktatásban részesülő látássérült tanulók részére, a számukra megfelelő
formátumú tanagyagok, segédanyagok biztosítsa. A szolgáltatást az integráltan tanuló középiskolás
látássérült tanulóknak nyújtjuk az iskola megrendelése alapján. A tananyagokat speciálisan átdolgozott
elektronikus, Braille- és hangos formátumban biztosítjuk az igények alapján.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Tankönyvellátás
3. 2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi XXXVII. Törvény
3. 3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült középiskolás tanulók
3. 4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 23
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A tankönyv konvertálók 2015. évben 67 tankönyvet készítettek el.

Braille -nyomda
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Braille-nyomdánk a tankönyvek, valamint a külső és egyéni megrendelések teljesítésén kívül a Braillekönyvtár részére, a kölcsönzések során megrongálódott könyvlapok nyomtatását, valamint a könyvtári
gyűjtemény bővítésére, új irodalmi művek Braille-nyomtatását végzi. A fentieken kívül nyomtatja a
hetente megjelenő Rádió- és Televízióműsort, valamint a havonta megjelenő VAKOK VILÁGA
folyóiratot.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Braille-nyomda
3. 2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007. évi XCII. Törvény
3. 3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült emberek
3. 4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 195
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2015. évben 363.970 Braille-oldal folyóirat, 107.468 oldal Braille-könyv készült el.
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Braille - és Hangoskönyvtár
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Szövetség Braille- és Hangoskönyvtárt üzemeltet, amely a Szövetség székhelyén működik. A Braillekönyvtár a Braille-kultúra megőrzését hivatott szolgálni. A látássérült személyek közül sokan
előszeretettel hallgatják a hangos könyveket. A könyvtárak térítésmentes igénybevételének lehetőségét
a látássérült személyek részére biztosítjuk.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Braille- és Hangoskönyvtár
3. 2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007. évi XCII. Törvény 30. cikk
3. 3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült személyek
3. 4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1176
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Könyvtári óraszámok 2028. Könyvtári kölcsönzések száma 4311.
Hangoskönyvtárból kölcsönzött művek száma 22.435 és a Braille-könyvtárból 12.640 kötetet
kölcsönöztek.

Életvitelt könnyítő segédeszközök árusítása
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a látássérült emberek számára tervezett támogatósegítő eszközök elérhetőségének biztosítása segédeszköz bolt működtetésével. Segédeszköz boltunk
400 féle terméket forgalmaz. Az árukészletben megtalálható életvitelt könnyítő segédeszközök(botok,
nagyítók, Braille- és beszélő órák, stb.), konyhai, háztartási eszközök, fa játékok, stb.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Életvitelt könnyítő segédeszközök árusítása
3. 2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007. évi XCII. Törvény 26. cikk
3. 3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült személyek
3. 4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2453
3. 5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2015. évben a szolgáltatás óraszáma 998 volt. Az eladott termékek száma 5059.
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása:
(Adatok ezer forintban)
(6 sor, 4 oszlop)
--; Cél szerinti juttatás megnevezése; Előző év; Tárgyév
5. 1; Tanulmányi támogatás; 1155; 1213
5. 2; Segédeszköz hozzájárulás; 5646; 9024
5. 3; Jogi tanácsadás; 4038; 1234
5. 3; Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen); 10.839; 11.471
5. 3; Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen); 10.839; 11.471

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
(Adatok ezer forintban)
(4 sor, 4 oszlop)
--; Tisztség; Előző év (1); Tárgyév (2)
6. 1; Elnök, elnökségi tagok, FB; 7586; 5944
6. 2; Szakmai, gazdasági vezető; 15.018; 6596
A.; Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):; 22.604; 12.540

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban)
(12 sor, 3 oszlop)
Alapadatok; Előző év (1); Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel; 390.719; 450.498
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg; 16.395; 15.644
D. Közszolgáltatási bevétel; 0; 0
E. Normatív támogatás; 0; 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás; 0; 0
G. Korrigált bevétel [B -(C +D +E +F)]; 374.324; 434.854
H. Összes ráfordítás (kiadás); 341.069; 400.450
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás; 112.666; 109.338
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai; 337.180; 397.376
K. Adózott eredmény; 49.650; 50.048
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően); 54; 83
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Erőforrás ellátottság mutatói; Mutató teljesítése
(3 sor, 2 oszlop)
Ectv. 32. paragrafus (4) a); Igen
Ectv. 32. paragrafus (4) b); Igen
Ectv. 32. paragrafus (4) c); Igen

Társadalmi támogatottság mutatói; Mutató teljesítése
(3 sor, 2 oszlop)

