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Házunk tájáról
Elnökségi tudósítás

Az elnökség április 29-én ülésezett az 
MVGYOSZ székházában. A tanácsko
záson hatan voltak jelen, csak Dr. Tóka 
László alelnök jelezte előzetesen távol
maradását. Az ülésen a Felügyelő Bi
zottság, valamint az MVGYOSZ mun
katársai is képviselték magukat.

Az elnökség tagjai ez alkalommal 
megszavazták a 2014. évi költségvetési 
tervet, majd meghallgatták az 
MVGYOSZ szakmai vezetőjének be
számolóját.

A tanácskozáson egyhangúan elfo
gadták a 2013. évi közhasznúsági jelen
tést. A Felügyelő Bizottság elnöke, Sza
bó Renáta szóban megerősítette, hogy 
az FB észrevételei alapján a szükséges 
korrekciók elvégzését követően a be
számolót a Felügyelő Bizottság elfogad
ja. Az elnökségi tagok egyetértettek ab
ban, hogy a májusi küldöttgyűlés részé
re előterjeszthető a MVGYOSZ 2013. 
évi közhasznúsági jelentése. A küldöt
teknek az MVGYOSZ postán és elekt
ronikus úton juttatja el az anyagot, 
amely tartalmazni fogja a részletes be
számolót, illetve az úgynevezett PK 
142-es nyomtatványt is.

Elkészült a 2014. évi költségvetési

terv, amelyet az elnökség megismert és 
egyhangúan fogadott el.

Véglegesítették a küldöttgyűlés meg
hívóját, amelyre május 24-én (szom
bat), szükség esetén pedig május 31-én 
(pótidőpont) kerül sor. A napirendi 
pontok között szerepel többek között a 
2013. évi közhasznúsági jelentés elfoga
dása, az Etikai Bizottság és a Felügyelő 
Bizottság beszámolóinak ismertetése. 
Továbbá sor kerül az egyesületi tagdí
jak emelésének előterjesztésére és az 
MVGYOSZ alapszabályának a Fővá
rosi Törvényszék által felvetett módosí
tásainak megvitatására és elfogadásá
ra. A meghívót és a mellékleteket a kül
döttek kézhez kapják az ülést megelő
zően.

Kroll Zsuzsanna, az MVGYOSZ 
szakmai vezetője arról számolt be az el
nökségnek, hogy az MVGYOSZ egyre 
több akadálymentesítési folyamatba 
kapcsolódik be. A Ferencziek tere, az 
Etele tér felszíne és a békéscsabai vas
útállomás esetében már a tervezési sza
kaszba bevonták a szervezetet, így re
mélhetőleg a megtett észrevételek és ál
lásfoglalások figyelembe vételével való
sítják meg a beruházásokat. Sajnálatos
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tény, hogy ez nem így történt a Kossuth 
tér felújításakor, amiről a hírlevél olva
sóit már tájékoztattuk.

"Mint azt a médiából tudjuk, márci
us 15-én átadják a Kossuth teret. A  
számtalan szépítő, felújító és átformáló 
munka eredményeképpen a tér teljesen 
átalakul.

Látássérültek közlekedését érinti 
azonban az a tény, hogy a téren alkal
mazott taktilis burkolati jelzések nem 
felelnek meg a CEN szabványnak és az 
MVGYOSZ általi ajánlásnak. Vagyis a 
jelenleg használt jelzések megtévesz
tőéit, hiányosak, így a tér nem akadály- 
mentes.

Az MVGYOSZ-nek nem volt lehető
sége segíteni a munkát a tervezési sza
kaszban. A Steindl Imre Programiro
dának még a kivitelezési szakasz előtt 
jeleztük, hogy az általuk jóváhagyott 
taktilis jelzések elhelyezései nem meg
felelőek. Az iroda válasza szerint a ter
vezési szakasz után már nem tudott 
módosítani a kivitelezésen, de ígéretet 
tett arra, hogy a tér átadása utáni utó
munkálatokban az MVGYOSZ-szel 
egyeztetve javítani fogja a hibákat.

Ezért a megvalósulás után szembe
sülhettünk is azzal a ténnyel, hogy a tér 
látássérültek számára nem akadály- 
mentes. Az MVGYOSZ szakmai veze
tője azonnal tárgyalást kezdeményezett 
az Országgyűlés Hivatalával, melynek

eredményeképpen március 13-i dátum
mal megállapodás született arról, hogy 
a Kossuth tér 2014. október 15-re aka
dálymentes lesz. Ekkor kerül átadásra 
az a makett is, mely a Rotary Club 
"Tapintható láthatatlan" című, közel 
15 éves projektjéből már jól ismert mó
don, de ezúttal az állam finanszírozásá
ban készül el, és mutatja be az Ország
házat." (Kroll Zsuzsanna, MVGYOSZ 
hírlevél 15. szám, 2014. 03.14.).

