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A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége 2016. évről szóló részletes szakmai és 

pénzügyi beszámolója, amely tartalmazza a 

közhasznúsági beszámolót is 
 

1. Bevezető 

 

 

A 2016-os év az MVGYOSZ életében az érdekképviselet és érdekvédelem, valamint 

érdekérvényesítés fejlődésének éve volt. A területen végzett munka eredménye – hosszú idő óta 

először - néhány, sok látássérültet mindennap érintő ügyben még a tárgy évben kézzel foghatóvá vált. 

A kiemelkedő eredményekről az elnök tevékenységeit bemutató és az akadálymentesítéshez 

kapcsolódó munkáról szóló részben lehet olvasni. 

Az MVGYOSZ a látássérültek és cégek számára nyújtott szolgáltatásainak körét is bővítette.  

A 2015-ben megtervezett és előkészített OkosKlub keretében az iOS és Android operációs 

rendszerrel használható okostelefonok vakon történő kezelését és a látás hiányát egyes területeken 

pótolni képes applikációk használatát sokan sajátították el. Évtizedes hiányt pótolva ismét elérhetővé 

tettük a Braille-kotta kölcsönzést. A Vakok Világa folyóirat újra megrendelhető lett felolvasott, CD-ről 

meghallgatható formában is. 

Segédeszközboltunkban a termékkínálatot bővítettük, már nincs hiány vakon is játszható játékokból, 

valamint nagy sikert aratott a klasszikus fizikai nyomógombokkal is rendelkező, magyarul is beszélő 

mobiltelefon. A pontos időt rezgéssel jelző óra a vártnál kevésbé volt kelendő, de a megrendelt 

kontingenst sikerült értékesíteni. A digitális nagyítókárát 40%-kal tudtuk csökkenteni, mert már nem 

közvetítő cégen keresztül, hanem egyenesen a gyártótól vásároljuk azokat, de minden termék 

esetében ez a célunk. Az adózók által az SZJA 1%-ról az MVGYOSZ javára rendelkezők 

közreműködésével befolyt pénz jelentős részét használtuk fel segédeszköz vásárlás támogatásra úgy, 

hogy a vásárlók „akciós” áron juthattak sokféle,  

a segédeszközboltunkban kapható árucikkhez. Újdonság, hogy a fehérbotok javíttatását lehetővé tevő 

szerviz szolgáltatást biztosítunk, térítésmentesen. Áprilistól a téma iránt érdeklődő sorstársaink 

szakképzett fotóművésztől tanulhatják meg, hogy miként lehet látássérültként is jól megkomponált 

fotókat készíteni. 

Új szolgáltatásunk a közterületek és közszolgáltatást nyújtó intézmények létesítményeinek felújítását, 

vagy létrehozását végző kivitelezők számára kitűnő minőségű és a piacon ismert hasonló termékeknél 

olcsóbb, utólagosan beépíthető rozsdamentes acél taktilis jelzések értékesítése is. 
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Mindezek ellenére nem lehetünk elégedettek, mert 2016-ban egyes szolgáltatási területeinken nem 

sikerült a tavalyi évhez hasonló fejlődést produkálnunk. Jellemzően az akadálymentesen használható 

formátumokban kölcsönözhető (hangos- és Braille) könyvállományunk növekedése marad el a 2015-

ös eredményeink mögött. A helyzet javítása a 2017-es év feladatai közé tartozik. A sikeres 

közlekedésbiztonsági vizsgát tett (átadott) vakvezető kutyáink száma sem éri el a tervezettet, mert 

személyi változások miatt egy időre lecsökkent a képzett humánerőforrásunk mennyisége.  

A munkatársaink körében más területeken is voltak változások. 2016-ban összesen 8 új munkavállalót 

alkalmaztunk és 6 fővel bontottunk munkaszerződést, ezek az intézkedések azonban a szervezeti 

működés stabilitását és a látássérültek számára nyújtott szolgáltatásaink színvonalát javították. 

A befektetett munka és az eredmények mérlegét megvonva azonban elmondható, hogy a Szövetség 

az érdekvédelem, érdekképviselet és érdekérvényesítés területén dinamikusan fejlődött, és a 

látássérülteknek nyújtott új szolgáltatásai hiánypótlók. Mindezeket a jelen közhasznúsági beszámoló 

is igazolja. 

Budapest, 2017. április 17. 

 

 

 .......................................... .......................................... 

 Angyal Gábor, szakmai vezető  dr. Nagy Sándor, elnök 
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2. ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKKÉPVISELET 

 

 

2.1. 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 irattárunkból.  

 

2.1.1. 2016. évi küldöttgyűlés 

Az MVGYOSZ 2016-ban 1 alkalommal, május 21-én hívta össze Küldöttgyűlését. A 120 küldöttből 

jelen volt 114 fő, tehát a gyűlés határozatképes volt. 

 

2.1.2. A Küldöttgyűlés napirendi pontjai 

- Elnöki megnyitó  

- A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója és elfogadása 

- A 2015. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása 

- Az Etikai Bizottság 2015. évi beszámolója és elfogadása 

- A Jelölő Bizottság 5 tagjának és 1 póttagjának megválasztása (Alapszabály 18. § (2) 

bekezdés c.) pont; 24. §) 

- Döntés a Szövetség FESZT-be történő belépéséről (Alapszabály 18. § (2) bekezdés b.) 

pont) 

- Hozzászólások, egyebek 

 

2.1.3. A Küldöttgyűlés eredményei 

- A küldöttek elfogadták a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolóját. 

- A küldöttek elfogadták a 2015. évi szakmai beszámolót és közhasznúsági jelentést.  

- A küldöttek elfogadták az Etikai Bizottság 2015. évi beszámolóját. 

- A küldöttek megválasztották a Jelölő Bizottság 5 tagját és 1 póttagját. 

- A küldöttek döntöttek a Szövetség FESZT-be történő belépéséről. 

 

 

2.2. Az elnök beszámolója 

Az elnök feladatait a hatályos Alapszabály határozza meg. Az elnökségi ülésekre készült beszámolók 

terjedelme 44 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.  

http://www.mvgyosz.hu/
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2.2.1. Az Elnök kiemelt fontosságú érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységei 

 

 

2.2.1.1. Közigazgatási egyeztetés keretében véleményezett jogszabályok 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet módosításáról 

 UPR nemzeti jelentés tervezet és az UPR nemzeti jelentés melléklet tervezete 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 

 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló előterjesztés. 

 A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 

szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról szóló előterjesztés tervezete. 

 Az Mmtv. módosításáról készült tervezet 

 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

előterjesztés tervezet 

 A nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI 

rendelet módosításáról 

 A Nemzeti Önkéntes Tanács létrehozásáról szóló előterjesztés 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés 

 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításának tervezete 

 

 

2.2.1.2. Eljárás egyenlő esélyű hozzáférés és egyenlő bánásmód biztosítása ügyében 

 Levél írása az ELMŰ-ÉMÁSZ Társasági Csoport Dr. Marie-Theres Thiell elnök asszonya 

részére az elmu.hu weboldal akadálymentessé tétele érdekében. 

 Eljárás a Sopronkőhidai Kft. által gyártott „Nem összecsukható fehér pásztázó-bot (110 

cm-től)” és az „Összecsukható fehér pásztázó-botot (110 cm-től az OEP által támogatott 

termékek befogadása ügyében  

 Levél írása a Borsod Volánnak, tájékoztatás kérése arról, miért hagyja a látási 

fogyatékossággal élő utast az utolsó járat a buszmegállóban? 

 Levél a kormányablakokban elhelyezett ügyfélhívó rendszerek akadálymentes 

használhatóságával kapcsolatban felmerült hiányosságokról 

 Levél a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság lakókörnyezet akadálymentesítési 

munkacsoportjának és az OFT-nek, észrevétel azzal kapcsolatban, hogy a tárgykörben 

csak a mozgáskorlátozott emberek érdekei vannak képviselve. Javaslat: A többi 

fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezet) köztük az MVGYOSZ) is legyen 

bevonva a munkába. 

 Módosító indítvány beterjesztése Dr. Tapolczai Gergely képviselő úr útján, javaslat a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatására tervezett 

34 milliárd forint 40 milliárd forintra módosítására. 
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 Levél írása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Főigazgatójának az elektronikus 

egészségügyi rendszer és az e-Recept bevezetésével kapcsolatban, tájékoztatás kérése 

arról, hogy a vak és gyengénlátó emberek egyenlő esélyű hozzáférése érdekében ki 

teszteli a honlapot, és mindenki tudja-e majd használni? 

 Levél írása dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek, annak érdekében, hogy a 

vak és gyengénlátó emberek önállóan pályázhassanak az Otthon Melege Programban. 

 Levél írása Nyul Zoltánnak, a BKK Zrt. Stratégia és innováció igazgatójának, tájékoztatás 

kérése a 2-es és a 4-es metrókocsik ajtóinak vak utasok által nyithatóságának 

megoldásáról. 

 Levél írása a nemzetgazdasági miniszternek, tájékoztatás kérése arról, hogy egy 

rokkantsági ellátásban részesülő, látási fogyatékossággal élő magyar állampolgár miként 

veheti igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, ha a kérelme benyújtásának 

időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint nem biztosított? 

 Levél írása az OEP-nek és az EMMI-nek, a magyarul beszélő vércukorszintmérő 

kedvezményesebb támogatásának biztosítása céljából. 

 Dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök úr megbízása a Szövetség képviseletével az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság előtt a metró ajtók központi nyitása visszaállítása ügyében 

 Módosító javaslatok készítése a Magyar Nemzeti Bank ajánlásának tervezetéhez, amely a 

speciális igényű ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szól 

 Javaslattétel a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény módosítására. 

 Levél írása a Nemzetgazdasági Miniszterhez, a bankkártya-elfogadó terminálok 

számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet 4. § 

(1) bekezdés módosításának kérelmével, amely az alábbiakat tartalmazza: a támogatás 

kizárólag olyan új terminálokra vehető igénybe, amelyek színes érintőkijelzővel 

rendelkeznek és egyérintéses fizetési tranzakcióra alkalmasak. 

 Levél írása a NAV elnökének, állásfoglalás kérése arról, hogy a gyógymasszőröknek is 

kötelező-e a pénztárgép használata.  

 Levél írása a nemzetgazdasági miniszternek azzal a kéréssel,  hogy a pénztárgépek 

műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 

használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság 

felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet soron következő 

módosítás során legyenek figyelemmel a látássérült emberekre, illetve az 

adóbevallásokhoz szükséges elektronikus nyomtatványkitöltő programokat és 

elektronikus űrlapokat úgy készítsék el, hogy azokat látássérült adóbevallást készítők is 

használni tudják. 

 Panasztétel a KSH-nál, mert a megkérdezett vak személyek nem tudták online kitölteni a 

mikrocenzus kérdőívét, ugyanis az az ígéretek ellenére, nem volt akadálymentes. 

 
 
2.2.1.3. Személyes- és telefonos megbeszélések, tárgyalások 

 

 Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárral, az 

Államtitkárság és az MVGYOSZ közötti együttműködés lehetőségeiről 

 Dr. Kósa Ádám EU-s Parlamenti képviselővel arról, hogy miként csatlakozhatnak a látási 

fogyatékossággal élő emberek a s-kontakt fejlesztéshez. 

 A Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, hogy egy e-mail címről egyidejűleg több pályázat 

benyújtása is legyen lehetséges, valamint az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjének a 

választható üdülők közé történő felvételéről. 
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 Dr. Szántai Károllyal az országos képzési jegyzék módosításáról, miként lehetne a vak 

masszőrök képzését felvenni. 

 A Telekom képviselőjével (Devecser Zoltán), a Magyar Telekom ajánlatáról, az 

MVGYOSZ és más fogyatékosokat tömörítő szervezetek képviseltjei részére kidolgozott 

HELLO HOLNAP 2.0. díjcsomagról. 

 Álláspont egyeztetés a Vakok Állami Intézetének igazgatójával a készülő elemi 

rehabilitációról szóló rendelettel kapcsolatban. 

 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektirányítási Igazgatóság kommunikációs 

munkacsoportja vezetőjének az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány elnökével 

együttes felkeresése, tárgyalás az elektronikus egészségügyi rendszer portáljának 

egyenlő esélyű hozzáféréséről. 

 

 

2.2.1.4. Fogyatékossággal élők érdekében létrehozott testületekben végzett feladatok 

 Részvétel a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésén, 

amelyen tárgyaltuk: 1. A gondnokság alatt álló személyek választójoga 2. A 

fogyatékossággal élő személyek családhoz és gyermekvállaláshoz való joga témaköröket. 

 Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) ülés, napirendi pontok:1. Tájékoztató a nagy 

létszámú bentlakásos intézmények kiváltásával kapcsolatos aktuális helyzetről, és az 

azzal kapcsolatos további tervekről, 2. Dr. Lovászy László újrajelölése az ENSZ CRPD 

bizottságába, 3. A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztéséről szóló projekt 

tervezésével kapcsolatos tájékoztató, 4. A budapesti tömegközlekedés jelenlegi helyzete, 

illetve a közeljövőben tervezett beruházások tervei a hozzáférhetőség szempontjából, 5. 

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás kiterjesztésével kapcsolatos koncepcionális kérdések 

megvitatása, 6. A 343/2015. AJB- Jelentéssel kapcsolatos észrevételek megvitatása. 

 OFT tematikus ülés, a koragyermekkori intervenció ügyéről. 

 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. Monitoring Bizottsági ülés, napirend 

volt: Tájékoztatás az OP előrehaladásról az előző MB óta eltelt időszakban, MB ügyrend 

módosítása, IKOP 2014-2015 évekről szóló végrehajtási jelentésének megtárgyalása, 

jóváhagyása, 2016. évi éves fejlesztési keret megtárgyalása, Beszámoló a tematikus ex-

ante feltételek teljesüléséről 

 A Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért. alakuló ülésén az alapító okirat aláírása. A 

Bizottság fő célkitűzése az elkerülhető vakság és látássérülés megelőzése, a jó látás 

megőrzése, illetve a látásrehabilitáció elérhetőségének fejlesztése és a vakok és 

látássérültek számára a teljes élet lehetőségének biztosítása. 

 OFT ülés, melynek napirendi pontjai voltak: 1. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 

társelnökének megválasztása, 2. Tájékoztatás a „Lehetőségautó - Egyenlő eséllyel az 

utakon” programról 3. A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 

nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia módosításáról szóló 

szakmai előterjesztés. 

 Részvétel a Látássérültek Elemi Rehabilitációja (LSER) munkacsoport alakuló ülésén az 

Emberi Erőforrások Minisztériumában, amelyet a Fogyatékosságügyi Főosztály 

szervezett. 
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 OFT ülés, amelyet a Tanács társelnöke és több más tanácstag kezdeményezésére hívott 

össze az elnök. Napirendi pontok voltak: 1. A fogyatékossággal élő személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló módosított 

stratégiáról (2016-2036) szóló előterjesztés megvitatása, 2. Tájékoztatás a „Szociális 

intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” EFOP 1.9.1 

azonosítószámú, kiemelt projekt tartalmáról, az eddig elvégzett tevékenységekről, 3. Az 

„Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában” szakpolitikai javaslatok, 

ajánlások összegzése című dokumentum megvitatása, 4. Tájékoztatás az EMMI és az 

EASPD közötti tervezett együttműködésről 

 Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport ülése, napirendi pontok 

voltak: A közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség, akadálymentesség hazai 

szabályozási kérdései, A támogatott lakhatás tartalma az emberi jogi megközelítés 

alapján, A fogyatékos gyermekek oktatáshoz való jogának gyakorlati érvényesülése. 

 Részvétel a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért ülésén, napirendi pontok voltak: 1. 

Látás Világnapi előkészületek, 2. Egyéb programok a Fehér Bot Napja, és a Látás 

Hónapja alkalmából, 3. A Bizottság jövőbeli munkaprogramjának megbeszélése. 

 

 

2.2.1.5. Egyéb képviselet 

 Részvétel „A Kormányablakok kialakítása során a fogyatékos személyek érdekképviseleti 

szervezeteivel történt együttműködés értékelése” elnevezéssel, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal által szervezett rendezvényen. 

 Részvétel a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Szomszédolás elnevezéssel megtartott rendezvényén. 

 Előadás tartása a Magyar Börtönügyi Társaság által „A civil szervezetek szerepe és helye 

a büntetés-végrehajtásban”címen megrendezett konferenciáján 

 Részvétel a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete „ Új látásmód ” című 

jubileumi konferenciáján. 

 Az Uniós Fogyatékossági kártya kivitelezési módjának véleményezése 

 Részvétel a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

stúdiójának ünnepélyes átadóján. 

 Részvétel Debrecenben a Vakok és Csökkentlátók Otthona megnyitásának 50. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 

 Részvétel a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány, a vakvezető 

kutyák világnapja alkalmából tartott rendezvényén. 

 Részvétel a MEOSZ 35 éves jubileumi rendezvényén. 

 Részvétel a Betegszervezeti Akadémia zártkörű Szakértői Fórumán. 

 A csehországi, vsetíni Vakok Egyesülete vak tagjai és kísérőik, kb. 30 fő, fogadása és 

tájékoztatásuk a vakok magyarországi helyzetéről, a hatályos jogszabályokról és 

juttatásokról, valamint a Szövetség működéséről. 

 Részvétel a fogyatékos hallgatók sportolási lehetőségeinek fejlesztési irányai a 

felsőoktatásban címen megtartott műhelymunkában. 

 Részvétel a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete 

székházában tartott rendezvényen, amelyen bemutatták az egyesület tevékenységét, 

ügyfélszolgálati irodájukat. 
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 Részvétel a SVOE által a Siketvakok Világnapja alkalmából a Nem Adom Fel Café és 

Bárban megrendezett Irodalmi kávédélutánon. 

 Részvétel a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete által rendezett sport 

napon. 

 Személyes eljárás Szilágyi Ferenc volt szolnoki lakos örökhagyó hagyatéki ügyében, dr. 

Sarkadi Imre szolnoki közjegyzőnél.  

 Látogatás a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

irodájában, ahol az elnök asszony bemutatta a szervezet működését. 

 Részvétel Győrben a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének 

ünnepségén. A rendezvényen az MVGYOSZ megyei alapszervezete megalakulásának 

60. évfordulójára emlékeztünk. 

 Részvétel az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring 

bizottsága (MB) 5. ülésén. 

 Részvétel egyeztető fórumon, téma: A fogyatékos személyek közösségi taxi 

közlekedésének olcsóbbá tétele és az utazási folyamat körülményeinek hatékony 

segítése. 

 Előadás tartása Nyíregyházán, a Fehér Bot Alapítvány rendezvényén, a „Fogyatékosok, 

ezen belül a látássérült emberek helyzetének alakulása napjainkban” címen. 

 Részvétel az ÉFOÉSZ megalakulásának 35 éves jubileumi ünnepségén a Parlamentben. 

 Részvétel Egerben a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei Egyesülete esélyegyenlőségi 

konferenciáján, előadás tartása a Látássérült emberek esélyegyenlőségéről. 