Ectv. 32. paragrafus (5) a); Igen
Ectv. 32. paragrafus (5) b); Igen
Ectv. 32. paragrafus (5) c); Igen
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Támogatási program
Címzett költségvetési támogatás
Támogatási program elnevezése: Címzett költségvetési támogatás
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2015.01.01-2015.12.31.
Támogatási összeg: 181.000.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 181.000.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 181.000.000
- tárgyévben folyósított összeg: 181.000.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
- Személyi: 132.283.637
- Dologi: 48.716.363
- Összesen: 181.000.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 22 önálló jogú megyei egyesületet fog össze.
Az állami támogatás egy részét az Országos Elnökség döntése alapján, elszámolási kötelezettség
mellett átutaljuk az egyesületeknek működési költségük és programjaik támogatására. 2015. évben az
állami támogatásból egyesületeink 81.368.225 forintban részesültek.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A látássérült emberek érdekvédelmének, érdekképviseletének ellátása, általános jogi segítségnyújtás,
jogszabályok véleményezése, nemzetközi együttműködés, tanácsadás, információs szolgáltatás,
segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében, metálhigiénés programok megvalósítása, érzékenyítő
tréningek tartása, kulturális rendezvények szervezése, segédeszköz beszerzés és kölcsönzés,
informatikai szolgáltatás nyújtása, szabadidős programok szervezése, VAKOK VILÁGA és egyéb
folyóiratok készítése, hírlevél kiküldése, önkormányzatok és egyéb közintézmények megkeresése
alapján akadálymentesítési bejárások, tárgyalások folytatása. Egyéb szolgáltatások nyújtása: Braillenyomda szolgáltatása, Braille- és Hangoskönyvtár, Vakvezetőkutya-kiképző Iskola fenntartása,
segédeszköz bolt üzemeltetése.
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Megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása
Támogatási program elnevezése: Megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2015.01.01-2015.12.31.
Támogatási összeg: 18.611.093
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 18.611.093
- tárgyévben felhasznált összeg: 18.611.093
- tárgyévben folyósított összeg: 18.611.093
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
- Személyi: 18.611.093
- Összesen: 18.611.093
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Látássérült munkavállalók bérének és járulékainak a szerződésben rögzítettek alapján történő
finanszírozása.
Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása:
Látássérült munkavállalók dolgoznak a Braille-nyomdában, a Braille-könyvtárban, a Brailleelőkészítőben korrektorként, az információs centrumban, a VAKOK VILÁGA folyóirat
szerkesztőségében. Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk a portaszolgálat és a
takarítás ellátásában.

Az adózók által 2014. évi személ yi jövedelemadójukból felajánlott 1 %
Támogatási program elnevezése: Az adózók által 2014. évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 %
Támogató megnevezése: NAV
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2015.01.01-2015.12.31.
Támogatási összeg: 15.644.396
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 15.644.396
- tárgyévben felhasznált összeg: 15.644.396
- tárgyévben folyósított összeg: 15.644.396
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
-

Személyi: 0
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Országos Elnökség döntése alapján 22 megyei tagegyesületünk részére az adózók által felajánlott
1 % összegének 50 %-a került átutalásra.
Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása:
Látássérült tanulóknak tanulmányi támogatást nyújtottunk, segédeszköz vásárláshoz kedvezményt
biztosítottunk. VAKOK VILÁGA havonta megjelenő kiadványunk Braille-írásban és síkírásban történő
megjelenését, valamint Braille-kotta elkészítését finanszíroztuk. Bemutató segédeszközöket vásároltunk,
hogy a látássérült személyek kipróbálhassák. Látássérült személyek részére jogsegélyszolgálatot
biztosítottunk.

Közösségi Adományozási Program
Támogatási program elnevezése: Közösségi Adományozási Program
Támogató megnevezése: MagNET Közösségi Bank
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2015.01.01-2015.12.31.
Támogatási összeg: 620.344
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 620.344
- tárgyévben felhasznált összeg: 620.344
- tárgyévben folyósított összeg: 620.344
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Dologi: 620.344
- Összesen: 620.344
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A MagNET Bank Közösségi Adományozási Programja keretében nyújtott támogatásból mobil
akadályokat vásároltunk a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetben nevelt leendő
vakvezetőkutyák számára.
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Bevezetés a Braille -írás-olvasás rejtelmeibe
Támogatási program elnevezése: Bevezetés a Braille-írás-olvasás rejtelmeibe
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2015.05.01-2016.12.31
Támogatási összeg: 2.000.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 800.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 2.000.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Tárgyévben nem használtunk fel összeget a támogatásból
Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása:
A könyv csak 2016. év végére készül el.

Fogyatékos Személyek Esél yegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft
Támogatási program elnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogató megnevezése: Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2015.09.01-2016.06.30.
Támogatási összeg: 4.456.500
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.782.600
- tárgyévben felhasznált összeg: 1.782.600
- tárgyévben folyósított összeg: 4.456.500
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
- Személyi: 1.782.600
- Összesen: 1.782.600
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A kutyák kiképzését végző kiképző, valamint a segítő 4 havi bérköltségét és járulékait számoljuk el.
Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása:
A projekt 2016. év közepén zárul le.
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