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Házunk tájáról

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsí-
tett beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-342 2017. év (2. rész)
5. Cél szerinti juttatások kimutatása (Adatok ezer forintban.)
megnevezés; Előző év (1); Tárgy év (2)
5.1 Tanulmányi támogatás; 1333; 1411
5.2 Segédeszköz hozzájárulás; 9708; 9430
5.3 kutyatáp; 0; 196
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen); 11.041; 11.037
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen); 11.041; 11.037
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: Tisztség, Előző év (1); Tárgyév
(2)
6.1 Elnök, elnökségi tagok, FB; 8.747; 8.896
6.2 Szakmai, gazdasági vezető; 7.332; 8.535
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):; 16.079;
17.431
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer
forintban.)
Alapadatok; Előző év (1); Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel; 402.124; 510.880
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezé-
se szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg; 16.404; 14.170
D. Közszolgáltatási bevétel; 0; 0
E. Normatív támogatás; 0; 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás; 0; 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]; 385.720; 496.710
H. Összes ráfordítás (kiadás); 356.682; 467.425
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás; 118.126; 126.362
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai; 0; 464.798
K. Tárgyévi eredmény; 45.442; 43.455
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenysé-



2019. január 13

get végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően); 87; 57
Erőforrás ellátottság mutatói; Mutató teljesítése: Igen; Nem;
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]; igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]; igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]; igen
Társadalmi támogatottság mutatói; Mutató teljesítése: Igen; Nem;
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]; igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]; igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]; igen
Támogatási program elnevezése: Címzett költségvetési támogatás
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 185.300.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 185.300.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 185.300.000
- tárgyévben folyósított összeg: 185.300.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 140.595.303
Dologi: 42.542.697
Felhalmozási: 2.162.000
Összesen: 185.300.000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 22 megyei tagegyesületet fog
össze. Az állami támogatás egy részét az elnökség döntése alapján, elszá-
molási kötelezettség mellett átutaljuk az egyesületeknek működési költségük
és programjaik támogatására. 2017. évben az állami támogatásból az egye-
sületek 83.611.995,- forintban részesültek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: A
látássérült emberek érdekvédelmének, érdekképviseletének ellátása, általá-
nos jogi segítségnyújtás, jogszabályok véleményezése, nemzetközi együtt-
működés, tanácsadás, információs szolgáltatás, segítségnyújtás hivatalos
ügyek intézésében, mentálhigiénés programok megvalósítása, érzékenyítő
tréningek tartása, kulturális rendezvények szervezése, segédeszköz beszer-
zés és kölcsönzés, informatikai szolgáltatás nyújtása, szabadidős programok
szervezése. Vakok Világa és egyéb folyóiratok készítése, hírlevél kiküldése,
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önkormányzatok és egyéb közintézmények megkeresése alapján akadály-
mentesítési bejárások, tárgyalások folytatása. Egyéb szolgáltatások nyújtá-
sa: Braille-nyomda szolgáltatása, Braille- és Hangoskönyvtár,
Vakvezetőkutya-kiképző Központ fenntartása, tankönyv konvertálás, segé-
deszközbolt üzemeltetése.

Támogatási program elnevezése: Megváltozott munkaképességű dolgo-
zók bértámogatása
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 23.184.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 23.184.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 23.184.000
- tárgyévben folyósított összeg: 23.184.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 23.184.000
Dologi: 0
Felhalmozási: 0 
Összesen: 23.184.000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Látássérült,
valamint más megváltozott munkaképességű munkavállalók bérének és járu-
lékainak a szerződésben rögzítettek alapján történő finanszírozása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Látássérült munkavállalók dolgoznak a Braille-nyomdában, a Braille-könyv-
tárban, a Konvertáló csoportban, az információs szolgáltatásokban, a Vakok
Világa szerkesztőségében, a hírlevél készítésében, a jogsegélyszolgálatban,
az okostelefon használat oktatásban, egyéb szellemi tevékenységet igénylő
munkakörökben. Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk
a takarítás ellátásában.
Támogatási program elnevezése: Az adózók által 2015. évi személyi jöve-
delemadójukból 2016-ban felajánlott 1%
Támogató megnevezése: NAV
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 14.169.896
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 14.169.896
- tárgyévben felhasznált összeg: 14.169.896
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- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 0 
Dologi: 14.169.896
Felhalmozási: 0
Összesen: 14.169.896

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az
MVGYOSZ elnöksége döntése alapján a 22 megyei tagegyesületünk részé-
re az adózók által felajánlott 1% összegének 70%-a került átutalásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Látássérült tanulóknak tanulmányi támogatást nyújtottunk, segédeszköz
vásárláshoz kedvezményt biztosítottunk, illetve segédeszköz-támogatást
nyújtottunk. Segédeszközöket vásároltunk bemutatásra, hogy a látássé-
rült személyek megismerhessék és kipróbálhassák azokat. Vakvezető-
kutyák élelmezését támogattuk és szabadidős tevékenységeket szervez-
tünk.
Támogatási program elnevezése: Az adózók által 2016. évi személyi jöve-
delemadójukból 2017-ben felajánlott 1%
Támogató megnevezése: NAV
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.
Támogatási összeg: 16.684.229
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 16.684.229
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 0 
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben
végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Támogatási program elnevezése: Közösségi Adományozási Program
Támogató megnevezése: MagNet Közösségi Bank
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
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Támogatási összeg: 1.002.148
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.002.148
- tárgyévben felhasznált összeg: 1.002.148
- tárgyévben folyósított összeg: 1.002.148
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 0
Dologi: 1.002.148
Felhalmozási: 0
Összesen: 1.002.148