 Részvétel a Nyírségi Egyesület Nemzetközi Kulturális Seregszemléjén, előadás tartása a 

látássérült emberek helyzetéről Magyarországon. 

 Részvétel a Szerb Vakok Szövetsége megalakulásának 70. évfordulója alkalmából tartott 

rendezvényen, a belgrádi Save Center-ben. 

 Előadás tartása a Pesti Magyar Színház által, a „KIHÍVÁS – FELELŐSSÉG - 

LEHETŐSÉG” címen szervezett, az I. Akadálymentesítés az előadó-művészet területein 

nemzetközi konferencia és workshop elnevezésű rendezvényén a Szövetség kulturális 

tevékenységeiről. 

 A Magyar Hospice Alapítvány által Debrecenben működtetett Méltóság Mezeje programon 

köszöntő beszéd mondása. 

 Részvétel az ELTE Fogyatékosügyi Központjában megrendezett kerekasztal 

beszélgetésen, ahol tájékoztatást adtak szolgáltatásaikról és megismerhettük a vak és 

gyengénlátó egyetemisták véleményét, igényeit az Egyetemen történő minél 

akadálymentesebb tanulásuk vonatkozásában. 

 

 

2.2.2. Az Elnök kiemelt fontosságú érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenysége 

eredményei 

Az Elnök munkájáról és annak eredményeiről minden elnökségi ülésre részletes, írásbeli beszámolót 

készít, melyet az MVGYOSZ e-mailben kérhető hírlevelében, a Vakok Világa című folyóiratunkban 

lehet elolvasni, vagy betekintési céllal kikérhető az MVGYOSZ irattárából. 
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2.3. Az Elnökség tagjainak érdekvédelmi és érdekképviseleti 

tevékenységei 

Az elnökség működési rendjét a hatályos Alapszabály írja le. Jelen Közhasznúsági beszámolóban a 

2015 május 30-án megválasztott elnökségi tagok beszámolóit tesszük közzé. 

 

2.3.1. Dr. Ozvári-Lukács Ádám, alelnök 
 

Az elnökségi tagságra történt megválasztásomat követően 2015. júniusában feladatként a 

segédeszközellátással és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos feladatokat vállaltam, emellett az 

elnökség megbízott az alelnöki tisztség ellátásával. A fenti kérdésekkel összefüggő feladatokat 2016-

ban is az elnökkel együttműködve végeztem. A segédeszközellátással összefüggően 2016. során a 

szakmai vezető és a nemzetközi referens munkájának köszönhetően mind a segédeszközboltba, 

mind a Szövetség egyéb szolgáltató egységeibe több segédeszköz került beszerzésre. Ezen 

beszerzések közül a nagyobb értékűekről az elnökségi üléseken is határozat született, illetve 

tájékoztatás hangzott el. Mivel a szakmai vezető és munkatársai az anyagi lehetőségekhez mérten 

folyamatosan törekedtek a segédeszközellátás fejlesztésére, az elnökség folyamatos intézkedésére 

ezzel összefüggően nem volt szükség. 

 
Az egyenlő bánásmód előmozdítása érdekében 2016. februárjában levelet intéztünk a MÁV Start Zrt-

hez a látássérült utasok tandemkerékpár szállításával kapcsolatban, mivel a cég üzletszabályzata 

ezzel összefüggően olyan rendelkezést tartalmazott, mely korlátozta a tandemkerékpárok szállítását. 

Az üzletszabályzat módosítását követően a látássérült utasokat hátrányosan érintő rendelkezés 

hatályon kívül helyezésre került. 

 
2016. októbere során egyeztetést kezdeményeztünk az Országos Bírósági Hivatallal, mivel az 

elektronikus peres eljárásban a látássérültek egyenlő hozzáférése nem valósul meg. Ennek oka az, 

hogy az elektronikus nyomtatványok kitöltésére szolgáló felület nem akadálymentes. Az OBH a 

problémával a NISZ Zrt-hez irányította a Szövetséget, az egyeztetés folyamatban van. Az ügyben az 

alapvető jogok biztosa is vizsgálatot folytat, ennek eredményéről egyelőre nincs információnk. 

 
2016. évben a Szövetség többször próbált egyeztetni a BKK Zrt-vel a metróajtók nyitása kapcsán 

kialakult problémáról. Sajnos – az egyeztetések nem vezettek eredményre, mivel a budapesti 2-es és 

4-es metró szerelvényein az ajtók nyitását továbbra is az utasoknak kell végezni. A probléma 

megoldatlansága miatt 2016. novemberében kezdeményeztük az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

eljárását, melyben én képviselem az MVGYOSZ-t. Az eljárás folyamatban van. 

 
2016. augusztus 18-24. között az elnök képviseletében – Ollé Attilával együtt - részt vettem a WBU 

közgyűlésén Orlandoban. Megbeszéléseket folytattunk a német, a svéd, az amerikai, a dán és 

számos más érdekvédelmi szervezet képviselőivel és számos segédeszközgyártóval. A közgyűlésről 

a 2016. szeptemberi elnökségi ülésen részletesen is beszámoltunk, e beszámoló az ülés 

jegyzőkönyvében megtalálható. 

 
Fentiek mellett az elnökségi üléseken egy kivétellel részt vettem, a hiányzás oka az orlandói utazás 

volt. Alelnöki tisztemből eredően emellett rendszeresen gyakoroltam az aláírási jogot azokban az 

esetekben, ahol ez az összeférhetetlenség miatt az elnök számára nem lehetséges. 
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2.3.2. Barnóczki Gábor, foglalkozási rehabilitáció 
 

A 2016. évben az alábbi rendezvényeken, konferenciákon vettem részt: 

- 2016. március 3. „Gazdálkodás, jogi környezet, tipikus és atipikus foglalkoztatási viszonyok a 

civil szférában” című, Penta Unió Zrt. Által szervezett képzésen vettem részt Budapesten. 

 

- 2017. március 9, Budapest, Kesztyűgyár: „Rehabilitáció, esély a megváltozott 

munkaképességű embereknek” című konferencia az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális 

Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága szervezésében. A rendezvényen 

Kácsor-Macska Zsuzsanna elnökségi taggal képviseltük az MVGYOSZ-t. 

 

Témák voltak: a legfőbb eredmények és az ágazatközi együttműködés ismertetése Czibere Károly és 

Szekeres Pál által, a megváltozott munkaképességű emberek helyzete Németh Eszter (KSH) 

előadásában, a komplex rehabilitáció jelentősége és gyakorlati megközelítése Lénárd Júlia (MEREK) 

tolmácsolásában, az elemi rehabilitáció szerepe a komplex rehabilitációban Szabóné Berta Irén 

(Vakok Állami Intézete) részéről, a rehabilitáció megtérülése és finanszírozási lehetőségei (Dózsa 

Csaba, Miskolci Egyetem), komplex szükségletfelmérés és támogatási lehetőségek az Európai uniós 

projektek eszközrendszerével (Daczi Péter, NRSZH), foglalkozási rehabilitációt és munkaerőpiaci 

integrációt támogató eszközök (Árvai Csaba, EMMI), foglalkozási rehabilitáció a gyakorlatban (Vég 

Katalin, Salvavita Alapítvány), az orvosi rehabilitáció lehetőségei és eredményessége (Dr. Dénes 

Zoltán, OORI), a támogató technológiák szerepe (Besze Tibor, MEREK) és rugalmas biztosításuk 

(Mór Zoltán). Az előadások közül kiemelendő Daczi Péter, az EFOP 1.1.1 projekt szakmai 

vezetőjének tájékoztatója. Összefoglalta a TÁMOP 1.1.1 projekt eredményeit és felvázolta az EFOP 

1.1.1 programot, mint a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációját 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokkal és aktív eszközökkel elősegítő kiemelt projektet és 

említést tett a VEKOP 7.1.3 programról is. 

 

- 2016. szeptember 20-án részt vettem a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal VEKOP 

7.1.3-15-2016-0001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című 

kiemelt projekt nyitókonferenciáján a budapesti Premier Kult Café-ban. A nyitórendezvény célja volt, 

hogy bemutassák a projektben résztvevő ügyfelek foglalkozási rehabilitációjának elősegítéséhez 

igénybe vehető különböző szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projekt keretösszege 2 milliárd 

Forint és 1500 főt kívánnak bevonni 2018. július 19-ig. 

 

Október hónap folyamán kezdeményeztem, hogy az MVGYOSZ valamilyen formában ajánlja fel 

partnerségét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak és a Budapest Fővárosi 

Kormányhivatalnak a projektbe való bekapcsolódás érdekében. 

 

- 2016. december 12-én jelen voltam a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács „Együttműködési 

rendszer kialakítása a befogadó munkahelyekért” konferencián, Miskolcon a városháza dísztermében. 

Miskolcon elsőként emelték be a Helyi Esélyegyenlőségi programba a Rehabilitációs Foglalkoztatási 

Tanács létrehozását.  

 

A helyi kezdeményezés, az állami, önkormányzati, gazdasági-vállalati, illetve szakmai és civil 

szervezetek összefogásával támogatja a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek 

elhelyezkedését a munka világában. 
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Felmérik és felmérjük a megváltozott munkaképességű személyek létszámát, abból ki az aki 

potenciálisan munkavállaló lehet a térségben. Ez a program mintaként szolgálna arra, hogy a többi 

város a helyi esélyegyenlőségi programjába emelje be a rehabilitációs foglalkoztatási tanács 

megalakulását, és segítse a megváltozott munkaképességűeknek a munkába állítását olyan téren is, 

hogy az igények a kínálattal találkozzanak egy idő után.  

 

Ezen a konferencián elhangzott Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr részéről, hogy a rehabilitációs 

kártya hozzáférhetőségét kívánják kiterjeszteni törvényalkotási szinten. Ezt a kérdést a Szövetség is 

folyamatosan napirenden tartja és különböző fórumokon képviseli, hogy ne csak a B1, C1 kategóriás 

megváltozott munkaképességűek kaphassák meg a rehabilitációs kártyát, hanem a komplex 

minősítés szerint a súlyosabb egészségi állapotú fogyatékossággal élő emberek is. A tájékoztatás 

szerint a B2 C2 kategóriára próbálják ezt kiterjeszteni. 1 év tapasztalata után kiderül, mennyire váltja 

be a hozzá fűzött reményeket és később nem lesz akadálya a további bővítésnek a D és E kategóriák 

felé. Újból említettem a problémát, hogy a súlyosan fogyatékos személyek, a komplex minősítés 

szerint D és E kategóriás megváltozott munkaképességű emberek vannak a legnehezebb helyzetben 

a munkába állás terén, ezért kellene kiterjeszteni rájuk is a rehabilitációs kártya hozzáférhetőségét. A 

helyettes államtitkár úr azt válaszolta, hogy megpróbálja először törvényalkotási szinten javasolni. 

Talán nem voltak hiába az ezzel kapcsolatos megnyilvánulásai az MVGYOSZ-nek.  

 

Részt vettem az MVGYOSZ 2016. évi rendes évi Küldöttgyűlésén május 21-én. 

 

Az Elnökség 2016. évi nyolc ülésén jelen voltam. Részt vettem a döntéshozatalban és az elnökségi 

tagok közötti, egyes ügyeket érintő és döntéselőkészítő levelezésekben. Végeztem az elnökségi 

ülések jegyzőkönyveinek ellenőrzését és hitelesítését. 

 

 

2.3.3. Kácsor-Macska Zsuzsanna, elemi rehabilitáció, nemzetközi kapcsolatok 
 
Országos elnökségi tagként részt vettem az elnökségi üléseken, kivételt képezett ez alól a 2016. 

január 19-ei elnökségi ülés, ahol egészségi állapotom miatt nem tudtam jelen lenni. 

 
 
Elemi rehabilitáció területén végzett feladat: 

 
2016. február: 

Elnök úr felkérésére segítséget nyújtottam az OFT elemi rehabilitációs napirendi pontjának 

előkészítéséhez. (Beszámolót készítettem az elemi rehabilitáció helyzetéről Magyarországon.) 

Felhasználva az elemi rehabilitáció területén kamatoztatott tapasztalataimat, javaslatokat tettem, 

felvázoltam a Visal lehetséges szerepét is a rehabilitáció területén. 

 
2016. 02. 26.  

Részvétel a: „Átmenetek, változó élethelyzetek a látássérült személyek életében” című szakmai 

konferencián 
 
2016. 03. 09. 

Részvétel a: "Rehabilitáció: Esély a megváltozott munkaképességű embereknek" konferencián, majd 

beszámolót készítettem az elhangzott információkról. 
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Nemzetközi kapcsolattartóként a következő feladatokat láttam el: 
 
2016. február: 

Utánkövetés: A 2015-ös évben tartott Visal foglalkozássorozat lezárását követően 2016. februárjában 

utánkövetés céljából csoportfoglalkozást tartottam egy alkalommal, ahol a részt vevőkkel át tudtuk 

beszélni, hogy mit profitáltak a Visal foglalkozásokon való részvételükből, milyen javaslataik vannak, 

amelyeket be lehetne építeni a Visal programba. Erre az alkalomra a csoporttagok kérésre Elnök Urat 

is meghívtam, illetve felkértem Csattos Mártát a VERCS vezetőjét is, hogy ismertesse a VERCS 

szerepét a hazai rehabilitáció területén. 
 
2016. szeptember: 

Visal foglalkozássorozat előkészítése egyesületi munkatársak számára: 

Gál Enikővel az MVGYOSZ rehabilitációs szakemberével elkészítettük a felhívást, a 

foglalkozássorozat tervezetét, összeállítottuk a csoportfoglalkozások szakmai anyagát. 

 
2016. novemberében tömbösítve a hét alkalmat, három alkalommal kétszer 2,5 órában tartottuk meg 

a tréninget. A túljelentkezés miatt két részre osztottuk a csoportot, 10 fővel indult az első tréning, ahol 

végül kb 7-8 fő vett részt betegség miatt. A következő csoportot 2017. márciusára tervezzük. 

 
2016. november 25-én részt vettem Madridban a: EBU Project - Employment in Europe after 10 years 

of the UN CRPD: “Challenges and opportunities”. c. konferencián. 

 

2.3.4. Majoros Kálmánné, sport, kultúra, szabadidő 
 

2016. január 19-én részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. február 23-án részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. február 29 és március 2 között „Szomszédolás” címmel szakmai konferencián vettem részt 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület szervezésében Nyíregyházán. 

2016. április 6-án Egyesületi Elnökök tanácsának ülésén vettem részt. 

2016. április 26-án részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. április 30-án az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskolában megtartott Országos Vakvezető 

Kutyás találkozón voltam.  

2016. május 18-án „Hallgasd csak” színházi élménynapon voltam amit a GNM Színitanoda és az 

Informatika a Látássérültekért Alapítvány közös programja volt. 

2016. május 19-én a Salgótarjáni Egyesület közgyűlésén voltam. 

2016.május 21-én részt vettem az MVGYOSZ küldött közgyűlésén. 

2016.május 26-án Borsod megyei Egyesület meghívását fogadtam el. A Bartók Béla Zeneművészeti 

iskola növendékeinek koncertjén voltam.    

2016.május 28-án meghívást kaptam esküvőre ahol egy siket vak férfi és egy siket hölgy esküvőjének 

lehettem tanúja. Megható esemény volt. 
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2016.május 30-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület tagjainak bemutattam az Otelló logikai 

társasjátékot. A jelenlévő tagok szívesen kipróbálták ezt a játékot.  

2016. június 15-én részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. június 30-án Sport napot tartottam a Heves megyei egyesület tagjainak és meghívtam Dr Nagy 

Sándor elnök urat, a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület tagjait, Borsod megye és 

Nógrád megyei egyesületek elnökeit és tagságát erre a rendezvényre.  

2016. augusztus 24-én részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. szeptember 3-án részt vettem a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület sport napján. 

Logikai játékokat mutattam be jelenlévő egyesületi tagoknak. 

2016. szeptember 7-én MVGYOSZ sport napján fontosnak tartottam, hogy a Szövetség segédeszköz 

boltjában kapható logikai játékokat bemutassam és kipróbálhassák a sportnapon jelenlévő személyek.  

2016. szeptember 8-án részt vettem a Hermina egyesület szervezésében megrendezett programon. 

Az olvasás világnapja alkalmából szerveztek fórumot. Rövid előadásom keretében beszéltem a 

látássérültek olvasási lehetőségeikről.   

2016. szeptember 27-én részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. szeptember 28-án Heves megyei egyesület szervezésében „Esély egyenlőségi” napot tartottam. 

Meghívtam Dr. Nagy Sándor elnök urat és felkértem egy előadás megtartására. Meghívtam Borsod és 

Nógrád megyei egyesület vezetőségét és tagjait erre a programra. 

2016. szeptember 29-én BETA Akadémia konferenciáján voltam. 

2016. október 8-án Besenyőtelek szüreti napján vettem részt. 

2016. október 10-én a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület Nemzetközi Fehérbot napi 

ünnepségen voltam. 

2016. október 13-án a Nemzetközi Fehérbot napját egyesületemben méltóképpen megünnepeltük.   

2016. október 14-én az MVGYOSZ Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából tartott rendezvényen 

vettem részt. 

2016. október 25-én Életet az Éveknek nyugdíjas klub Naplemente csoportjának rendezésében 

Hatvan városában egy kulturális programon vettem részt.  

2016. október 26-án BETA Akadémia konferenciáján voltam.  

2016. november 8-án részt vettem az elnökségi ülésen. 

2016. november 23-án BETA Akadémia konferenciáján voltam. 

2016. november 24-én meghívást kaptam a Hort Bokréta nyugdíjas klub működésének 10 éves 

jubileumi kulturális műsorára.  

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. 
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2.3.5. Nemes-Nagy Tünde, Braille kultúra, ifjúságügy, oktatás 
 

2016. január 4-én telefonos interjút adtam a Hit internetes rádiónak a Braille világnapján. Beszéltem a 

pontírás kialakulásáról, arról hogyan állítják elő a Braille-t, mi a feladata a Braille bizottságnak, milyen 

kiadványokat olvashatnak pontírásban a látássérültek, a közéletben hol találkozhatunk a pontírással, 

a Braille terjedelmességéről, a könyvtárakról, valamint arról, hol látnám szívesen a mindennapokban a 

Braille pontokat.  

2016. január 18-án látogatást tettem Jónás Beátával az MVGYOSZ pénzügyi munkatársával a Vakok 

és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének irodájában. Dr. Mellár Renáta elnök asszony és 

munkatársai fogadtak bennünket és bemutatták a szervezet tevékenységeit, tagjainak igényeit, 

valamint kérésre beleolvashattunk az alapszabályba is. Beszélt az elnök asszony a 2016-os év 

szakmai terveiről, az egyesület tagjainak érdektelenségéről és egyfajta kérést is megfogalmazott az 

MVGYOSZ elnöksége felé, az állami támogatással kapcsolatban.   

Javaslatokat tettem és véleményeztem az MVGYOSZ 2016-2020 évekre vonatkozó stratégiáját.  

Közvetítettem az elnökség felé, hogy hiány mutatkozik a magyarul beszélő vérnyomásmérő 

beszerzése területén, amit a látássérült emberek tekintetében azonnali megoldásra váró feladatnak 

ítéltem.  