Március 18-án, néhány nappal az át
adást megelőzően Kroll Zsuzsanna és 
Erhart Péter tesztelték a 4-es metró 
ATS rendszerét, amiről a hírlevélből 
tájékozódhattak. Az új vonalon a látás
sérültek tájékozódását taktilis jelzések, 
azaz vezetősávok és figyelmeztető jelzé
sek segítik a metró teljes területén. A 
gyengénlátóknak például a padlóban a 
két menetirányt is megkülönböztető 
színű fény csík látható. A márciusi bejá
ráson a megbízás az ATS rendszer tesz
telésére vonatkozott, ettől függetlenül a 
BKK részére egyéb olyan észrevétele
ket fogalmaztak meg a metróvonallal 
kapcsolatban, amely segítheti a vak 
embereket a közlekedésben, illetve ve
szélyekre és nem megfelelő megoldá
sokra is felhívták a beruházók figyel
mét. Az Etele téri megállónál erre nem 
volt lehetőség, mert az állomáson az 
utolsó pillanatig dolgoztak, így nem 
volt tesztelésre kész állapotban. Kroll
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Zsuzsanna a kisebb, utólag is javítható 
hibákkal együtt, összességében elége
dett a 4-es metró akadálymentesítésé
vel.

A szövetséget egy honlap-akadály- 
mentesítő tervvel keresték meg, akiket 
az Informatika a Látássérültekért Ala
pítványhoz irányítottak.

Május 12-től az akadálymentesítési 
feladatokkal elsősorban Igali Zsófia, 
környezettervező szakmérnök foglal
kozik, aki a témában tevékenykedő 
munkacsoport létrejöttétől aktívan se
gíti az MVGYOSZ egyenlő hozzáférést 
segítő munkáját, állásfoglalásai szak
mai részének elkészítését. Feladata lesz 
többek között a bejárásokon való rész
vétel, a tervek ellenőrzése, összességé
ben az akadálymentesítéssel foglalkozó 
szolgáltatás működtetése.

A tagság véleménye szerint drága az 
a távkapcsoló, amely jelenleg 4000 fo
rintért kapható az MVGYOSZ segéd
eszközboltjában. Az olcsóbb megoldást 
keresve, Kroll Zsuzsanna két lehetősé
get vázolt az elnökségnek. Elmondta, 
hogy talált olyan céget, aki 3000 forin
tos áron tudja a távkapcsolókat előállí
tani, amihez 1000-1500 áthangolandó 
"nyers" darabot kellene megrendelni. 
Az elnökség ezt a megoldást nem támo
gatta. Második lehetőségként az ár- 
csökkentés érdekében Kőhalmi József
fel folytak tárgyalások, de az úr inkor

rekt magatartása miatt az MVGYOSZ 
felfüggesztette a vele való együttműkö
dést.

Erhart Péter az Erzsébet-program 
kerekasztal megbeszélésén képviselte 
az MVGYOSZ-t, ahol elmondta, hogy 
a látássérültek tapasztalata alapján, 
sajnálatos módon a honlapon található 
dokumentumok kitöltő rendszere nem 
akadálymentes. Azt tanácsolta, hogy az 
Informatika a Látássérültekért Alapít
ványt keressék fel, akiknek feladatai 
közé tartozik többek között a honlapok 
akadálymentesítése.

Kroll Zsuzsanna a nemzetközi mun
káról szintén tájékoztatást nyújtott. El
mondta, hogy jelenleg Olaszország ke
reste meg az MVGYOSZ-t projekt öt
lettel. Nemzetközi összefogással a gyó- 
gymasszőrképzés egységes minősítési 
rendszerét szeretnék kidolgozni. A  
rendszer a foglalkoztatást, a képzést, és 
az akkreditációt foglalná magába. A 
finnek, a németek és a magyarok szíve
sen részt vettek volna a projektben, de 
a rendelkezésre álló idő rövidsége mi
att nem sikerült összeállítani az ehhez 
szükséges dokumentációt és a pályáza
tot. Ettől függetlenül az olaszok a jövő
ben meg akarják valósítani a projektet, 
amihez az MVGYOSZ közreműködé
sét kérték arra hivatkozva, hogy nagy 
múltú és Európa-szerte híres a látássé
rültek gyógymasszőr képzése hazánk-
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bán. Magyarország feladatai között 
szerepel a tapasztalatcsere, a tananyag, 
az akkreditáció és a minőségbiztosítási 
rendszer előkészítése, valamint a mód
szertan kidolgozása. Ahhoz, hogy egy
szer ténylegesen bekapcsolódhassunk, 
már most meg kell tenni az előkészüle
teket. A szakmai vezető számít a gyógy- 
masszőrök segítségére.

Folynak a nemzetközi énekverseny 
előkészületei, ahol tavaly Jánoki Márió 
sikeresen képviselte hazánkat. Idén 
Agárdi Szilvia indulhat a megmérette
tésen.

Az Onkio Corporation és a Braille 
Mainichi cégek által meghirdetett 
Braille-novellaíró világversenyre össze
sen három pályamű érkezett. Öllé Atti
la angol nyelven továbbítja az esszéket 
az EBU részére június közepéig.

Az első I-Phone sorsolásról az EBU 
hírlevelében rövid cikket jelentettünk 
meg, ezzel is növelve és erősítve nem
zetközi kapcsolatainkat.