Március 21-én részt vettem a Braille-bizottság ünnepi ülésén, mint a bizottság tagja, és mint az 

MVGYOSZ országos elnökségének tagja.  

Április 24-én részt vettem a Motiváció alapítvány és a Jólét alapítvány közös szervezésében 

megrendezett „Alternatív anyák napja” című rendezvényen. A programon előadásokat hallgathattak a 

résztvevők a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők mindennapi megpróbáltatásairól, a közlekedési 

nehézségeikről, az egészségügyben fellépő nehézségekről, a segédeszköz ellátásról, valamint 

kiosztották a befogadó és a visszafogadó munkahelyek díját is.  

Április 25-én részt vettem a Vakok iskolájában megtartásra kerülő szakmai konferencián, amit a 

látásvizsgáló módszertani központ fennállásának 40. évfordulója tiszteletére szerveztek.  

Májusban sor került az országos küldöttgyűlésre. A tagegyesületek küldöttei delegáltak a FESZT-be, 

hogy itt képviseljem az MVGYOSZ-t.  

Június 28-án telefonos interjút adtam a Hit Rádiónak. A siketvakok világnapja kapcsán, arról 

kérdeztek, a látássérültek hogyan tudnak részt venni a felsőoktatásban? Milyen tanulást könnyítő 

eszközeink vannak, milyen konkrét segítséget kapnak a látássérült tanulók az egyetemektől, 

főiskoláktól?  

Október 14-én részt vettem az MVGYOSZ Fehérbot napi rendezvényén, ahol színvonalas kulturális 

műsor keretében kerültek átadásra a Braille emlékérmek.  

November 21-én részt vettem a Braille bizottság kihelyezett szakmai programján, melyet a 

Látásvizsgáló Módszertani Központban tartottunk. A bizottság tagjain kívül jelen volt Dr. Nagy Sándor 

az MVGYOSZ elnöke, Angyal Gábor az MVGYOSZ szakmai vezetője, valamint a Vakok iskolájának 

tanárai.  

Az MVGYOSZ elnöksége által megtartott munkaértekezleteken a 2016-os évben, két alkalommal nem 

tudtam részt venni egészségügyi okokból. Folyamatosan kivettem a részemet az elektronikus 

levélváltásokból, rendszeresen hozzászóltam a napirendi pontokhoz, munkámmal és szakmai 

tapasztalataimmal hozzájárultam a látássérültek érdekében végzett munkához. 
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2.3.6. Pesti Zoltánné Pető Mária, egyenlő esélyű hozzáférés, akadálymentesítés 
 

A 2016.11.10-ei elnökségi ülés kivételével, - melyen betegség miatt nem tudtam részt venni – 

valamennyi ülésen aktívan részt vettem. 

Folyamatosan egyeztettünk Dr. Nagy Sándor elnök úrral és Angyal Gábor szakmai vezetővel a 

feladatkörömbe tartozó ügyek kapcsán. 

Erhart Péterrel, a MVGYOSZ akadálymentesítésért felelős munkatársával több akadálymentesítésről, 

egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésének elősegítését célzó rendezvényen, megbeszélésen részt 

vettünk. 

A szakmai vezetővel közösen kidolgoztunk egy képzési tematikát a KSH kérdezőbiztosai számára. 

Javaslatokat tettem és véleményeztem az MVGYOSZ 2016-2020 évekre vonatkozó stratégiáját.  

Javasoltam, hogy az 5/1. célkitűzésnél a „Braille-írás-olvasás fontosságát igazoló bizonyítékok 

gyűjtése” szövegrészt módosítsák. Nem tartottam indokoltnak bizonygatni a szükséges és nyilvánvaló 

dolgokat. Az elnökség elfogadta a javaslatot. 

Az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) akadálymentesítése kapcsán elnök úrral egyeztetve, 

Dr. Simon Gergellyel levelet írtunk Tállai András parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárnak, a 

NAV vezetőjének. 

Két elnökségi ülésen is előtérbe került a Szövetség székházának állaga, a felújítás költségei, kontra 

az eladás lehetősége. 

Megfogalmaztam véleményemet: „Le kell vezetni a két verziót. Mivel jár a felújítás, és eladás esetén 

mire lehet számítani, illetve eladás esetén hol és milyen feltételekkel lehetne új székházat venni vagy 

bérelni. Tényadatokat kell a küldöttek elé vinni, mert nem lehet csak érzelmi alapon dönteni egy ilyen 

dologban. Ez egy pénznyelő és nem fog annyi visszajönni a felújítás költségeiből, mint amennyit bele 

kell fektetni a felújításba. A szolgáltatások és egyéb érdekképviseleti dolgok elől veszi el a pénzt. 

Igenis a küldöttek elé kellene vinni mindenféle alternatívával együtt, hogy észérvek alapján tudjanak 

dönteni, ne érzelmi alapon, tények ismerete nélkül kelljen dönteni. 

A metró akadálymentesítés kapcsán beszámoltam az Akadálymentesített Város elnevezésű 

rendezvényen elhangzottakról, melyen Erhart Péter akadálymentesítésért is felelős munkatárssal 

közösen vettünk részt. 

Javasoltam, hogy a következő küldöttgyűlésen szavazzunk a Fejér Megyei szervezet kizárásáról, 

mivel évek óta nem tartják be tagi kötelezettségeiket, szakmailag vitatható tevékenységet folytatnak, 

amellyel veszélyeztetik a MVGYOSZ és tagszervezeteinek munkáját. 

Mindannyiunk számára fontos a segédeszköz ellátás. Megérdeklődtem az esélyegyenlőség jegyében, 

hogy a MVGYOSZ tagszervezeteinél, azoknál az egyesületnél, akik szakmai / szervezeti napot 

szerveznek, tudják e biztosítani, hogy bemutassák a segédeszközöket. Lesz-e lehetősége a 

Szövetségnek ezeken a rendezvényeken megjelenni és bemutatni az általuk is forgalmazott 

eszközöket? Örömmel értesültem, hogy ennek érdekében lépéseket tett a Szövetség. Angyal Gábor 

szakmai vezető tájékoztatott bennünket, hogy lesz erre lehetősége a Szövetségnek, és az érdeklődő 

egyesületek igénybe tudják venni ezt a fajta szolgáltatást is. 
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A BKK részéről Nyul Zoltán, a BKK Zrt Stratégia és innováció igazgatója nem válaszolt elnök úr 

megkeresésére a metró ajtók gombnyitásával kapcsolatosan.  

Ennek kapcsán, 2016. szeptember 2-án, 9 órakor tesztelőket vártak a II. János Pál pápa téri 

metrómegállóba. Az eseményen Erhart Péterrel és Benedek Zoltánnal közösen vettünk részt. 

Ígéretet tett a BKK jelen levő munkatársa a metró kocsik automatikus ajtónyitásának visszaállítására. 

A megbeszélésen BKK-t megkértük, hogy sorolják fel, szerintük miért jobb így. Azon kívül, hogy 

gazdaságosabb semmilyen más indokot nem tudtak mondani. Felvetettük a kérdést, hogy melyik a 

fontosabb a gazdasági szempont vagy az emberek biztonsága? Persze a válaszuk az volt, hogy az 

emberek biztonsága a legfőbb szempont. Arra tettek ígéretet, hogy egy hónapon belül újra 

automatikusan nyílnak az ajtók és természetesen ez az összes metróvonalra érvényes lesz. Ez azóta 

sem teljesült. 

Erhart Péter új kültéri és beltéri taktilis burkolati elemeket mutatott be az ülésen, amelyet előzetesen 

számomra egy megbeszélésünkön már bemutatott. A terméket teszteltük, melynek során a személyes 

tapasztalatom jó volt. Számomra biztonságosabbnak bizonyult ez a 3,5 mm magasságú taktilis termék 

a hasonló, 5 mm magasságúnál. A magasabb talpú vagy sarkú lábbeliben közlekedők esetén 

kifejezetten használhatóbbnak, biztonságosabbnak találtam. 

Jeleztem a segédeszközbolttal kapcsolatban hozzánk érkezett panaszt. A mi tagjaink között volt 

néhány, akinek nem volt pozitív az akció kicsengése. Főleg azok körében, akik vidékről érkeztek, és 

hiába volt időpontja, még sorba is kellett állni. Telefonon elérni lehetetlen volt a boltot, az e-mailben 

beküldött rendelésre csak sokkal később reagáltak és az is hiányos volt. Évek óta visszatérő és az 

egyik legtöbb gondot okozó része a szolgáltatásoknak a segédeszközbolt. Ezzel kapcsolatban érkezik 

a legtöbb negatív visszajelzés. A „bolt” elnevezés kapcsán más elképzelése van az embernek. 

Például be lehet menni, ahogy belép az ember, a bolt kialakítása is alapból egy negatívum. Teljesen 

természetes dolog, hogy meg akarja nézni a vásárló az eszközöket. Legyen egy olyan rész, ahol 

megnézheti. Szerintem ezt meg lehet oldani, plusz személy felvételével vagy a bolt átalakításával. Ha 

ezt így sokáig húzzuk még több elégedetlenséget fog okozni. 



 

23 

 

 

2.3.7. 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 8 alkalommal ülésezett és ez idő alatt 62 

határozatot hozott. 

 

2.3.8. Az Elnökség legfontosabb határozatai 

- 3/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat a Magyar Braille-írás szabályainak változásairól 

- 5/2016. (I.19.) sz. Elnökségi Határozat az MVGYOSZ 2016 – 2020-ig tartó stratégiájának 

elfogadásáról 

- 23/2016. (IV.26.) sz. Elnökségi Határozat a 4-es metró ügyében indítandó EBH eljárásról 

- 24/2016. (IV.26.) sz. Elnökségi Határozat a WBU közgyűlésén történő részvételről 

- 29/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat a Braille-emlékéremre történt felterjesztések 

elfogadásáról 

- 59/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat az MVGYOSZ számára költségvetési soron 

elkülönített állami támogatás felhasználásának alapelveiről 

- 60/2016. (XII.15.) sz. Elnökségi Határozat az adózók által a 2016-os rendelkező évben, az SZJA 

1%-ról az MVGYSZ javára történt felajánlásokból befolyt pénz felhasználási alapelveiről 

 

2.3.9. Az Elnök és az Elnökség munkáját közvetlenül segítő munkatársaink 

- Baráth Barbara (elnöki asszisztens) 

- Angyal Gábor (szakmai vezető) 

- Ollé Attila (nemzetközi referens) 

- Erhart Péter (egyenlő esélyű hozzáférés) 

- Szabó Hajnalka (személyi segítés) 

- Koczkásné Tóth Csilla (irodai és adminisztrációs feladatok részbeni végzése) 
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2.4. 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 2016-ban 2 alkalommal, április 6-án és november 29-én ülésezett. Főbb napirendi pontok 

voltak: A Szövetség és tagegyesületei között létesítendő együttműködési szerződés megbeszélése, a 

költségvetési támogatásról készítendő beszámoló egységes követelményeinek kidolgozása, a 

Szövetség és a tagegyesületei között létrejött együttműködési megállapodás tapasztalatainak 

megbeszélése a vak és gyengénlátó emberek szakképzésével kapcsolatos problémák megvitatása, 

javaslatok, vélemények megfogalmazása 

 

2.4.1. Az EET ülés eredményei 

Az MVGYOSZ és tagegyesületei között együttműködési szerződés köttetett, valamint bevezetésre 

került a költségvetési támogatás egységes elszámolási rendje. 

A tanácskozásról részletek az ülés jegyzőkönyvéből ismerhetőek meg, amely letölthető honlapunkról, 

vagy betekintési céllal kikérhető irattárunkból. 
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3. Az MVGYOSZ szakmai tevékenységeinek bemutatása 

 

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 tudjuk hatékonyabbá tenni a 

működésünket. 

A szakmai tevékenységek működését a Szakmai vezető irányítja, az adott területeken releváns 

szakmai irányelvek, a szervezeti kultúra, a szervezeti stratégia és az Elnök iránymutatása alapján. 

 

3.1. A szakmai vezető tevékenysége 

A szakmai vezető feladatait a hatályos Alapszabály határozza meg. Egyéb tevékenységeit a 

Munkáltató (Elnök) utasítása szerint végzi. A Szövetség szakmai vezetője 2016-ban Angyal Gábor 

volt. 

 

3.1.1. Főbb tevékenységei 

 

3.1.1.1. Nyilvánossági kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységek 

 Direktmarketing tevékenység tervezése és előkészítése, szervezése  

 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok végzése 

 Vakok Világa szolgáltatáshoz sorolható feladatok végzése 

 Weboldal tartalom frissítés előkészítése 

 Szociális média aktivitások tervezése és megvalósítása 

 Média szereplés és sajtónyilatkozatok tétele 

 Látogatócsoportok vezetése, tájékoztatása 

Ezekről részletesen a PR és kommunikáció részben lehet tájékozódni. 

 

3.1.1.2. Szolgáltatások működésének biztosításához, szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó 

tevékenységek 

 Segédeszköz vásárlási támogatás, áruvásárlási kedvezmények igénybevételi rendjének 

kialakítása 

 Segédeszközök árképzési módszertanának tervezése 

 Alternatív segédeszköz beszerzési források felkutatása 

 Braille-és hangoskönyv állomány bővítésének előkészítése 

 Braille-és hangoskönyv kölcsönzés módozatainak fejlesztése 

 Braille-nyomtatású és felolvasott, digitális-akadálymentes tankönyvek készítési irányelveinek 

meghatározása 

 Eseti konvertáló csoport létrehozása 

 Braille-nyomtatási hibák kiküszöbölésének elősegítése 

 Vakvezetőkutya-kiképző Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése 

 Vakvezető kutya biztosításával kapcsolatos programok tervezése, fejlesztése 
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 OkosKlub szolgáltatás fejlesztése 

 Aláírás tanfolyam koordinálása 

 Szolgáltatások nyújtása irányelveinek és eljárásrendjeinek kidolgozása 

Ezekről a Szolgáltatások bemutatása részben lehet olvasni. 

 

3.1.1.3. Projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 A Vakok Világa folyóirat készítését részben finanszírozó pályázat koordinálása 

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkabérének támogatását célzó pályázat 

tervezése 

 A Vakvezetőkutya-kiképző Iskola egyes tevékenységeit részben finanszírozó pályázat 

tervezése 

 Közreműködés a vAktív nap projektben. 

 A Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” című könyv kiadásának koordinálása 

 A Fehérbot Nemzetközi Napján tartott rendezvények tervezése, előkészítése 

 Segédeszköz és Életvitelt Segítő Eszközhöz Jutás Támogatását Célzó Programja (SÉSEJT 

16.01 MVGYOSZ) tervezése, előkészítése és megvalósítása. 

Ezekről a Pályázatok és projektek bemutatása részben lehet további információkhoz jutni. 

 

3.1.1.4. Az Elnök munkájának segítése 

 Döntés előkészítések a szolgáltatásokban dolgozó munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatban 

 Képviselet az FSZK testületi ülésein, a Nemzeti Internet Konzultáció eseményein, az ETTIK és 

az FSZK ülésein 

 Együttműködési megállapodás, egyéb szerződéstervezetek készítése 

 Braille-írásos feliratok írásképének ellenőrzése, grafikai szerkesztése 

 

3.1.2. A Szakmai vezető tevékenységét segítő munkatársak és feladataik 

- Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető): OEP-hez benyújtandó méltányossági támogatás 

kérelmek ügyintézése, szolgáltatásokban dolgozók munkájának koordinálása, adminisztráció 

- Ollé Attila (nemzetközi referens): szakfordítások készítése, vám ügyintézés, külföldön történő 

munkavégzés előkészítése, kapcsolattartás külföldi partnerekkel és társszervezetekkel 

- Erhart Péter (rehabilitációs mentor): egyenlő esélyű hozzáférés, személyi segítés, grafikai 

munkák, fotó dokumentáció készítése 

- Lipóczki Zoltán: irodai és adminisztrációs feladatok 

- Torma Zsolt (iOS szakértő): okostelefon használat oktatáshoz szükséges anyagok készítése, 

előadások tartása, részvétel látássérülteknek készített alkalmazások fejlesztésében, 

honosításában.  
 

3.1.3. 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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3.2. A társadalomra és az épített környezetre hatást gyakorló szakmai 

tevékenységeink 

 

3.2.1. Társadalmi szemléletformálás 

A tevékenység célja: A látó társadalom látássérültekhez való viszonyulásának formálása. 

 

3.2.2. 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 találkozás szervezése 

 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 

 

3.2.3. 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) 

 

3.2.4. A Társadalmi szemléletformálás tevékenység megvalósításában együttműködő 

partnerek, támogatók, finanszírozás 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 

 

3.2.5. Fejlesztések a Társadalmi szemléletformálás tevékenységben 

- Szemléltető eszközpark gyarapítása 

- Módszertan adaptálás célcsoportokhoz 
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3.2.6. A Társadalmi szemléletformálás tevékenység leírása 

A megrendelő igényeihez és a célcsoport életkorához alkalmazkodva, külső helyszínen személyes 

találkozási és beszélgetési lehetőséget biztosítottunk vak személyekkel. Integráltan játszható 

társasjátékokba vonjuk be a célcsoport tagjait, valamint a látás hiányából eredő hátrányokat áthidaló 

életvitelt segítő eszközöket mutatunk be, használat közben. Népszerű vakvezető kutyás 

bemutatónkkal szórakoztatjuk és tanítjuk a nézőket. Igény esetén interaktív foglalkozások kapcsán a 

Braille-írás bemutatását végeztük. Szimulációs szemüvegek használatát biztosítottuk a látásvesztés 

különböző fajtáinak ismertetése céljából. 
 

3.2.7. Eredmények a Társadalmi szemléletformálás tevékenységben 

42 helyszínen tartottunk társadalmi szemléletformáló rendezvényt óvodákban, általános és 

középiskolákban, javító nevelő intézetben, cégeknél és különböző rendezvényeken. Ez 61%-kal több, 

mint az előző évben volt. 

 

3.3. Akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységeink 

A tevékenység célja: A vak és gyengénlátó emberek közterületeken és közintézményekben, 

közszolgáltatásokban történő egyenlő esélyű hozzáférését biztosítani hivatott, alkalmazandó 

módszerek meghatározása. 
 

3.3.1. 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 
 

3.3.2. Az Akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységünk megvalósításában 

résztvevő munkatársak 

- dr. Nagy Sándor (elnök) 

- Erhart Péter (akadálymentesítéssel foglalkozó munkatárs) 

- Babits Bernadett (REKORE, mérnök) 

- Benedek Zoltán (tapasztalati szakértő) 

- Kovács Judit (tapasztalati szakértő) 

- Pesti Zoltánné (elnökségi tag) 

- Torma Zsolt (IT szakértő) 

- Angyal Gábor (szakmai vezető, Digitális Jólét Fórum) 

- Ollé Attila (nemzetközi referens, nemzetközi jó gyakorlatok fordítása) 
 

3.3.3. Akadálymentesítési tevékenységünk megvalósításában együttműködő 

partnerek, támogatók, finanszírozás 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 

- REKORE (Rehabilitációs-és Környezettervező Mérnökök Egyesülete) 



 

29 

 

- Dr. Faragó László (budapesti aluljárók hangostérképei) 

- Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) 

- Vállalkozási tevékenységünkből származó bevételek 
 

3.3.4. 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 részt vettünk a Digitális Jólét Fórum és 

Digitális Jólét Program kapcsán megrendezett szakmai konzultációkban. Elkészíttettük a Budapest 

Nyugati és Keleti Pályaudvar, valamint a Népliget Autóbusz Állomás aluljáróinak hangostérképeit, 

melyek mobil applikáción keresztül érhetők el.  Az MVGYOSZ székház megközelíthetőségi 

lehetőségeit feltöltöttük weboldalunkra úgy, hogy az alapján egy teljesen vak, de önállóan közlekedő 

személy is el tudjon jutni hozzánk.  Utólag lerakható, kül- és beltériben alkalmazható taktilis jelzések 

forgalmazását kezdtük meg a Inventive Trading Kft.-vel. 

 

3.3.5. Eredmények az Akadálymentesítési szolgáltatásban 
 

3.3.5.1. Ellenőrzött/módosult műszaki rajzok 

 Volánbusz 11 db autóbusz állomás vizsgálata 

 Szombathely – Zalaszentiván 19 vasútállomás, peron, több ütemben 

 Nádudvar, Fő út 1. hrsz.-ú iskola előtti gyalogos átkelőhely útépítési engedélyezési terve 

 Liget Budapest Projekt Parkrehabilitációs tervpályázat értékelése, a Civil Szakmai 

Munkacsoport tagjaként  

 Liget Budapest Projekt Városliget Zrt - Egyeztetés a Magyar Zene Háza terveiről 

 utólag lerakható rozsdamentes Zónahatár elem egyeztetése a BKK-val 

 Inventive Trading Kft. termékeinek minősítése 

 Városliget organizációs tervek ellenőrzése 

 M3 aluljárók felújításával és felszíni akadálymentesítésével kapcsolatos egyeztetés, több 

ütemben 

 Városliget tájépítészeti kialakítása 

 Békásmegyer P+R parkoló kialakítása 

 

3.3.5.2. Tanácsadás 

 Folyamatos együttműködés és tanácsadás a REKORE tagjainak, látássérülteket érintő 

szakmai akadálymentesítési kérdésekben.  

 Folyamatos együttműködés Babits Bernadett Rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel, 

aki a szövetség LEHET szolgáltatásában is együttműködik megbízott szakemberként 

 Rendszeres tájékoztatás telefonon, e-mailben, személyesen komplex akadálymentesítéssel 

kapcsolatos feltételekről, lehetőségekről, tájékoztatás útburkolati megoldásokról, termékekről, 

piktogramok táblák, feliratok követelményeiről 

 Rendszeres tanácsadás, tájékoztatás beltéri akadálymentesítéssel kapcsolatban 
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 OKOS klub – látássérültek okostelefon használatának elősegítése érdekében, Android, és IOS 

rendszerű készülékek akadálymentes használatát segítettük 

 Békéscsaba vasútállomás kapcsán a vasúti aluljárók korlátainak kialakítási követelményeiről 

adtunk tájékoztatást 

 NAV- pénztárgéphasználatának kérdésével foglalkoztunk látássérült masszőrökre vonatkozóan  

 Montenegrói Vakok Szövetsége az EBU tagországok segítségét kéri bankautomata-ügyben. 

Válaszoltunk, vizsgáltuk bank-automaták helyzetét Magyarországon. 

 közszolgálati webhelyek akadálymentességével kapcsolatos  

 EBU-s levelezésben való részvétel 

 Részt vettünk az NRSZH rehabilitációs tanácsadók és rehabilitációs mentorok szakmai 

munkavégzését segítő képzésen és véleményeztük azt. 

 A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Kormányablakokban elhelyezett ügyfélhívó 

berendezések, feliratozásával kapcsolatban 

 ETIKK-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómiai és Pszichológia Tanszékének 

Ergonómia c. tantárgyának gyakorlati óráján való tanácsadói részvétel. Kialakítás, 

funkcionalitás a gyakorlatban. 

 „Egyedüli közlekedés a Deák Ferenc téren... látássérültekkel kapcsolatos kutatás”-ban 

segítettük 

 Egy akadálymentes Web szerkesztő tájékoztatása a látássérültek által preferált 

betűkészletekről 

 A 4-es metróval kapcsolatban felmerülő akadálymentesítési problémák - leginkább 

gyengénlátó szemszögből való vizsgálata 

 Romániai Vakok Szövetségének tájékoztatása a segédeszközök támogatásának törvényi 

hátteréről, lehetőségeiről 

 EBU kérdőív liftek akadálymentesítéséről 

 BKK-nak a BKK automaták használhatatlanságáról 

 EBU-nak Gyógyszeres tájékoztató papírok Magyarországon/az EU-ban - Portugál Szövetség 

kérdései 

 tematikus liget fórum véleményezés a Vakok Kertje szükségességének ügyében 

 Hatvani zebrák kiépítésének ügyében tanácsadás 

 Részt veszünk a tematikus liget fórumokon. Felszólaltunk a Vakok Kertjével kapcsolatban. 

 Egységesített Toalett / WC táblák véleményezése 

 

3.3.5.3. Egyeztetések 

 Ray Projekt – alkalmazás tovább fejlesztése optimalizálása több alkalommal 

 A Fogyatékossággal Élők Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 28-ik cikk, a megfelelő 

életszínvonallal és szociális védelemmel foglalkozó cikke végrehajtásának országonkénti 

helyzetéről 

 Beltéri navigációs rendszerről való tárgyalások a BIG FISH – el (Ibeacon-nel, nagyon ígéretes, 

viszont sajnos pályázathoz volt kötött. A cég nem nyert így a megvalósítás még várat magára. 

 Beltéri navigációs rendszerről tárgyalások „Digitális vezetősáv” az ATS rendszer 

kidolgozójával, SN-tech-el. kipróbáltuk, jól működő, de gyerekcipőben jár, fejlesztések 

folyamatban. 

 Új pénzjegykiadó automaták kialakításával kapcsolatban egyeztettünk az OTP Zrt-vel 

 a BKK Futár szolgáltatással kapcsolattartás, hibák bejelentése. 

 ATS távirányítók hangolása, újrahangolása, ellenőrzése 

 EBU-nak Európai Fogyatékossági Kártya véleményezése 

 KAB sorszámhúzó automaták véleményezése 

 Az Elnökség elfogadta a 3 mm vastag gyémántmintás taktilis jelzést, aminek eredményeként 

az állásfoglalásunk is módosult 

 EBU Horvát kérdésre válaszok a műszemekkel kapcsolatban 

 KSH mikrocenzus online akadálymentes használatának vizsgálata 



 

31 

 

 Metróajtók nyitásával kapcsolatos egyeztetéseken való részvétel 

 ETIKK „hol csúszik félre az akadálymentesítés” konferencia  

 Garten Studióval a Vakok kertjének kialakításával kapcsolatban 

 

3.3.5.4. Bejárt területek 

 Széll Kálmán Tér átadás előtti bejárása, véleményezése 

 Hangos térkép készítése MVGYOSZ környéke 

 Volánbusz Népliget autóbusz pályaudvar hangos térképének elkészítéséhez anyaggyűjtés 

 

3.3.5.5. Egyéb 

 Liget park fórumokon részvétel és hozzászólás 

 Egyeztetés a Barabás Téglakő Kft.-vel a részükre nyújtott szolgáltatás térítési díjáról, vagy 

ellenszolgáltatás nyújtásáról 

 iPhone képernyőfotóból Braille ábrák készítése,  

 Duxbury használatának vizsgálata grafikus, valamint helyesírási szempontból, Képek Braille 

nyomtatása. 

 Braille nyomtatás alternatív lehetőségek vizsgálata 

 domború felirat, kép készítéséhez szükséges eszközök, alkalmazások, keresése, kipróbálása 

(TactileView, PictureBraille, QuickTac…) 

 Látássérültek olvasását elősegítő szövegfelismerő eszközök (szkener, telefon), alkalmazások 

keresése, kipróbálása - okos-klub  

 Új Braille Nyomtató - eszköz keresése, BrailleBox V5 beszerzése. 

 Beltéri navigációs rendszerek kutatása, próbája 

 Karakterfelismerők keresése kipróbálása (ABBYY FineReader, Adobe Acrobat DC, KNFB 

Reader, CamScan, Google Goggles, TextGrabber, Leadtools …) 

 Foglalkoztunk az olaszországi Salernói Egyetem online kérdőívével, az EBU kérésére, 

segédeszközökkel kapcsolatban 

 ETIKK-nél Papp György HunTech System-től mutatott be egy szerinte a mozgólépcsőt kiváltó 

találmányt 

 AMAMA című projekt, ami összegyűjtené az akadálymentes helyeket – POI (pontokat) 

 Szlovéniai Vakok és Gyengénlátók Szövetsége a személyi segítésre vonatkozó kérdésekkel 

fordult az EBU tagszervezeteihez. Válaszoltunk. 

 Rivo Billentyűzet tesztje 

 Részvétel a Premier Kultcafé néven megnyitotta fogyatékos-barát kávézóját és kulturális 

központ megnyitásán és az „Akadálymentesített város” konferencián 

 Csontrezonanciás fejhallgatók vizsgálata látássérültek akadálymentes közlekedésének 

szempontjából 

 Új „olcsóbb” címkéző tollak kipróbálása 

 A Sigtht City kiállításon megismert termékek importálására vonatkozó szakmai tanácsadás, új 

eszközök tesztelése 

 Tájékoztatás mozgóurnás szavazásról 

 FSZK-s audió-narráció jelene és jövője beszélgetés 

 A székház főbejáratához vezető lépcsők szélének és a lépcső melletti korlát sárgára festése. 

 BKK honlapjának akadálymentesítési problémájának jelzése 

 Okos kulcstartó alkalmazási lehetőségének vizsgálata látássérült szempontból 

 Inventive Trading Kft.-vel együttműködés támogatási nyilatkozattal. Az általunk támogatott 

termékeiket a szövetség jövőben forgalmazni fogja. (MVGYOSZ logóval ellátott utólag 

lerakható rozsdamentes gyémántmintás jelzései vannak 3 mm magasak amit az elnökség is 

elfogadott) 

 Intézkedések hibásan működő jelzőlámpák ügyében 

 befogadtunk nagymennyiségű szakirodalmi kiadványt 
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3.4. Termékfelirat vizsgálat 

A tevékenység célja, hogy a termékcsomagolásokon a gyártók által feltüntetni kívánt, vak emberek 

számára tervezett Braille-termékfeliratok hibátlanul jelenjenek meg és könnyen elolvashatóak 

legyenek. 

 

3.4.1. Specifikus célok 

 Termék csomagolások látvány-vagy grafikai tervein szereplő, Braille-írásos feliratok vizsgálata a 

vonatkozó szabályoknak történő megfelelés szempontjából 

 Termékcsomagolások csomagolásmintákon szereplő, Braille-írásos feliratainak vizsgálata 

használhatóság és a vonatkozó szabályoknak történő megfelelés szempontjából 

 

3.4.2. 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) 

 

3.4.3. A Termékminta vizsgálat megvalósításában együttműködő partnerek, 

támogatók, finanszírozás 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 

- Vállalkozási tevékenységünkből származó bevételek 

 

3.4.4. Fejlesztések a Termékminta vizsgálat tevékenységben 

- változtatások a megfelelőségi kritériumok terén 

- megfelelőségről készített dokumentum formai és tartalmi követelményeinek meghatározása 

 

3.4.5. A Termékminta vizsgálat tevékenység leírása 

Ellenőriztük a megrendelők által rendelkezésre bocsátott gyógyszerdobozok, vagy más termékek 

csomagolásainak látványtervein, a készterméken feltüntetni kívánt Braille-írásjelek helyességét, 

tekintettel a Braille-írás magyar szabályaira, valamint a Marburg Medium szabványra. 

 

3.4.6. Eredmények Termékminta vizsgálat tevékenységben 

A szolgáltatás keretében 28 darab gyógyszerdoboz mintát vizsgáltak meg munkatársaink. Ezek az 

alábbiak voltak: 
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Aethoxysklerol 5mg/ml oldatos injekció olvasható, megfelel 

Aethoxysklerol 10mg/ml oldatos injekció  olvasható, megfelel 

Aethoxysklerol 20mg/ml oldatos injekció olvasható, megfelel 

Codoxy 40mg olvasható, megfelel 

CAPD/DPCA2 olvasható, megfelel 

CAPD/DPCA3 olvasható, megfelel 

CAPD/DPCA4 olvasható, megfelel 

Fletor extra 10mg/g gél olvasható, megfelel 

3 Fluart  olvasható, megfelel 

Akineton 2mg tabletta elfogadható, megfelel 

Nasic orrspray kisgyermekeknek olvasható, megfelel 

Flavamed 15mg/5ml belsőleges oldat jól olvasható, megfelel 

Flector extra gél olvasható, megfelel 

Meriofert Kit  75 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz jól olvasható, megfelel 

Ferrograd Folic filmtabletta elfogadható, megfelel 

Nuwiq 500,1000 iksz.772/2016 karakter hiba, nem javasolt 

NiQuitinMentol Fresch 2 mg, 4mg gyógyszeres rágógumi grafikus szedés, 

 grafikus szedés 

Trigelan 50 mg / 12,5mg / 200mg 30x filmtabletta olvasható, megfelel 

Trigelan 50 mg / 12,5mg / 200mg 100x filmtabletta olvasható, megfelel 

Trigelan 100 mg/25mg/200mg 100x fimtabletta olvasható, megfelel 

Trigelan 150 mg/37,5mg/200mg 100x fimtabletta olvasható, megfelel 

Nasic1mg/ml+50mg/ml oldatos orrspray felnőtteknek és gyermekeknek jól olvasható, megfelel 

Ferrogradunet filmtabletta jól olvasható, megfelel 

Nuwiq 2000 Nemzetközi Egység hibás, nem javasolt 

Octanate 1000NE Por és oldószer oldatos injekciókhoz jól olvasható, megfelel 



 

34 

 

 

3.5. A szervezeti értékeket gyűjteménybe foglaló 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. 

 

3.5.1. Specifikus célok 

 Tárgyi eszközök gyűjtése és katalogizálása 

 Fotók, film-és hangfelvételek gyűjtése és katalogizálása 

 Tematikus elbeszélések lejegyzése 

 

3.5.2. A Múzeum előkészítő tevékenységében résztvevő munkatársaink 

- Szabó Hajnalka (kulturális szakértő) 

- dr. Nagy Sándor (elnök, kellék gyűjtő) 

- 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) 

 

3.5.3. 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) 

- Műtárgy adományozó látássérültek 

 

3.5.4. Fejlesztések a Múzeum előkészítő tevékenységünkben 

- Raktár helység polcozása 

- Műtárgy tisztító eszközök beszerzése 

 

3.5.5. A Múzeum előkészítés tevékenység leírása 

A 2016-os évben beérkezett muzeális eszközök összegyűjtése, rendezése és nyilvántartásba vétele 

megtörtént. A gyűjtemény bővítése érdekében a tagegyesületek felé felhívást intéztünk. 

 

3.5.6. Eredmények a Múzeum előkészítés tevékenységben 

 Több mint 60 GB digitális tartalom 

 130 muzeális, katalogizált tárgy 
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3.6. PR és nyilvánossági kommunikációs tevékenységek 

3.6.1. 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.  

 

3.6.2. Specifikus célok 

 Látássérültek tájékoztatása az életvitelüket segítő lehetőségekről, az MVGYOSZ értük végzett 

tevékenységeiről 

 A társadalom széles körének informálása a látássérülteket érő jogsérelmekről, a proaktív 

együttműködés eredményességéről, az MVGYOSZ tevékenységeiről 

 Szemléletformáló tevékenységek végzése  

 

3.6.3. 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) 

- Lipóczki Zoltán (DM adminisztrátor) 

- Tóth Miklósné (DM adatkezelő) 

 

3.6.4. A PR és kommunikáció tevékenység végzésében közreműködő partnereink, 

támogatóink 

- Magyar Távirati Iroda (térítésmentes hírközlés) 

- Human Dialog Kft. (rendszeres közreműködés Direktmarketing tevékenységben) 

- DRK Kft. (decemberi, a vakvezető kutya biztosítást támogató adománygyűjtő média kampány 

fő szervezője) 

- 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) 

- Google Groups (Hírlevél küldő rendszer) 

- AD Solutions Kft. (e-DM és banner 1%-os kampány) 

- Hernády Márton Alapítvány (3 db 1%-os reklámfilm forgatása) 

- Facebook 
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- Twitter 

- Youtube  

- Nemzeti Kulturális Alap (Vakok Világa kapcsán munkabér, nyomtatási és terjesztési költségek 

részbeni finanszírozása) 

- Heti Világgazdaság (HVG, 1%-os hirdetés) 

 

3.6.5. 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: látássérültek és nem látássérültek. Az üzenetek célcsoportjai szerint 

specifikus kommunikációs eszközöket, csatornákat használunk. A látássérülteknek készítjük e-

mailben kérhető hírlevelünket, a Vakok Világa folyóiratot és honlapunkat. A vizualitásra alapozó 

eszközökkel - mint például a Youtube videók és Facebook posztok – elsődlegesen azokat célozzuk, 

akik számára egy kép többet mond minden szónál. 