Megújult az MVGYOSZ hírlevele, 
teljes tartalmi és formai változásokat 
vezettek be az elektronikus hírközlési 
csatornán. A jogszabályoknak megfele
lően megtörtént az adatbázis frissítése, 
a hírlevél olvasók új regisztrációja. Je
lenleg megközelítőleg 300 olvasó irat
kozott fel a hírlevélre. Az a cél, hogy a 
honlapon történő fel- és leiratkozás 
zökkenőmentes legyen, valamint a cik

kek egy link segítségével közvetlenül a 
honlapon legyenek elérhetőek. Ehhez 
elengedhetetlen az MVGYOSZ 
weblapját új, korszerű alapokra he
lyezni. Szakály Melinda megemlítette, 
hogy folyamatban vannak a tárgyalá
sok.

Januártól az MVGYOSZ-ban mé
diafigyelés zajlik, amit Erhart Péter lát 
el. Ennek célja, hogy archiválják és 
összegyűjtsék a látássérültekkel foglal
kozó írott, videós és hangzó anyagokat, 
amelyek közül az érdekesebbek a hon
lapon megtalálhatóak lesznek.

Zajlanak a második I-Phone sorsolás 
előkészületei. A munkatársak folyama
tosan végzik az ezzel járó feladatokat.

A Braille-nyomtató meghibásodása 
okozza a ponthibákat az MVGYOSZ 
sajtótermékeiben - hangzott el az ülé
sen. A korrektorok megfelelően végez
ték munkájukat. A ponthibák csak ese
tenként jelentek meg. A hiba okát ki
vizsgálják.

A Vakok Világa újságot pontírásban 
113-an, sík nyomtatásban 100-an, 
elektronikusan pedig 245-en olvassák. 
Az MVGYOSZ többi folyóiratát vi
szont csak nagyon kevesen fizetik elő, 
ezért a szakmai vezető azt javasolta, 
hogy az MVGYOSZ alacsony olvasott
ságú kiadványai 2015-től a Vakok Vilá
ga aktuális számának rovatait képez
zék. Az elnökség támogatta az ötletet,
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erről a későbbiekben tárgyalni fognak.
Már nincs szükség azokra a tan

könyvekre, amelyeket kazettára olvas
tak fel a stúdióban. A szalagokat letö
rölték, és az egyesületeknek ajánlották 
fel. Az anyakazettákat megőrizték, így 
azokból kérésre másolat készíthető. 
Tervezik azok digitalizálását.

Kroll Zsuzsanna véleménye szerint 
az elnökségnek át kellene gondolnia a 
teremigényléssel kapcsolatos árakat és 
szabályokat, mivel a tagság részéről fo
lyamatosan felmerül ennek igénye. A 
terembérek magas ára miatt csak ke
vés programot, szabadidős elfoglaltsá
got tudnak megszervezni az egyesüle
tek. Továbbá elhangzott a tanácskozá
son a stúdió újraalakításának gondola
ta, mindenképpen keresni kell az újra
indítás lehetőségeit.

Május 16-án tartják a nyelvoktatás 
témájában a következő kerekasztal 
megbeszélést. Ennek összefoglalóját a 
Vakok Világában olvashatja majd.

Várhatóan beindul a panaszkezelés 
az MVGYOSZ-ben, a feladatot Bene
dek Zoltán látja majd el. A panaszke
zelés folyamatát már kidolgozták, a pa
naszkezelési szabályzat elkészítése pe
dig folyamatban van.

Kuminka Györgyné a Braille Bizott
ság munkáját ismertette. Elmondta, 
hogy Takács Péter lemondott bizottsági 
tagságáról. Beszámolt arról, hogy a

Magyar Tudományos Akadémia elfo
gadta a Braille-írásra vonatkozó he
lyesírási szabályokat. A közölt kiad
vány elsősorban azokat a speciális, ma
gyar pontírású szabályokat tartalmaz
za, amelyek a síkírásra vonatkozó he
lyesírási szabályoktól eltérnek. Ennek 
célja az, hogy a magyar Braille-t a leg
nagyobb mértékben a síkírás szabálya
ihoz igazítsák. Az anyagot az 
MVGYOSZ által létrehozott Braille Bi
zottság tagjai állították össze.

Dr. Gaál Tibort, a természetes sze
mélyek vezetőjét bízta meg az elnökség 
a természetes személyek segédeszköz 
pályázatának kiírásával. A többi tag
egyesülethez hasonlóan nekik kell lebo
nyolítani a pályáztatási folyamatot.

Az országos elnökség úgy határozott, 
hogy a gyógyszeres dobozokon a 
Braille-feliratok pontmagasságát 0,20 
milliméterben határozza meg. Az ol
vashatóság függ a gyógyszeres dobozok 
minőségétől, felületétől. A szövetségben 
dolgozó látássérült munkatársak csak 
a megfelelően kitapintható feliratot fo
gadják el. A nem megfelelő pontmagas
ságú felirattal ellátott dobozt csak ob
jektív mérésekkel alátámasztva lehet 
visszaadni a gyártónak.

A következő ülés májusban várható.

Kovács Judit