 

3.6.6. Kommunikációs tevékenységeink főbb témakörei 

Tájékoztatás: 

- 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 vakok személyi járadékáról (arról, hogy mióta nem igényelhető) 

- 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 

- 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 
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3.6.7. Kommunikációs csatornáink 

- 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) 

 

3.6.8. Sajtó és média megjelenéseink helye és témái 

- Nyilatkozat a Tények riporterének (Adler László) a vakvezető kutyák vendéglátó üzletbe 

bevitelével kapcsolatosan.(dr. Nagy Sándor) 

- Nyilatkozat a HitRádiónak a Braille-írás világnapja alkalmából (Nemes- Nagy Tünde elnökségi 

tag) 

- Riport a Szabad Föld újságírójának (Hardi Judit) a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából 

(Schiff Mónika, iskolavezető) 

- Interjú (írásban) a Pénzcentrum újságírójának (Nyíri Boglárka), cikkében a vakok és a 

gyengénlátók pénzfelismerési problémáival foglalkozott (dr. Nagy Sándor) 

- Interjú az adwordsblog.hu újságírójának (Janni Anikó), a Facebook olyan fejlesztésen dolgozik, 

mellyel a látássérültek számára is elérhető lesz a képek leolvasása (Torma Zsolt) 

- Interjú a Kölcsey TV-nek, (dr. Nagy Sándor) 

- Interjú a Nyíregyházi TV-nek (dr. Nagy Sándor) 

- Interjú a Retro Rádiónak. (dr. Nagy Sándor) 

- Élő adás a Lánchíd Rádióban május 19-én 13-14 óra között, vakvezető kutyás témában (Schiff 

Mónika) 

- Interjú a Századvég munkatársának egy felméréshez, a pénzügyi intézmények és fogyatékkal 

élők kapcsolatáról: Fizikai körülmények a pénzügyi intézményekben, ATM-ek, telefonos 

ügyfélszolgálat, online felületek, ügyintézők, pénzügyi termékek, tájékoztatás témakörökben 

(dr. Nagy Sándor) 

- interjú a HitRádiónak (Tejfel Mirellának), 1904. június 28-án Helen Keller magna cum laude 

kitüntetéssel diplomázott, és ezzel ő lett az első siketvak, aki főiskolai bölcsészdiplomát 

szerzett. Ennek kapcsán beszélgettek a vakok diplomaszerzéséről, tapasztalatokról.(Nemes-

Nagy Tünde, elnökségi tag) 

- Riportot a Lánchíd Rádiónak az akadálymentesítéssel kapcsolatban (dr. Nagy Sándor) 

- Élő adás a Kossuth Rádió Napközben műsorának: a vak és gyengénlátó emberek akadályozva 

vannak a digitális ügyintézésben (dr. Nagy Sándor) 

- Nyilatkozat az Origónak: a vak és gyengénlátó emberek akadályozva vannak a digitális 

ügyintézésben (dr. Nagy Sándor) 

- Élő adásban vakvezető kutyákról, TV2 Mokka (Schiff Mónika, Iskolavezető, Bajnóczy Enikő 

kiképző) 

- Élő adásban vakvezető kutyákról FEM3 (Schiff Mónika iskolavezető) 

- Riport vakvezető kutyákról TV2 Tények (Schiff Mónika iskolavezető) 

- Riport vakvezető kutyákról MTI - M1 Heted hét gyerekhíradó (Schiff Mónika iskolavezető) 

- Riport vakvezető kutyákról RTL Online (Schiff Mónika iskolavezető) 

http://www.mvgyosz.hu/
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- Riport vakvezető kutya kiképzőkről Marie Claire magazin (Schiff Mónika iskolavezető, Morosits 

Darinka és Bajnóczy Enikő kiképző) 

- Riport vakvezető kutyákról; M1 Híradó (Schiff Mónika iskolavezető) 

- Élő adásban vakvezető kutyákról Music FM (Schiff Mónika iskolavezető) 

- Élő adásban vakvezető kutyákról Sláger FM (Schiff Mónika iskolavezető) 

 

3.6.9. Hírlevél 

E-mailben kérhető hírlevelünkben heti rendszerességgel nyújtottunk naprakész tájékoztatást 

szolgáltatásaink aktuális híreiről, a látássérülteket érintő ügyekről, az elszámolási törvény kapcsán 

felmerülő határidőkről és teendőkről. 

 

3.6.10. Vakok Világa 

Vakok Világa folyóiratunk nagybetűs síkírású és pontírásban kiadott, valamint felolvasott és CD-ről 

lejátszható változatát, postai úton, a digitális (elektronikus) változatát pedig e-mailben küldtük a 

megrendelőknek. A folyóirat 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 

 

3.6.11. Direkt Marketing (DM) tevékenységünk 

A DM tevékenységünk keretében névre szólóan címzett postai levél küldeményekben tájékoztatjuk a 

címzetteket arról, hogy mivel foglalkozik az MVGYOSZ. Az adott témakört olyan látássérült, vagy 

munkatárs „szemüvegén” keresztül mutatjuk be, aki személyesen kötődik adott témához és jó 

példaként tudjuk állítani az olvasó elé. Ezekben a levelekben kérjük az olvasókat, hogy támogassák 

adott tevékenységünket. Az így befolyó adományok képezik alapját olyan fejlesztéseknek, amelyeket 

pályázati forrásból, vagy állami támogatásból nem tudunk létrehozni. A DM kampányok elősegítik a 

Szövetség jó hírnevének öregbítését és az SZJA 1%-os felajánlások által befolyó pénz nagy részét is 

ennek köszönhetjük. 

 

3.6.11.1. DM levelekben bemutatott témák voltak 2016-ban: 

- Vakvezető kutya (Kiképzési Program) 

- Braille nyomtatás 

- Okostelefon használat oktatása 

- Vakvezető kutya (Kiképzési Program) 

- Hangoskönyvtár (Online kölcsönzés) 

- Múzeum létrehozása 

 

3.6.11.2. Kapcsolódó levelek 

- Köszönőlevelek adományozóknak 

- Köszönőlevél kiemelkedő adományozóknak 

- Év végi köszönőlevél 

- Új címzettek bevonását célzó levelek 
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3.6.12. PR és Kommunikációs tevékenységünk kapcsán megvalósított fejlesztések 

- Egy darab laptopot vásároltunk vak munkatársaink részére 

- A hírlevél új terjesztési csatornát kapott 

- Új 1%-os reklámfilmeket készíttettünk 

- A Facebook posztolás professzionalizálását segítő okostelefont kapott az oldal adminisztrátora 

 

3.6.13. PR és Kommunikációs tevékenységünk eredményei 

(A mérhető adatok az előző év azonos mért adataival vannak összevetve.) 

 E-mailben terjesztett hírlevelünket 652 címre, (növekedés 60%) 68 alkalommal (növekedés 

21%) küldtük ki, összesen 470 hírrel, vagy közleménnyel, (csökkenés 4%), melyek közül 322 

az MMVGYOSZ saját, (csökkenés 18%), 148 pedig valamely társszervezet, vagy egyéb 

látássérülteket érintő anyag volt (csökkenés 4%). 

 Weboldalunkat 71 alkalommal frissítettük (csökkenés 2%) és 129.043-szor tekintették meg, a 

növekedés 152%., ami azt mutatja, hogy nem a frissítések száma, hanem a megjelenített 

tartalom határozza meg, hogy mennyien érdeklődnek honlapunk iránt. 

 Youtube (internetes videó megosztó) csatornánkon 46 követőnk van (növekedés 48%), 4 új 

videót töltöttünk fel (csökkenés 26%). A megtekintések száma az összes kisfilmünkre 

vonatkoztatva 8301 volt (növekedés 18,2%). A legnézettebbek voltak: Hogyan segítsünk 

megfelelően (9. rész) (MVGYOSZ VKI); Vakvezető kutya munkája (MVGYOSZ VKI) és Ne 

legyél vak! (SZJA 1%) című filmek. 

 Elsődleges Facebook oldalunk kedvelőinek száma 2201, a növekedés 29%.  

 Nyomtatott és digitális (online) sajtóorgánumokban 79 alkalommal szerepeltünk, vagy 

hivatkoztak az MVGYOSZ-re (növekedés 25%). 

 Rádiós megjelenések száma: 9 (50% növekedés), televíziós megjelenéseké 9 (csökkenés 

10%). 

 Postai kézbesítéssel DM levelet 155.224 esetben küldtünk ki, ez 41,5%-kal kevesebb, mint 

tavaly volt. 
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4. Szolgáltatási területek 

 

4.1. Szolgáltatásaink Tagegyesületeinknek 

4.1.1. 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.  

 

4.1.2. Specifikus célok: 

 számviteli jellegű tanácsadás 

 könyveléstechnikai tanácsadás 

 

4.1.3. Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatás biztosításában résztvevő 

munkatársaink:  

- Kutor Sándorné (gazdasági vezető) 

- Jónás Beáta (pénzügyi vezető) 

 

4.1.4. Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatás működtetését biztosító 

partnereink, támogatóink: 

- Magyar Állam (Munkabérek és működési költségek részbeni finanszírozója) 

 

4.1.5. Fejlesztések a Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatásban 

- Egységes elszámolási rend kialakítása. 

 

4.1.6. Eredmények a Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatásban 

 21 tagegyesület elszámolása sikerült megfelelően. 
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4.2. Szolgáltatásaink látássérült magánszemélyeknek 

4.2.1. Információs szolgáltatás 

A szolgáltatás általános célja, hogy az érintettek hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek 

megkönnyítik egy látássérült személy mindennapi életvitelét. 

 

4.2.2. Specifikus célok: 

Személyre szabott információ nyújtása 

 Szociális juttatásokról 

 Az MVGYOSZ szolgáltatásairól 

 Egyéb, látássérültekkel foglalkozó szervezetekről 

 Egyéb, látássérültek által igényelhető támogatásokról 

 

4.2.3. Az Információs szolgáltatás megvalósításában közvetlenül résztvevő 

munkatársaink:  

- Benedek Zoltán 

- dr. Stefán Sándor 

- Lipóczki Zoltán 

- Koczkásné Tóth Csilla 

- Angyal Gábor 

- Taba Zsófia 

- Páll Erika 

- Sziládi Zsuzsanna 

- Schiff Mónika 

- Erhart Péter 

 

4.2.4. Az Információs szolgáltatás működtetését biztosító partnereink, támogatóink: 

- Magyar Állam (Munkabérek és működési költségek részbeni finanszírozója) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

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) 

 

4.2.5. 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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4.3. Látássérültek által igénybe vehető, az egyenlőesélyű hozzáférést 

segítő szolgáltatásaink 

 

4.3.1. Hangos-és Braille-könyvek kölcsönzése 

 

4.3.1.1. A könyvkölcsönzés szolgáltatás célja 

Klasszikus és kortárs szépirodalmi, valamint ismeretterjesztő művekhez történő hozzáférés 

biztosítása, a vak és gyengénlátó emberek számára akadálymentesített változatban. 

 

4.3.1.2. Specifikus célok 

 Pontírásban elkészített könyvtári Braille-könyvek kölcsönzése 

 Kompakt kazettán, illetve CD-n tárolt, felolvasott könyvtári hangoskönyvek kölcsönzése  

 

4.3.1.3. A könyvkölcsönzés szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink: 

- Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető) 

- Taba Zsófia (Könyvtárvezető) 

- Páll Erika (Braille-könyvtáros) 

- Dr. Galló Zsolt (önkéntes, felolvasó) 

- Szombath Tibor (postai szállítás) 

- Közösségi szolgálatos diákok (háztól házig szállítás) 

 

4.3.1.4. 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. 

 

4.3.1.5. Fejlesztések a könyvkölcsönzés szolgáltatásban 

- Hangos-és Braille-könyv állományunkat bővítettük 

 

4.3.1.6. A könyvkölcsönzés szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 

- iData Kft. (hangoskönyv állomány bővítése) 

- Magánszemély adományozók (hangoskönyv állomány bővítése) 
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4.3.1.7. Eredmények a könyvkölcsönzés szolgáltatásban 

A hangoskönyv állomány bővítése nem érte el a tavalyi szintet és a Hangoskönyvtár teljesítménye 

minden tekintetben elmarad a tavalyitól. A Braille-könyvtárból kölcsönözhető új könyvek száma 

minimálisan nőtt csupán, az olvasók száma ennek ellenére nem változott, bár kevesebb időt 

szántak könyveink olvasására. 
 

4.3.1.7.1. Hangoskönyvek kölcsönzése 

A könyvkölcsönzők száma 2016-ban 1096 fő, ami 1%-kal kevesebb a tavalyinál. A 

kölcsönzések száma 1489 alkalom volt, ez 15,6%-kal kevesebb az előző évben mért adatnál. 

A kölcsönözhető új művek száma 63, ami 21%-csökkenést mutat a 2015-ös beszerzésekhez 

képest. 

4.3.1.7.2. Braille-könyvek kölcsönzése 

Kölcsönzők száma: 91 fő, nem változott. Kölcsönzések száma: 1282 a növekedés 0,3%. A 

kölcsönözhető új művek száma 6, ami 64%-csökkenést mutat a 2015-ös 

állománygyarapodáshoz képest. 

 

4.3.2. Segédeszköz ellátás 

 

4.3.2.1. 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. 
 

4.3.2.2. Specifikus célok 

 Közlekedést segítő eszközök (pl. fehérbotok) 

 A kijelzőn láthatóan megjelenő információkat beszéd formájában közlő eszközök 

 Hangjelzést adva tájékoztatást adó eszközök 

 Tapintható kijelzővel gyártott eszközök 

 Vakok számára készített sporteszközök 

 Vakok által is játszható játékok 

 Optikai és digitális nagyítók 

 Tapintható jelölés létrehozására alkalmas 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.) 
 

4.3.2.3. A segédeszköz ellátás szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink: 

- Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető) 

- Sziládi Zsuzsanna (segédeszköz értékesítő) 

- Ollé Attila (nemzetközi referens) 

- Angyal Gábor (innovációk és fejlesztések) 

- Drippey Béla (szervizelés) 

- Kutor Sándorné (gazdasági vezető) 

- Jónás Beáta (pénzügyi vezető) 

- Szombath Tibor (postai szállítás) 
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4.3.2.4. A segédeszköz ellátás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- SZJA 1%-ról MVGYOSZ javára rendelkezők (árkedvezmény fedezetének biztosítása) 

- Egyéb magánadományozók (árkedvezmény fedezetének biztosítása) 

- Labrador Kft. (OEP támogatott digitális nagyítók marketing tevékenysége) 

- „Informatika a látássérültekért” Alapítvány 

- AlkoSoft Bt. 

- 77 Elektronika Bt. 

- Hangvilág Bt. 

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 

4.3.2.5. 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. 

 

4.3.2.6. Fejlesztések a segédeszköz ellátás szolgáltatásban 

- árukínálat bővítése 

- raktárkészlet frissítése 

- Bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása 

 

4.3.2.7. Eredmények a segédeszköz ellátás szolgáltatásban 

Az SZJA 1%-os felajánlásokból befolyt pénz közvetlen segédeszköz vásárlás támogatásra történő 

felhasználásával kínált kedvezményes árú termékek eredményeként az eladott termékek, illetve a 

vásárlók száma (ha az OEP támogatott nagyítókat nem vesszük figyelembe) 23,6%-kal nőtt. A 

forgalom növekedés köszönhető annak is, hogy több új terméket is sikerrel vontunk be az 

értékesített árucikkek körébe. Legsikeresebb egy hagyományos billentyűzettel is ellátott, magyarul 

is beszélő okostelefon volt. A harmadik negyedévben felbontottuk a Labrador Kft.-vel a digitális 

nagyítókkal kapcsolatos marketing tevékenységre és vásárlásra vonatkozó szerződést, mert 

közvetlenül a gyártótól beszerezve 40%-kal olcsóbban tudjuk értékesíteni az e-nagyítókat, illetve 

teret kaphatnak más beszállítók is. A stratégiai döntés a pénzforgalomra hatással volt ugyan, de a 

nyereségességre nem és csökkentette a közterheket, valamint a látássérült vásárlók által fizetendő 

önrészt is. 

A Segédeszközbolt (egyedi méltányossági kérelemre, az OEP által támogatottan megvásárolható 

digitális nagyítókat is beleértve) összes forgalma: 67 609 840 Ft volt, ami a tavalyi év azonos 

módon számított adataihoz képest 26 %-os csökkenés. Az eladott termékek darabszáma azonban 

22%-kal nőtt. Ez is azt mutatja, hogy a vásárlók zsebében rengeteg pénz maradt. 
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4.3.3. Síkírásban kinyomtatott kiadványok akadálymentesítése (konvertálás/adaptálás) 

 

4.3.3.1. A konvertálás/adaptálás szolgáltatás célja 

A síkírásban kinyomtatott tankönyvek, kották, irodalmi művek és egyéb kiadványok Braille-

nyomtatásra alkalmas, rögzített hangfelvétel, vagy képernyőolvasó programmal teljes körűen 

használható elektronikus fájl formátumra történő átalakítása. Adaptálásnak nevezzük az átalakítást 

akkor, ha az adott kiadvány olyan vizuálisan befogadható (nem szöveges) információkat is 

tartalmaz, amelyekről az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében szöveges leírást kell 

készíteni. 

 

4.3.3.2. Specifikus célok 

 Síkírásos anyagok digitalizálása (lapolvasóval) 

 Digitalizált képfájlok szöveges fájlokká alakítása (OCR szoftverrel) 

 Szöveges fájlok cél szerinti szerkesztése, formázása (a képernyőolvasóval kinyerhető 

információk maximalizálása érdekében) 

 Szöveges fájlok átalakítása Braille-nyomtatásra alkalmazható fájlokká (karakterek cseréje, 

kivételek szerkesztése, tördelés optimalizálása) 

 Kottafüzetek átalakítása Braille-nyomtatásra alkalmas formátumú fájlokká 

 

4.3.3.3. A konvertálás szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársaink: 

- Koczkásné Tóth Csilla (szolgáltatásvezető) 

- Péter Zsigmond (csoportvezető, Duxbury honosításban segített) 

- Geigerné Sinkó Zsuzsanna (digitális tankönyvek) 

- Hornyák Gáborné (digitális tankönyvek) 

- Kercza Tamás (digitális tankönyvek, Braille-nyomtatás előkészítés és Braille-nyomtatás) 

- Menyhárt Andrea (Braille-korrektor) 

- Németh Tamásné (kotta konvertálás) 

- Ollé Attila (nemzetközi referens, Duxbury fejlesztésben kapcsolattartó) 

- Dr. Galló Zsolt (önkéntes, felolvasó) 

- Sztakó Krisztina (Vakok Világa felolvasása és rögzítése) 

- Angyal Gábor (szakmai vezető, fejlesztések) 

 

4.3.3.4. Az Eseti konvertáló csoport munkatársai 

- Baráth Barbara 

- Erhart Péter  

- Szabó Hajnalka  

- Közösségi szolgálatos diákok 

 

4.3.3.5. A konvertálás szolgáltatás leírása 

A szolgáltatást a Konvertáló csoport nevű szolgáltató részlegünkben valósítottuk meg. Az iskolák 

által megrendelt tankönyvek, a szolgáltatók által megrendelt közüzemi számlák, az egyesületek és 

látássérült magánszemélyek által megrendelt szövegek, könyvek és kották Braille-írású, vagy 

digitális, akadálymentes változatait elkészítettük. Mivel a tankönyvek konvertálása a vonatkozó 

rendelkezések miatt csak májusban kezdődhetett, viszont szeptemberig el kellett készíteni a 
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megrendelt könyveket, ezért a szezonális munkavégzés kapcsán kialakult munkaerőhiány 

pótlására megbízási szerződéses munkaviszony keretében túlnyomó részt, a nyári szabadságukat 

és szabadidejüket feláldozni hajlandó, és a feladatot munkaszerződésük alapján el nem látó 

dolgozókból, valamint közösségi szolgálatos diákokból Eseti konvertáló csoportot hoztunk létre, 

melyet a konvertálási feladatok elvégzését követően meg is szüntettünk.  

Egyebekben csoportunk a Braille-nyomda szolgáltatási részleg működésének alapfeltételeként a 

nyomtatáshoz alkalmazható 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 Braille-

nyomtatásokhoz 

- A szervezeten belül megrendelt Braille-nyomtatásokhoz 

- A Braille-nyomtatású közüzemi számlákhoz és 

- A Braille-kottákhoz 

 

4.3.3.6. Fejlesztések a konvertálás szolgáltatásban 

- Digitális tankönyvek akadálymentességére vonatkozó kritériumrendszer fejlesztése 

 

4.3.3.7. A konvertálás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 
 

4.3.3.8. Eredmények a konvertálás szolgáltatásban 

A digitális, akadálymentes tankönyvek konvertálásának alapelveit a visszajelzések és 

tapasztalataink alapján frissítettük írásban rögzítettük, ezzel biztosítva a konvertáló személyétől 

független, azonos minőségben történő elkészítésüket. Az Eseti konvertáló csoport segítségével az 

időben (a honlapunkon megjelölt határidőn belül) megrendelt tankönyvek 100%-át a tanévkezdésre 

leszállítottuk. A Duxbury program a Magyar Braille-rövidírás szabályainak megfelelően, 

automatikus tördelés nélkül és egyes kivételeket nem ismerve képes átkonvertálni a szöveges 

fájlokat a Braille-nyomtatók által fogadott formátumúra, emiatt a kézi beavatkozást még sajnos nem 

lehet mellőzni. A szöveges állományok Braille-nyomtatásra alkalmas átalakítása kevesebb lett a 

tavalyinál, melynek oka, hogy a digitális akadálymentes tankönyveket nagyobb számban kellett 

elkészíteni, ami a feladatok elvégzésére fordított munkaidő arányait megváltoztatta. Örvendetes 

azonban, hogy a Braille-kotta készítés az idén is jelentős mértékben növekedett amellett, hogy a 

feladattal megbízott munkatársunk más, a zenetanuláshoz alkalmazott akadálymentes 

kiadványokat is készített. 

A 2016/17. tanévre 20 tanuló részére összesen 182 tankönyvet rendeltek meg, ami 27,2%-kal több 

mint tavaly volt. 175-öt digitális, 5-öt Braille, 1-et digitális/mp3 (ének-zene) változatban.  



 

47 

 

A csoport 172 kiadványt készített el (növekedés 4,2%), 12.384 Braille-oldal terjedelemben 

(csökkenés 27,5%), ebből folyóirat 88 db (3988 oldal), Braille-tankönyv 4 db (3096 oldal), Braille-

könyvtárunknak készült 6 db (6167 oldal), Segédeszközboltunknak 5 db (92 oldal). Külső 

cégtől/tagegyesülettől megrendelésre 6 db (2797 oldal), magánszemélytől 9 db (1682 oldal). Belső 

megrendelésre 22 db (339 oldal) készült. Kottát 72.081 karakter (növekedés 34%) terjedelemben 

konvertáltunk. 

 

4.3.4. Pontírású nyomtatás 

 

4.3.4.1. A pontírású nyomtatás szolgáltatás célja 

A Konvertáló csoport által készített, a Braille-nyomtatáshoz használatos fájlok alapján a pontírású 

késztermékek elkészítése. 

 

4.3.4.2. Specifikus célok 

 Braille-nyomtatás 

 Braille-feliratozás 

 Kiadványok lapjainak kötegelése 

 Braille-lapok szabása 

 Öntapadós Braille-feliratok készítése 

 Folyóiratok postai kiszállításának szervezése 

 

4.3.4.3. 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) 

- Szombath Tibor (postai szállítás) 

 

4.3.4.4. 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. 

 

4.3.4.5. Fejlesztések a pontírású nyomtatás szolgáltatásban 

- Az ipari Braille-nyomtató kopóalkatrészeinek cseréje 

- Egyéb, a ponthibák kiküszöbölését célzó kreatív fejlesztések 
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4.3.4.6. A pontírású nyomtatás szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnereink 
 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 

 

4.3.4.7. Eredmények a pontírású nyomtatás szolgáltatásban 

A nagy teljesítményű Braille-nyomtatónk 2016 októberében nyomtatta a kétmilliomodik ívet. A gyári 

adatok szerint ez a gép óránként 1950 oldalt, azaz 487,5 ívet képes kinyomtatni. Egy nap (6 

üzemórával számolva) 2925 ívet, egy év alatt (235 munkanappal kalkulálva) 687.375 ívet képes 

nyomtatni. A nyomtatót több mint 10 éve használjuk és a fenti számítások alapján megállapítható, 

hogy a kapacitásának eddig hozzávetőleg 30%-át, 2016-ban pedig kevesebb, mint 18%-át 

használtuk ki.  

A Rádió- és Televízió Műsorújságot 77 előfizetőnek 3.967 példányban készítettük el (csökkenés 

6%). A Vakok Világát 108 előfizetőnek 175.236 Braille-oldalon (növekedés 8,4%). Braille-

könyvtárunk részére 19 könyvet (6 mű, némelyik 2 példányban) 85 kötetben és összesen 6.188 

Braille-oldal terjedelemben (csökkenés 92%). A jelentős csökkenés oka, hogy a tavalyi évvel 

szemben 2016-ban nem kaptunk külső forrásból Braille-nyomtatásra alkalmas fájl formátumú 

könyveket, saját konvertálási kapacitásunk pedig korlátozott. 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 2015-ben volt.  

 

4.3.5. Látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása 

 

4.3.5.1. A látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása szolgáltatás célja 

A vak és gyengénlátó emberek vakvezető kutyával történő biztonságos közlekedésének lehetővé 

tétele. Látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása. 

 

4.3.5.2. 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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4.3.5.3. A látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása szolgáltatás megvalósításában 

résztvevő munkatársaink: 
 

- Schiff Mónika (Iskolavezető) 

- Bajnóczy Enikő (kiképzés, tenyésztés, kölyöknevelés) 

- Hatala Éva (létesítménytakarítás, állatgondozás, közösségi szolgálatosok koordinálása) 

- Morosits Darinka (kiképzés, utógondozás, májusig) 

- Valent Ivett (kiképzés, felkészítés júniusig) 

- Renkó Zsuzsanna (kiképzés, utógondozás, februártól) 

- Németh Ágnes (kiképzés, szeptembertől) 

- Rózsa Katalin (kiképzés, szeptembertől) 

- Bárány Krisztina (önkéntes, PR, bemutatók) 

- Kölyöknevelési program önkéntesei 

- Tenyészállományunkat tartó önkénteseink 

- Novartis önkéntesei (projekt jelleggel) 

 

4.3.5.4. Közösségi szolgálatos diákokat biztosító iskolák a látássérültek vakvezető kutyával történő 

ellátása szolgáltatásban 

- 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 

 

4.3.5.5. A látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása 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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4.3.5.6. Fejlesztések a látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása szolgáltatásban 

- 4 db új íróasztal vásárlása 

- 5 db új irodai szék vásárlása 

- Műanyag akadályok vásárlása a miskolci Büntetés-végrehajtási Intézetben folyó 

Kölyöknevelési Programunkhoz 

- Autóbejáró kapu távkapcsolóval nyithatóságának kialakítása 

- 29 kennel teljes felújítása 

- A kenne udvar, a kiszolgáló épületek és főépület elektromos hálózatának cseréje 

- A főépület iroda bővítése, festése, mázolása, 14 db ajtó és 3 db ablak cseréje, a teljes aljzat 

cseréje decemberben elkezdődött 

- Egy új Peugeot Boxer kisbuszt vásároltunk, szintén adományból az Iskola részére  

- A Hankook adományba adott 4 db téli abroncsot. 

- A tenyészkennelek felszereléseit megújítottuk 

- Projektor, vászon és állvány beszerzése 

- Hordozható hangosító berendezés beszerzése 

 

4.3.5.7. A látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása szolgáltatás megvalósításának 

támogatói, partnereink 

- Magyar Állam (munkabérek és működési költség egy részének biztosítása) 

- 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) 

- Innoreal Kft. 

- Szinga Sport Kft. (szakmai programok támogatója) 

- Nemzetközi Nőklub (szakmai programok támogatója) 

- Vakok Állami Intézete (szakmai együttműködés) 

- Novartis Zrt. (Önkéntes munka, tárgyi és pénzbeni adományok)  

- Magnet Bank (KAP program) 

- Radács László vállalkozó (kertépítés és gondozás) 

- dr. Szilágyi Zoltán (állatorvosi ellátás) 

- Intervet Kft. (térítésmentes vakcinák) 

- Magyar Magiszter Alapítvány (OKJ képzés) 

- Ebszőr szalon (kutyakozmetika) 

 

4.3.5.8. Eredmények a látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása szolgáltatásban 

A csökkenés a vakvezető kutyához jutó látássérültek számát illetően 10%-os, mely a szakképzett 

munkaerő időleges hiányából ered. Egyéb munkaterületeken eléri, vagy meghaladja a tavalyi év 

azonos eredményeit. 

A tárgyévre vonatkozóan 72 igénylőt tartottunk nyilván (növekedés 7,5%), Új igénylést 14-en adtak 

be (növekedés 40%), és 18-at hívtunk meg személyes ismerkedésre. 9 igénylő tett sikeres 

közlekedésbiztonsági vizsgát a részére átadott kutyával, ami 41%-kal kevesebb, mint egy évvel 

ezelőtt volt. Mindennapi segítőtársként 97 vakvezető kutyánk közlekedett látássérült gazdájával 

Magyarországon (számuk nem változott). 

Szakmai programok: Tenyésztési Program: 3 tenyésszuka 3 almából 13 kölyökkutyához jutottunk. 

Ez eggyel kevesebb, mint tavaly volt. Négy kölyköt vásároltunk. A Kölyöknevelési Programunkban 

35 kutyát tartottunk nyilván, eggyel több, mint tavaly. Utógondozási program: Összesen 27 esetben 
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foglalkoztunk a már átadott kutyáinkkal, gazdáikkal. Négy alkalommal tartottunk utógondozási 

napot, a résztvevők száma összesen 47 fő volt. 

Társadalmi szemléletformálás céllal bemutatót 31 alkalommal tartottak munkatársaink, ami 40%-kal 

több mint az előző évben volt. 

 

4.3.6. Jogsegélyszolgálat 

 

4.3.6.1. A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás célja 

Tájékoztatás a látássérültséggel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról, a jogszabály követő 

szervezeti működés támogatása. 

 

4.3.6.2. 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 

 

4.3.6.3. A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás megvalósítója 

- Dr Stefán Sándor 

 

4.3.6.4. A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás megvalósításában együttműködő partnereink, 

támogatóink 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója) 
 

4.3.6.5. A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás leírása 

A szolgáltatás keretében jogi végzettségű sorstársunk telefonon, e-mailben és ügyfélszolgálat 

keretében az alábbi területeken segített a jogalkalmazásban térítésmentesen, a látássérülteknek: 

 
- 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  
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- 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  

- 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 lakás bérleti 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: 

- A VKI részére a vakvezető kutyákat és gazdáikat érő sérülések büntetőjogi és kártérítési 

vonatkozásainak értelmezése  

- A szociális intézmények gondozottainak kísérőit és látogatóit megillető utazási kedvezményről 

tájékoztató levél küldése a VÁI igazgatója részére  

- Egyesületi elnök részére segítség nyújtása a választó közgyűlésen megjelenni nem tudó, de 

tisztségre jelölt személyek megválaszthatóságáról  

- A gyengénlátók utazási kedvezményére vonatkozó állásfoglalás kialakítása  

- Nemzetközi felméréshez annak véleményezése, hogyan érvényesül Magyarországon a szerzői 

jog területén az akadálymentesítés a látássérültek számára  

- Egyesület elnökének segítség nyújtása abban a kérdésben, hogy vállalhat-e tisztséget a tag 

gyámja az egyesületben  

- Közreműködés a Bartha Sándorné Alapítvány végelszámolásával, valamint az alapítvány 

elnöke részére kiszabott adóhivatali büntetés elengedésével összefüggő feladatok ellátásában  

- Egyesület elnöke részére tájékoztatás nyújtása azzal kapcsolatban, hogy jogosult-e egy UNIO-

s országban lévő látássérült egyesület tagja Magyarországon utazási kedvezmény 

igénybevételére  
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- Közreműködés a Kőérberki ingatlan értékesítésével kapcsolatos ügyek rendezésében  

- Közüzemi szolgáltatókkal akadálymentes számlák készítésére vonatkozó szerződések 

véleményezése  

- A hangoskönyvtár működésével kapcsolatban felmerülő jogi problémák megoldásához 

segítség nyújtása  

- A Braille-számlákkal kapcsolatos jogviták esetén a kizárólagos illetékességgel rendelkező 

bíróság meghatározásához segítség nyújtása.  

 

4.3.6.6. Eredmény a Jogsegélyszolgálat esetében 

Jogsegélyszolgálatunkat 291 fő vette igénybe, (növekedés 9%) 

 

4.3.7. Névírás oktatása 

A szolgáltatás célja, hogy bármely vak személy képes legyen önállóan, olvashatóan leírni a nevét. 

 

4.3.7.1. Specifikus célok 

 Golyóstoll használatának megtanítása 

 Név leírásának megtanítása 

 

4.3.7.2. A Névírás oktatásában résztvevő munkatársak 

- Szőke Istvánné (oktató) 

- Angyal Gábor (szakmai vezető, koordinátor) 

 

4.3.7.3. A Névírás oktatásában együttműködő partnerünk 

- Fény Alapítvány 

 

4.3.7.4. 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. 

 

4.3.7.5. Eredmények a Névírás oktatás szolgáltatásban 

Ebben az évben 3 személy (növekedés 200%) tanulta meg leírni a nevét 11 oktatási óra alatt 

(növekedés 57%). 

 

4.3.8. OkosKlub 

 

4.3.8.1. 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. 
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4.3.8.2. 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 

 

4.3.8.3. A szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársak 

- Torma Zsolt (iOS szakértő) 

- Angyal Gábor (szakmai vezető) 

- Erhart Péter (műszaki asszisztens) 

- Ollé Attila (nemzetközi referens) 

- Molnár Ákos (Android és iOS oktató) 

 

4.3.8.4. Az OkosKlub szolgáltatás leírása 

A szolgáltatás keretében 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. 

 

4.3.8.5. Fejlesztések az OkosKlub szolgáltatásban 

Készülék beszerzések 

- 1 db Wifi-s kézi szkenner 

- 1 db Bluetooth billentyűzet iPhone-hoz 

- 1 db Bluetooth billentyűzet Androidhoz 

- 1 db Bluetooth billentyűzet (Rivo) 

- Bluetooth hangszórók 

- Powerbankok 
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4.3.8.6. Eredmények az OkosKlub szolgáltatásban 

A 2015-ben tervezett és előkészített szolgáltatás a vártnál is nagyobb sikert aratott. Az OkosKlub 

egyes foglalkozásain résztvevő személyek száma változó volt. A legkevesebb 4, a legtöbb 21 fő 

volt, átlag 12,5 fő. A regisztrált résztvevők száma a tervezett 10 fővel szemben 51 fő (+410%) volt.  

 

4.3.9. Fotókészítés oktatása szolgáltatás 

 

4.3.9.1. A Fotókészítés oktatása szolgáltatás célja 

A látássérült személyek társadalmi integrációjának elősegítése vizuális területen történő 

önkifejezésük által, a modern segítő technológiák és az empátia segítségével. 

 

4.3.9.2. Specifikus célok 

 A látásteljesítmény javítása 

 A látásmaradvány maximális használatának kikényszerítése 

 A helyes önértékelés kialakítása 

 A vizuális harmónia szabályainak megismertetése 

 A képi gondolkodás erősítése 

 A vizuális kommunikáció képességének fejlesztése 

 

4.3.9.3. A szolgáltatás megvalósításában résztvevő munkatársak 

- Lipóczki Zoltán (szervező) 

- Angyal Gábor (szakmai vezető) 

- Ónódi Kovács Attila (önkéntes, fotóművész) 

 

4.3.9.4. A Fotókészítés oktatása szolgáltatás leírása 

A szolgáltatás keretében a látásmaradvánnyal rendelkező aliglátók sajátíthatják el, hogy hogyan 

lehet egy digitális fénykép készítésére alkalmas eszközzel olyan fotókat csinálni, amelyek egy jól 

látó ember figyelmét megragadják. A vizualitásra alapuló közösségi kommunikációból történő 

kirekesztettség felszámolásával és a fotózás alapszabályainak elsajátítása révén lehetővé válik a 

közösség befogadó attitűdjének kialakítása. A látássérültek által készített művészi értékeket is 

hordozó képek publikálásával egyfajta mini társadalmi szemléletformálás tevékenységet tudnak 

folytatni a szolgáltatást igénybe vevő aliglátó személyek. 

 

4.3.9.5. Eredmények a Fotókészítés oktatás szolgáltatásban 

A Fotókészítés Oktatás szolgáltatást 2016-ban 58 óra tartamban biztosítottuk az igénylőknek. A 

résztvevők száma legalább 2 és legfeljebb 5 fő volt. 
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5. Pályázatok és projektek 

 

5.1. Pályázatok 
 

5.1.1. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázataink 

- A Vakok Világa című, kulturális és ismeretterjesztő folyóirat síkírásos, nagybetűs változatának 

2015. évi (12 lapszám) kiadására és terjesztésére elnyert támogatás: 400.000 Ft. A pályázat 

zárása történt meg. 

- Bieber Mária: Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” című könyvének kiadására elnyert 

támogatás: 2.000.000 Ft. A pályázat megvalósítása (könyvkiadás és sajtótájékoztató tartása), 

valamint zárása történt meg. 

- Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma - Azonosító: 207135/1393 - Budapest, XIV. 

Hermina Út 47. szám alatti Sipeki villa (MVGYOSZ székház) homlokzatának felújítása - 

pályázott összeg: 12.907.135. A pályázati projektet a pályáztató nem támogatta. 

- Ismeretterjesztő és környezetkultúra kollégiuma - Azonosító: 201108/1072 - OkosKlub - 

pályázott összeg: 3.849.180. A pályázati projektet a pályáztató nem támogatta. 

 

Az OkosKlub pályázatát Benedek Zoltán és Erhart Péter készítette, az Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma pályázatát Kutor Sándorné, a másik két pályázatot pedig Nagy-Virág 

Krisztina írta. 

 

5.1.2. Fővárosi műemlékkeret pályázat 

- Műemléki Keret 2016" - Budapest, XIV. Hermina út 47. szám alatti Sipeki villa (MVGYOSZ 

székház) homlokzatának felújítása - pályázott összeg: 8.000.000 Ft. A pályázati projektet a 

pályáztató a teljes megpályázott összeggel támogatta. 

 

A pályázatot Kutor Sándorné írta. 

 

5.1.3. Fogyatékos Emberek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatok 

- SKK 2015/4 kódszámú kiírásra benyújtott pályázat Vakvezető kutyák képzési költségeinek, 

irodaszerek beszerzési költségeinek és társadalmi szemléletformáló tevékenység 

támogatására. Elnyert támogatás: 4.456.500 Ft. A pályázat megvalósítása és zárása történt 

meg, májusig. 

- SKK 2016 kódszámú kiírásra benyújtott pályázat Vakvezető kutyák képzési költségeinek, 

irodaszerek beszerzési és egyéb költségek végzése támogatására. Elnyert támogatás: 

1.800.000 Ft.  

 

A pályázatot írta: Nagy-Virág Krisztina és Schiff Mónika 
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5.1.4. MACIARC óriásplakát pályázat 

MACIARC díjat nyert „Falmászás” című óriásplakátunk. Szeptember 9-től az 56-osok terén került 

kiállításra. Egy héten át volt megtekinthető. A plakát témája az volt, hogy a vak embernek mennyire 

nehéz megtalálnia a helyét a vizuális információkra épülő kommunikációs társadalomban. Ezt a 

sportként űzött terem falmászás nehézségéhez hasonlította. A mászófal kapaszkodót a felnagyított 

Braille- írásjelekkel szimbolizálta a kép, amelyen egy férfi és egy női árnyalak jelképezte a céljai 

eléréséért küzdő vak embert. A sikeres pályázatban partnerünk volt a Human Dialog Kft. kreatív 

csapata, valamint grafikusai. 

 

A pályázatot írta: Angyal Gábor (MVGYOSZ), Bíró Nikolett és Mécs Anna (Human Dialog Kft.) 

 

5.1.5. Effie díj pályázat 

Az Effie díj bronz fokozatát nyertük el október 23-án. Az Effie az egyetlen olyan szakmai 

megmérettetés, ahol a marketing célok hatékony megvalósítása áll a középpontban. Az MVGYOSZ és 

a Human Dialog közös pályázata a Vakvezetőkutya-kiképző Iskola munkáját segítő új kisbusz 

megvásárlásának támogatását célzó, kiemelkedően eredményes kampányt mutatta be. 

 

A pályázatot írta: Bíró Nikolett és Mécs Anna (Human Dialog Kft.) 

 

5.1.6. Invitech - InnoMax Díj nonprofit és civil kategóriában - MVGYOSZ OkosKlub - 

Zsebünkben a világ pályázat 

A pályázati projekt célja az okostelefonok vakok és látássérültek általi használatához szükséges 

speciális ismeretek továbbadása az MVGYOSZ tagegyesületei munkatársainak, hogy megyei szinten 

is rendelkezésre állhasson szakképzett segítségnyújtásra alkalmas személy. A pályázott összeg: 

500.000 Ft volt. A pályázati projektet a pályáztató nem támogatta. 

 

A pályázatot írta: Nagy-Virág Krisztina, dr. Nagy Sándor és Erhart Péter 

 

5.1.7. Magyarország Kormányának felhívására benyújtott nyertes pályázatunk 

- A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2017. évi rehabilitációs foglalkoztatásának 

költségvetési támogatására Elnyert támogatás: 20.608.000 Ft (növekedés: 448.072 Ft) 

 

A pályázatot írta: Nagy-Virág Krisztina, dr. Nagy Sándor és Erhart Péter 
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5.2. Projektjeink 
 

5.2.1. 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 teljesség igénye nélkül felsorolva: Aerobik órát tartott Béres 

Alexandra, hastáncot Baranyai Beáta, salsát Pap Éva, soft dartsot Katona Zsuzsa (Vakok és 

Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete), Otelló társasjátékot Majoros Kálmánné 

(Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete). A tandem kerékpározás élményét a Mozdulj! 

Közhasznú Egyesület tagjai nyújtották. A rendezvényt a Magyar Paralimpiai Bizottság, Csaba-Ire Kft. 

és a Decathlon Áruház támogatta. Az eseményen 124 látássérült vett részt. 

 

5.2.2. VISAL 

A projekt zárása történt meg, melyről az elnökség tagjainak beszámolójában, Kácsor-Macska 

Zsuzsanna beszámolójában lehet részleteket megtudni. 

 

5.2.3. Fehérbot Nemzetközi Napja 

Október 13-án a Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából Braille-emlékérem átadó ünnepséget 

tartottunk, amit sajtótájékoztató előzött meg. A sajtótájékoztató témája a Bieber Mária által írt, a 

Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” című könyvének bemutatása volt. Szórakozási 

lehetőséget a Farkas Teaház biztosított. 

 

5.2.4. 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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6. Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységek 

 

A tevékenység célja: A szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges humán erőforrás, tárgyi 

eszköz és infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása. 

 

6.1.1. 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 

 

6.1.2. 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) 

- Balázs Gábor (gondnok) 

- Kádas Ferenc (gondnok) 

- Erhart Péter (rehabilitációs mentor és tanácsadó, munka-és tűzvédelmi felelős, majd gondnok) 

- Fehérné Drávucz Mária (könyvvitel) 

- Angyal Gábor (adományszervező) 

- Tóth Miklósné (adományszervező, telefonos flotta ügyintézője) 

- Szombath Tibor (fűtő, karbantartó, udvaros, helyettes gépkocsivezető) 

- Indesz Jánosné (takarító) 

- Szabó István (portás) 

- Zurbó Imre (portás)  

 

6.1.3. A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységek végzésének támogatói, partnereink 

- Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek) 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Megváltozott munkaképességű személyek 

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) 
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- Uniqa Biztosító Kft. (vagyon és gépkocsi biztosítás) 

- Magyar Posta (levél és csomagkézbesítés) 

- ELMŰ (elektromos áram biztosítása) 

- Fővárosi Vízművek 

- Fővárosi Gázművek 

- Stb. 

 

6.1.4. Fejlesztések a Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységben 

- Könyvviteli szoftver frissítése (Kulcs Szoft) 

 

6.1.5. 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. 

 

6.1.6. A feladatkörbe tartozó tevékenységek az alábbiak: 

- 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 
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2016. 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. 

 

2016. évben a költségvetési törvényben a Szövetség külön nevesítve szerepelt 181.000.000 forint 

állami támogatással, melyből az önálló jogú megyei egyesületeinknek 72.327.315 forint támogatás 

került megítélésre.  

 

A Szövetség 2016. évi bevétele 402.124.018 forint. Ebből a vállalkozási tevékenység bevétele 

11.292.231 forint, amely az előző évhez képest 36 %-kal emelkedett.  

 

Adományok közül kiemelkedett a Központ adomány bevétele, amely közel kétszeresére nőtt az előző 

évhez képest. A KAP kártyaprogramban az adományozott összeg a tavalyihoz képest tízszeresére 

nőtt.  

 

A pályázati úton elnyert támogatás 1.970.000 forint volt 2016. évben. A Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-től a Vakvetőkutya-kiképző Iskolánk 1 vakvezetőkutya 

kiképzésére 1.800.000 forint támogatást kapott.  

2016. évi kiadások értéke 356.683.661 forint, melyből a vállalkozási tevékenység ráfordítása 

4.830.522 forint volt. 

 

Az elkülönített alapoktól kapott bértámogatás az előző évhez képest 10,7%-kal növekedett. Az 

anyagjellegű ráfordítások összege előző évhez képest 18,4%-kal csökkent. A személyi jellegű 

ráfordítások 8%-kal növekedtek. Egyéb ráfordítások között jelentős mértékben, 22,7%-kal csökkent a 

DM ráfordítások értéke a tavalyi évhez képest. Az egyesületeknek átutalt 1% összege 53%-kal nőtt, 

míg az egyesületeknek átutalt állami támogatás 11,4%-kal csökkent.  

 

A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordításokat a bevétel 

arányában osztottuk meg. 
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2016. évben ez az arány: 97,19%, a vállalkozási ráfordítás aránya 2,81%. A vállalkozási tevékenység 

aránya az előző évekhez képest ugyan emelkedett, de az adómentesen elérhető tíz százalékhoz 

képest még nagyon messze van.  

 

A minisztérium által 2016. évben folyósított állami támogatás Szövetségnél maradó része 

108.672.685 forint, amely a Szövetség kiadásainak csak a harmadát fedezi. A közhasznú 

tevékenység célkitűzéseinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításához jelentős összegű 

saját forrást kellett teremteni. 

 

2016.évben a Szövetség eredménye 45.440.357 forint, melyből a közhasznú eredmény 38.978.648 

forint, a vállalkozási eredmény 6.461.709 forint. 

  

A következő táblázatokban és szöveges összefoglalókban a Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról és 

vagyoni helyzetéről részletes tájékoztatást adunk. 

 

Budapest, 2017. április 20. 

 

 

 dr. Verdes Zsuzsanna 

 gazdasági vezető 
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Adományok felhasználása 2016. évben 

 

 

Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk az év folyamán 8.260.601 forint adományt kapott. Több cég és 

magánszemély támogatta Iskolánk munkáját. Megtörtént a kocsibejáró kapu elektromossá alakítása, 

valamint a kennel és a főépület elektromos hálózatának cseréje. Mára a kennelsornak mind a 29 

kennele teljesen felújított állapotban van. A főépület iroda bővítése, festése, mázolása, 14 db ajtó és 

ablak cseréje, a teljes aljzat cseréje decemberben elkezdődött. Adományból az iskola részére új 

Peugeot Boxer kisbuszt vásároltunk.  

 

A Fény Alapítvány, Nemzetközi Nőklub, az SPF Hungary Kft., a Mozaik Lions Klub, a DORKO, a 

NÉBIH adományának segítségével egy-egy kutya teljes kiképzése folyamatban van. Az Intervet Kft. 

ebben az évben is vállalta az MVGYOSZ által kiképzett és gazdákhoz kihelyezett vakvezetőkutyák 

kötelező oltásaihoz szükséges vakcinák biztosítását.  

 

A MagNet Bank, a Közösségi Adományozási Program (KAP) keretében 1.165.465 forintot utalt át, 

melyből a miskolci Büntetés-végrehajtási Intézetben nevelt, leendő vakvezetőkutyák részére mobil 

akadályokat vásároltunk.   

 

Központi adományszámlánkra 2016. évben az előző évi adomány közel kétszerese, 4.454.736 forint 

befizetés érkezett. A direkt marketing kampány 2016. évi eredménye több mint 48.507.324 forint volt. 

Az adományokat az Okos Klub eszközeinek beszerzésére, a Braille nyomda költségeire fordítottuk, de 

kaptunk támogatást a Szövetség fennállásának 100. évfordulóján megnyitandó múzeum kiadásaira, 

valamint az akadálymentes könyvtár működésére is.  

 

A magánszemélyek és cégek közül többen a látássérültek életminőségének javítását támogatták, míg 

a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete a tömeg- és versenysportot támogatta 

115.000 forinttal. A vak gyermekek segítésére felajánlott adományokat tankönyvek konvertálására és 

tanulást segítő eszközök megvásárlására fordítottuk.    

 

Bagdi Jánosné 4.647.954 forintot hagyott a Szövetségre, vak gyermekek támogatására. 

 

Az adózók által 2015. évben bevallásuk alapján személyi jövedelemadójukból a Szövetség részére 

16.404.240 forintot ajánlottak fel. Az előző évi tartalékkal együtt az egyesületek és a Szövetség 

összesen 25.011.194 forintból gazdálkodhattak. Az szja 1%-ából a Szövetség 3.023.863 Ft értékben 

Braille nyomdagépet vásárolt, valamint látássérült személyek részére segédeszköz-támogatás címén 

4.833.271 forintot juttatott. 

 

Budapest, 2017.04.20.  

 

 dr. Verdes Zsuzsanna 

 gazdasági vezető 
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Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Egyszerűsített éves beszámoló 2016. évi mérlege 

 

    eFt 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző évek 

helyesbítése 
Tárgyév 

a b c d e 

1. A.  Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 547 730   553 042 

2. I.     Immateriális javak 2 876   1 490 

3. II.    Tárgyi eszközök 63 067   72 777 

4. III.   Befektetett pénzügyi eszközök 240   240 

5. IV.   Befektett eszközök értékhelyesbítése 481 547   478 535 

7. B.  Forgóeszközök ( 8.-11. sorok) 295 222   334 174 

8. I.     Készletek  12 652   20 518 

9. II.    Követelések 13 237   2 351 

10. III.   Értékpapírok 5 456   5 421 

11. IV.   Pénzeszközök 263 877   305 884 

12. C.  Aktív időbeli elhatárolások (13.-15. sor) 82   115 

13. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0   0 

14. 

2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli 

elhatárolása 82   115 

15. 3. Halasztott ráfordítások 0   0 

16. 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  

(1.+7.+12. sor) 843 034   887 331 

17. D. Saját tőke (18.-23. sor) 818 745   861 175 

18. I.     Induló tőke 53 841   53 841 

19. II.    Tőkeváltozás 233 309   283 357 

20. III.   Lekötött tartalék       

21. IV.   Értékelési tartalék 481 547   478 535 

22. V.    Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből  45 105   38 980 

23. 

VI.   Tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 4 943   6 462 

24. E. Céltartalék 0   0 

25. F. Kötelezettségek (26.-31. sorok) 9 053   2 201 
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26. I.     Hátrasorolt kötelezettségek 0   0 

27. II.    Hosszú lejáratú kötelezettségek 0   500 

28. III.   Rövid lejáratú kötelezettségek 9 053   1 701 

29.          a. Vevőktől kapott előlegek 0   0 

30.          b. Kötelezettségek áruszállításból  8 957   1 213 

31.          c. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96   488 

32. G. Passzív időbeli elhatárolások (33.-35. sor) 15 236   23 955 

33.      1.   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 15 190   23 955 

34.      2.   Költségek passzív időbeli elhatárolása 46   0 

35.      3.   Halasztott bevételek 0   0 

  

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

(17+24+25+32) 843 034   887 331 

    Budapest, 2017. április 20.    

    

    

    

  

cégszerű aláírás 
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Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Egyszerűsített éves beszámoló 2016. évi eredménykimutatása 

adatok E Ft-ban 

Sorsz

ám 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző 

évek 

helyesb. 

Tárgyév 

  
01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 93 600   81 090 

  
02. Export értékesítés nettó árbevétele 0     

I.  
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                     

(01+02) 93 600 0 81 090 

  
03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0     

  
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0     

II. 
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE    

(+ 03+04) 0 0 0 

III.  
EGYÉB BEVÉTELEK 353 852   318 532 

  
    Ebből: visszaírt értékvesztés       

  
05. Anyagköltség 19 275   19 852 

  
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 33 284   21 668 

  
07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 087   4 170 

  
08. Eladott áruk beszerzési értéke 88 035   63 313 

  
09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 34     

IV. 
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK       

(05+06+07+08+09) 142 715 0 109 003 

  
10. Bérköltség 83 676   90 929 

  
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 187   3 668 

  
12. Bérjárulékok 21 475   23 529 

V.  
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK             

(10+11+12) 109 338 0 118 126 

VI. 
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 6 771   8 087 

VII 
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 141 462   121 414 

  
    Ebből: értékvesztés 

135   347 

A. 

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE   

(I+II+III-IV-V-VI-VII) 47 166 0 42 992 
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  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 9   0 

       Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott       

  

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 3 037   2 502 

       Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott       

  17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei       

     

VIII. 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 

(13+14+15+16+17) 3 046 0 2 502 

  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 164   52 

IX. 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI     

(18+19+20+21) 164 0 52 

B. 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE                   

(VIII-IX)           2 882 0 2 450 

C. 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY                  

(A+B) 50 048 0 45 442 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                                   50 048 0 45 442 

XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG       

F. 

ADÓZOTT EREDMÉNY                                             

(+E-XII) 50 048 0 45 442 

  

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 

részesedésre       

  23. Jóváhagyott osztalék, részesedés       

G 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY                                      

(+F+22-23) 50 048 0 45 442 

    

Budapest, 2017. április 20.    

 cégszerű aláírás 
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Kiegészítő melléklet a 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolóhoz 

 

Jogi körülmények   

  Név: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége 

Szervezeti besorolás: 2012.01.01.-ig kiemelten közhasznú szervezet, 

majd közhasznú szervezet 

  Nyilvántartási szám: 551 

  Székhely: 

 

1146. Budapest, Hermina út 47. 

Tevékenységi kör: 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység 

  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: 2017. 04. 15.   

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. 



 

69 

 

Tárgyi eszközök értékelése: tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt 

értékcsökkenés különbözetén kerülnek 

elszámolásra 

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 

 

1 387 

 

Épületek, épületrészek 

 

1 882 

 

Üzemkörön kívüli ingatlanok 

 

3 

 

Egyéb berendezések és felszerelések. 

 

700 

 

Számítástechnikai eszközök és felsz. 

 

2 115 

 

Termelőgépek, berend. 

 

59 

 

Tenyészállatok (kutyák) 

 

191 

 

Vakvezetőkutyák 

 

1 236 

 Járművek   486 

 

Kis értékű eszközök leírása   28 

 

Értékcsökkenés összesen: 
 

8 087 

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; 

- 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. 
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Külföldi pénzeszköz 2016.12.31.-én : 

  Devizaszámla: EUR 4,48 1 

    

Valutapénztár EUR 646,5 201 

 

GBP 5,00 2 

  

KUNA 1,00 0                             

    203 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

 Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 

Külföldi pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségünk nincs. 

 Árfolyamkülönbözet 52 eFt veszteség. 

  A Szövetség rövid lejáratú kötelezettségei (eFt) 2016.12.31.-én                              

 Előleg  46 

 

Szállítói kötelezettség 

 

1 213 

 

Jövedelemelszámolási számla 

 

424 

                                                                           Egyéb rövid lejáratú kötelezettség                                                              2 

 

Költségvetési befizetési 

kötelezettség 

 

 

16 

 

Kötelezettség összesen: 

 

1 701 

 

A Szövetség követelése (eFt) 

  

 

Vevőkövetelések 

 

713 

 

Szja 

  

426 

 Egyéb r.l.köv.            12 

 

ÁFA  

  

1 077 

 

Munkaváll. szembeni köv. 

 

92 

 

Társadalombiztosítás 

 

24 

 

OEP-el szembeni követelés  

 

7 

 Követelés összesen:  2 351 



 

71 

 

Anyagjellegű ráfordítások  

   

Anyagköltség                  
 

19 852 

Igénybevett szolgáltatás           
 

21 668 

Egyéb szolgáltatás                       
 

4 170 

Eladott áruk beszerzési értéke                              
 

63 313 

Összesen: 
 

109 003 

 
    

Aktív időbeli elhatárolások 

  Költségek elhatárolása 

  

115 

Összesen: 

   

115 

   

Passzív időbeli elhatárolások 

  SZJA 1 %-a elhatárolása 

 

18 306 

Bevételek elhatárolása 

  

1 397 

Hagyaték 4 252 

Összesen: 

  

23 955 

     

Bevételek 

    Segédeszköz értékesítés bevétele 

 

65 234 

Braille nyomda bevétele 

  

552 

Braille szolgáltatás bevétele 

 

363 

VV előfizetési díj 

  

 948 

Egyéb újság előfizetés 

  

430 

Tankönyv ellátás bevétele 

 

558 

Bieber Mária könyv ért. 

   

65 

Tagkönyv 

   

382 

Érdekvédelmi szakvélemény 

 

1 265 

Tagdíjak 

   

1 043 

Helyiség bérleti díj 

  

8 172 

Írógép javítás bevétele 

  

30 

Telefonköltség átszámlázás bevétele 

 

1 365 

VKI kutyapanzió és egyéb értékesítés 

 

423 

Átszámlázott, kiszámlázott szolgáltatás 

 

632 

Egyéb bevétel 

 

670 

Összesen: 

   

82 132 
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CASH-FLOW kimutatás 2015. év 2016. év 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

(működési cash-flow) 

   Adózás előtti eredmény 

 

50 049 45 442 

Elszámolt amortizáció 

 

7 861 8 087 

Elszámolt értékvesztés és visszaírás -135 -347 

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0 

Befektett eszközök értékesítésének eredménye 0 0 

Szállítói kötelezettség változása 3 814 -7 744 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása -331 392 

Passzív időbeli elhatárolás változása -34 059 8 719 

Vevőkövetelés változása -1 668 1 516 

Forgóeszközök változása 3 512 -1 062 

Aktív időbeli elhatárolás változása 93 -33 

Fizetett, fizetendő adó 

 

0 0 

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

  (befektetési cash-flow) 

   Befektetett eszközök beszerzése 0 0 

Befektetett eszközök eladása 0 0 

Kapott osztalék, részesedés 0 0 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

  (Finanszírozási cash-flow) 

  Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 0 

Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 0 

Hitel és kölcsön felvétele 0 0 

bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 0 0 

Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0 

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 0 0 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 0 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  0 0 

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú kötelezettségek változása 0 0 

Pénzeszközök változása 28 136 54 970 
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Mutatószámok (%) 

 

2015. év 2016. év 

     Befektetett eszközök aránya 64,97 62,33 

Forgóeszközök aránya 

 

35,02 37,66 

Kötelezettségek részaránya 1,07 0,25 

Saját tőke növekedési mutató 15,21 15,86 

Készpénz likviditási mutató 29,15 179,86 

     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. 

A számviteli törvény 2016. jan. 1. dátummal történt változása miatt megszűntek a rendkívüli bevételek 

és kiadások. Az előző, 2015. évi rendkívüli bevételek és ráfordítások átvezetésre kerültek az új 

számviteli törvény szerinti egyéb bevételek és ráfordítások kategóriákba. 

     
Szövetség átlagos dolgozói létszáma: 40 fő 

 A beszámoló összeállítását készítette:  dr. Verdes Zsuzsanna 

regisztrációs száma: 177979 

 A könyvvizsgálatot végezte: PKI Könyvvizsgáló Iroda 

Kft 

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, 2017.04.20. 

    

   
    

   
cégszerű aláírás 
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Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

2016 

Saját tőke változása 

  2015 2016 

Induló vagyon 53 841 53 841 

Tőkeváltozás 233 309 283 357 

 - közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 45 105 38 980 

 - vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 4 943 6 462 

Értékelési tartalék 481 547 478 535 

Saját  tőke 818 745 861 175 

  

A vagyon megjelenési formája és változása 

  2015 2016 

Befektetett eszközök  547 730 553 042 

Forgó eszközök 295 222 334 174 

Aktív időbeli elhatárolások 82 115 

Eszközök összesen 843 034 887 331 

Kötelezettségek 9 053 2 201 

Passzív időbeli elhatárolások 15 236 23 955 

Idegen forrás (köt. + passzív) 24 289 26 156 

Saját forrás 818 745 861 175 

Források összesen 843 034 887 331 

   Budapest, 2017. április 20. 

  

 

    

  

cégszerű aláírás 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Küldöttgyűlésének 

 

Vélemény  

Elvégeztük a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  (székhely: 1146 Budapest, 

Hermina út 47., . nyilvántartási szám: 01-02-551) (továbbiakban: „a Szövetség”) 2016. évi közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves 

beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és 

források egyező végösszege 887.331 E Ft, az adózott eredmény 45.442 E Ft (nyereség) -, és  az 

ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli 

politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 

Véleményünk szerint a mellékelt közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós 

képet ad a Szövetség 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az 

ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 

könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  
 

Az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, 

Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Szövetségtől, 

és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. 
 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt véleményünkhöz.  

 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2016. évi 

közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 

(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk 

„Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb 

információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú 

bizonyosságot nyújtó következtetést.  
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Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi 

felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb 

információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során 

szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. 

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges 

hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni.  Ebben a tekintetben nincs jelenteni 

valónk. 

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolóért 

A vezetés felelős az közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel 

összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az 

olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár 

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közhasznú egyszerűsített éves 

beszámoló elkészítése.  
 

Az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje 

a Szövetségnek a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 

közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 

vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban való 

alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Szövetséget 

vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális 

lehetőség. 
 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szövetség pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért. 

 

A könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való 

felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az közhasznú egyszerűsített 

éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, 

valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 

bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar 

Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az 

egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott közhasznú egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott 

gazdasági döntéseit.  
 

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő 

könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk 

fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  

 

 Azonosítjuk és felbecsüljük az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére 

alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk 
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megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból 

eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 

mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 
 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Szövetség belső kontrolljának hatékonyságára 

vonatkozóan véleményt nyilvánítunk. 
 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  
 

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 

feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szövetség vállalkozás 

folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy 

lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a 

figyelmet az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, 

vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. 

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 

okozhatják azt, hogy a Szövetség nem tudja a vállalkozást folytatni. 
 

 Értékeljük az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és 

tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, 

hogy az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és 

események valós bemutatása. 
 

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szövetség 

által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 

hiányosságait is.  

 

Dunakeszi, 2017. április 20. 

 

 

 

 dr. Peszeki László dr. Peszeki László 
 PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. kamarai tag könyvvizsgáló 
 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6. MKVK 001306 
 MKVK 000622 
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Közhasznúsági beszámoló 

 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2016. évben is az Alapszabályban rögzített 

közhasznú tevékenység alapján végezte munkáját. Feladatainak ellátásához az Országgyűlés által a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 390.832 ezer forint, amely az előző évhez képest 11,7 

százalékkal csökkent. A segédeszköz bolt bevétele 20 %-kal csökkent a 2015-ben OEP által egyedi 

támogatású nagyítók forgalmazása miatt megnövekedett bevételhez képest.  

 

A közhasznú tevékenység ráfordítása 351.852 ezer forint, mely az előző évhez képest 11 százalékkal 

csökkent. A csökkenés oka egyrészt, hogy az anyagjellegű ráfordítások 23,6 %-kal, az egyéb 

ráfordítások pedig 13,4 %-kal csökkentek.  

 

A Szövetség közhasznú tevékenységének eredménye 38.980 ezer forint. 

 

A következő kimutatásokban tájékoztatást adunk a támogatások felhasználásával kapcsolatban. 

 

Budapest, 2017.04.20. 

 

 

 

 dr. Verdes Zsuzsanna 

 gazdasági vezető 
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Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2016. évi 

eredménykimutatása 

    eFt 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 

Előző 

évek 

helyesb. 

Tárgyév 

a b c d e 

1. 

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 

(2.-12. sorok) 442 481 0 390 832 

2.      1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 341 462 0 311 783 

3.          a. központi költségvetésből 181 000   181 000 

4.          b. helyi önkormányzattól 0   0 

5.          c. bértámogatás 18 611   20 604 

6.          d. egyéb 141 851   110 179 

7.      2. Pályázati úton elnyert támogatás 10 297   1 970 

8.      3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 85 583   69 798 

9.      4. Tagdíjból származó bevétel 750   1 043 

10.      5. Egyéb bevételek 1 343   3 736 

11.      6. Pénzügyi műveletek bevétele 3 046   2 502 

13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 8 017   11 292 

14. C. Összes bevétel (A+B) 450 498 0 402 124 

15. 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  

(16.-21. sorok) 397 376 0 351 852 

16.      1. Anyagjellegű ráfordítások  141 708   107 719 

17.      2. Személyi jellegű ráfordítások 107 392   114 807 

18.      3. Értékcsökkenési leírás 6 650   7 860 

19.      4. Egyéb ráfordítások 141 462   121 414 

20.      5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 164   52 

22. 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  

(23.-28. sorok) 3 074 0 4 830 
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23.     1. Anyagjellegű ráfordítások 1 007   1 284 

24.     2. Személyi jellegű ráfordítások 1 946   3 319 

25.     3. Értékcsökkenési leírás 121   227 

26.     4. Egyéb ráfordítások 0   0 

27.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0   0 

29. F. Összes ráfordítás (D + E) 400 450 0 356 682 

30. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B - E) 4 943 0 6 462 

31. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 

32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H) 4 943 0 6 462 

33. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D) 45 105 0 38 980 

 

      

Budapest, 2017.04.20. 

   

  

  

 cégszerű aláírás 

 



 

81 

 

 

2016. évi bevételek és ráfordítások részletezése (eFt) 

 

 

Közhasznú tevékenység bevétele 

 

390 832 

   Közhasznú célra kapott működési támogatás 

  Központi költségvetésből 

 

181 000 

Helyi önkormányzattól 

 

0 

Bértámogatás 

 

20 604 

Egyéb 

 

110 180 

Központi adomány 4 455 

 Adomány bevétel DM kampány 83 586 

 Adomány bevétel VKI 8 261 

 Adózók által felajánlott 1 %  8 035 

 MagNet Bank kártyaprogram 1 166 

 Hagyaték 4 677 

 Pályázati úton elnyert támogatás 

 

1 970 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 

 

69 797 

Segédeszköz-értékesítés bevétele 65 234 

 Braille-nyomda bevétele 552 

 Braille-szolgáltatás bevétele 363 

 Vakok Világa előfizetési díj 948 

 Egyéb újság előfizetési díja 430 

 Tankönyv ellátás bevétele 558 

 Tagkönyv bevétele 382 

 Érdekvédelmi szakvélemény  1 265 

 Könyvértékesítés 65 

 

   Tagdíj bevétel 

 

1 043 

Egyesületi tagdíj 468 

 Egyéni tagok tagdíja 206 

 Hangoskönyvtári tagdíj 214 

 Okosklub tagdíj 155 
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Egyéb bevétel 

 

3 736 

Energiaszolgáltatók költségének visszatérítés 26 

 Egyéb bevétel, rendezés, kerekítés 3 680 

 Iphone reg.díj 30 

    

Pénzügyi műveletek bevételei 

 

2 502 

Lekötések utáni kamat 2 195 

 Kamatjóváírás 312 

 Árfolyamnyereség -5 

 

   Vállalkozási tevékenység bevétele 

 

11 292 

Helyiség bérleti díja 8 172 

 Írógép javítás bevétele 30 

 Telefon költség átszámlázás 1 365 

 VKI kutyapanzió 423 

 Átszámlázott szolgáltatás bevétele 632 

 Egyéb bevétel 670 

 

   2016. évi bevétel összesen 

 

402 124 

   

   Közhasznúsági bevétel 

 

97,19% 

Vállalkozási tevékenység bevétele 

 

2,81% 
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2016. évi ráfordítások (eFt) 

 

356 682 

   Anyagjellegű ráfordítások 

 

109 003 

Anyagköltség 19 852 

 Igénybevett szolgáltatások értéke 21 668 

 Egyéb szolgáltatás 4 170 

 Eladott áruk beszerzési értéke 63 313 

 

   Személyi jellegű ráfordítások 

 

118 126 

Bérköltség 80 884 

 Megbízási díj 9 311 

 Egyszerűsített foglalkoztatás 85 

 Betegszabadság 649 

 Személyi jellegű egyéb kifizetés 3 668 

 Bérjárulékok 23 529 

 

   Értékcsökkenési leírás 

 

8 087 

   Egyéb ráfordítások 

 

121 414 

Káresemény ráfordítása 62 

 Kötbér 120 

 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 331 

 Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzáj. 1 382 

 Nav import ÁFA 82 

 Egyesületeknek átutalt 1% 11 159 

 Egyesületeknek átutalt állami tám. 72 327 

 Egyéb  rendezés 54 

 Állományból kivezetett készletek 347 

 DM postaköltség  10 316 

 DM bankköltség 6 167 

 DM költségek 18 596 

 Segédeszköz támogatás 87 

 Természetes személyek támogatása 65 

 Egyéb ráfordítás 319 

    Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 

52 
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A ráfordítások megbontása a közhasznú és a vállalkozási tev. között (e Ft) 

   Közhasznú tevékenység ráfordítása 

 

351 852 

Anyagjellegű ráfordítások 

 

107 719 

Anyagköltség 19 294 

 Igénybevett szolgáltatások értéke 21 059 

 Egyéb szolgáltatás 4 053 

 Eladott áruk beszerzési értéke 63 313 

 Személyi jellegű ráfordítások 

 

114 807 

Bérköltség 88 374 

 Személyi jellegű egyéb kifizetés 3 565 

 Bérjárulékok 22 868 

 Értékcsökkenési leírás 

 

7 860 

Egyéb ráfordítások 

 

121 414 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

  

52 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

 

4 830 

Anyagjellegű ráfordítások 

 

1 284 

Anyagköltség 558 

 Igénybevett szolgáltatások értéke 609 

 Egyéb szolgáltatás 117 

 Személyi jellegű ráfordítások 

 

3 319 

Bérköltség 2 555 

 Személyi jellegű egyéb kifizetés 103 

 Bérjárulékok 661 

 Értékcsökkenési leírás 

 

227 

Egyéb ráfordítások 

 

0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 

0 

Rendkívüli ráfordítások 

 

0 

   Budapest, 2017.április 20. 

  

   

   

 

cégszerű aláírás 
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2016. évi cél szerinti juttatások kimutatása 

(eFt-ban) 

 

 

  

  1. Pénzbeni juttatás összesen 1 333 

Látássérült személyek részére tanulmányi támogatás 1 333 

  

  2. Természetbeni juttatás összesen 11 086 

Segédeszköz hozzájárulás 4 833 

Segédeszköz akció 2 959 

Szabadidős tevékenység 1 378 

Egyesületek segédeszköz vásárlása bemutatóra, kölcsönzésre 1 916 

  

  Cél szerinti juttatások összesen 12 419 

  

  Budapest, 2017. 04.20. 

 

  

  

 

Cégszerű aláírás 
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Tájékoztatás az adózók 2014. évi jövedelme után 2015. évben 

felajánlott szja 1 % 2016. évi felhasználásáról és elszámolásáról 

 

 

Bevétel e Ft 

  2015. évben átutalt összeg 16 404 

Előző évi tartalékolás 8 607 

Felhasználható összeg 2016-ban 25 011 

  

  Felhasználás e Ft 

  Látássérült személyek részére segédeszköz-támogatás 4 833 

Segédeszköz akció 2 959 

Segédeszköz vásárlás bemutatóra 1 916 

Tanulmányi támogatás 1 333 

Szabadidős tevékenység 1 378 

Braille emlékérem gyártási költsége 75 

Braille nyomdagép vásárlása 3 024 

Reklám és marketing 93 

Törvény által lehetővé tett működési költség elszámolása 3 987 

Megyei egyesületek és a központ tartalékolása 5 413 

Összes felhasználás 25 011 

  Budapest, 2017.04.20. 

 

    

 

cégszerű aláírás 
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Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját 

forrás felhasználására 

 

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni! 

        adatok 

forintban 

 Szerződés iktatószáma:   5389/2016 

 

Kedvezményezett neve:   

Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos 

Szövetsége  

 
Támogatott feladat megnevezése: 

2016. évi címzett fejezeti 

támogatás 

 

           I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások 
 

           
1. Saját forrás 

      

0 

 

 

ebből a támogató által előírt 

     

0 

 2. Igényelt támogatás 

      

181 000 000 

 3. Összesen 

      

181 000 000 

            

           

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a 

feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség  

 
          

 

Sor-

szám 

Kiadás megnevezése 

 

Az igényelt 

támogatás 

terhére 

Támog

ató által 

előírt 

saját 

forrás 

terhére 

(ha 

előírásr

a kerül) 

           1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések       67 514 655 0 

 

Bérköltség 65 414 655   

 

Tiszteletdíj 2 100 000   

2. 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó     
15 644 076 0 

 

Szociális hozzájárulási adó 15 644 076   

3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)* 25 410 072 0 

 

ebből: 
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1. anyagköltség, készletbeszerzés         2 384 825 0 

 

Irodaszer 605 046   

 

Tisztítószer             109 292   

 

Kutyatáp 1 670 487 
 

 

2. 

szellemi tev. költségei, szakértői, előadói 

díjak       
1 149 215 0 

 

Szakértői díj 1 149 215   

 

3. bérleti díjak             328 282 0 

 

Fénymásoló bérleti díja 328 282   

 

4. rezsi jellegű kiadások           10 944 026 0 

 

Áramdíj 2 484 938   

 

Gázdíj 7 050 037   

 

Vízdíj               359 284   

 

Csatornadíj             490 367   

 

Szemétdíj               559 400   

 

5. szállítási, utazási költségek         0 0 

 

6. egyéb szolgáltatások vásárlása         7 910 483 0 

 

Internet szolgáltatás 508 000   

 

Telefonköltség             3 197 973   

 

Rendszer üzemeltetési díj           3 405 980   

 

Távfelügyelet             104 060   

 

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás           426 720   

 

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás         267 750   

 

7. egyéb dologi kiadások           2 693 241 0 

 

Pénzügyi szolgáltatási díjak           1 610 326 
 

 

EBU, WBU tagdíj             1 082 915 
 

4. 

Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú 

támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. 

Áht. 49.§,  Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem 

szerepeltethető) 

72 327 310 0 

 

ebből: 

       

    

 

1. 

államháztartáson belülre - kivéve központi 

költségvetési szervet**     
    

 

2. államháztartáson kívülre**         72 327 310   

           A Működési kiadások összesen (1+2+3+4)         180 896 113 0 
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5. 

Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök 

beszerzése - ezer Ft-ra kerekítve)     
0 0 

6. 

Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert 

ktg.-gel - ezer Ft-ra kerekítve)     
0 0 

7. 

Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú 

támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. 

Áht. 49.§,  Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség 

nem szerepeltethető) 

0 0 

 

ebből: 

       
  

 

1. 

államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési 

szervet (ezer Ft-ra kerekítve)** 
    

 

2. 

államháztartáson kívülre (ezer Ft-ra 

kerekítve)**       
    

           B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)         0 0 

           

C 

Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha 

minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi 

joggyakorló nevében és helyett jár el) 

0   

 

                    

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege 

összesen (A+B+C) 
180 896 113 0 

           *Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától 

függően a megfelelő rész aláhúzandó! 
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III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint 

továbbá a finanszírozási igény ütemezése 

           

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások és a 

támogatás igénylésének ütemezése a tárgyévben és a tárgyévet követő évben: 

2016 
Tervezett 

kiadások (Ft) 

Tervezett 

támogatás 

lehívások (Ft) 

2016 
Tervezett 

kiadások (Ft) 

Tervezett 

támogatás 

lehívások (Ft) 

január: 15 613 324   július: 14 891 603 90 500 000 

február: 15 969 066   augusztus: 14 926 838   

március: 16 304 629 90 500 000 szeptember: 14 578 783   

április: 16 451 614   október: 14 636 500   

május: 15 333 015   november: 14 027 566   

június: 16 054 390   december: 12 212 672   

     

2016: 181 000 000 181 000 000 

           Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél felmerülő 

kiadások a tárgyévet követő években: 

           

           

           

Dátum: 2016.év február hónap 19.nap 

 

PH. 

 

  

  

  

    

a támogatást igénylő cégszerű 

aláírása 

                  

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező 
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Vezető tisztségviselők járandósága (Ft) 

 

 

 
Járandóság 

Utazási 

költség 

Juttatás 

összesen 
Járulék Összesen 

 

          

Elnök 4 209 308 118 585 4 327 893 962 513 5 290 406 

      0   0 

Elnökségi 

tagok 2 100 000 0 2 100 000 510 000 2 610 000 

      0   0 

Felügyelő 

Bizottság 2 319 000 0 2 319 000 563 517 2 882 517 

      0   0 

Szakmai 

vezető 3 614 011 66 225 3 680 236 975 783 4 656 019 

      0   0 

Gazdasági 

vezető 3 718 106 0 3 718 106 844 389 4 562 495 

      0   0 

Összesen 15 960 425 184 810 16 145 235 3 856 202 20 001 437 

       

       

    

     Budapest, 2017. április 20. 

 

 

 

 
 