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A MagNet
Bank Közösségi Adományozási Programja keretében nyújtott támogatást a
kutyaiskola felújításához kaptuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: az
iskola kifestése és a terasz befedése történt meg a támogatásból.
Támogatási program elnevezése: Ungár Imre emlékkoncert
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 256.384
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 256.384
- tárgyévben felhasznált összeg: 256.384
- tárgyévben folyósított összeg: 256.384
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 256.384
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 256.384
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Ungár Imre
emlékére rendezett koncert támogatása.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: az
emlékkoncerten fellépő művészek tiszteletdíját fizettük a támogatásból.
Támogatási program elnevezése: segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szer-
vezetek támogatása
Támogató megnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogatás forrása: központi költségvetés
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Támogatás időtartama: 2016. 09. 01. - 2017. 04. 30.
Támogatási összeg: 1.800.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 900.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 900.000
- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 900.000
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 900.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: segítő kutya
kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: a
kutyák kiképzését végző kiképző bérköltségét és járulékait számoltuk el.
Támogatási program elnevezése: Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szer-
vezetek támogatása
Támogató megnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 09. 01. - 2018. 06. 30.
Támogatási összeg: 3.480.005
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.505.319
- tárgyévben felhasznált összeg: 1.505.319
- tárgyévben folyósított összeg: 3.480.005
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 1.296.233
Dologi: 209.086
Felhalmozási: 0
Összesen: 1.505.319

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Segítő kutya
kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: A
kutyák kiképzését végző kiképző bérköltségét és járulékait, a mozgástréner
és a vizsgabiztosok megbízási díját és járulékait számoltuk el. Üzemanyag
költséget, kutyák ellátásának költségét, vizsga regisztrációs díjat számol-
tunk el.
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Elnökségi tudósítás

2018. december 4-én ismét ülésezett az MVGYOSZ vezetősége. Az ülé-
sen az elnök, a gazdasági vezető és a szakmai vezető beszámolója hang-
zott el. A beszámolókat az elnökség elfogadta, így azokat alább közöljük.

Az elnök beszámolt róla, hogy a jövőben a rehabilitációs kártya eltörlésre
kerül. Módosítják a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényt, a jövőben
megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása esetén a munkál-
tató mentesül az adó megfizetése alól. Erről részletesebben szintén egy
következő cikkünkben olvashat.

A szövetség hagyaték útján örökölt részvényeket. A felügyelő bizottság
már korábban jelezte, hogy ezt rendezni kell, mert a szövetség nem fektet-
heti részvényekbe vagyonát. A szövetség befektetési szabályzata viszont
csak arról rendelkezik, hogy a már meglévő vagyonát nem tarthatja részvé-
nyekben, az öröklés útján tulajdonába került részvényekről nem rendelkezik.
Az elnökség felkérte a felügyelő bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az
ilyen módon öröklött részvények képezhetnek-e tulajdont vagy azokat érté-
kesíteni kell, vagy át kell-e váltani más befektetési formára. Jelenleg az OTP
részvény kedvező kamatozású befektetés, szemben a hagyományos leköté-
sekkel, aminek kezelési költsége nagyobb lenne, mint a kapott kamat. Az
elnökség a következő ülésén erről döntést hoz.

Érdi Szabó Márta kereste meg a szövetséget, hogy a szövetség adja ki
Érdi Tamás a „Szól a szív…” Alapítvány javára szeptemberben a
Zeneakadémián adott koncertjét DVD-n. A Zeneakadémia 1.300.000 Ft-ért
adná át az anyagot a szövetségnek, 400.000 Ft-ért sokszorosíttatná egy
céggel, amit egy kiadó 40% haszonért forgalmazna. Így lenne a DVD ára
3900 Ft, amiből 40% illetné a kiadót. A szövetség nem kíván újabb hasznot
rátenni a lemezre. Az ajánlat a szövetség számára rendkívül előnytelen. Az
elnökség ezekkel a feltételekkel nem tudja vállalni a DVD kiadását.

A csepeli önkormányzat kereste meg a szövetséget, hogy rendezzék a
kutyaiskola területének kérdését. A telek jelenleg osztatlan közös tulajdon,
aminek több tulajdonosa van. A szövetség nagyjából 9,9% tulajdonhányadot
birtokol. Az önkormányzat azt adná tulajdonába a szövetségnek, ahol a
kutyaiskola működik. A szövetség pontos tulajdoni hányada 15.400 m2.
Ebből az önkormányzat 6840 m2-t ajánlott fel tulajdonba. A többiről le kelle-
ne mondani. Az önkormányzat érvelése, hogy a jelenlegi/jövőbeni értéke a
teleknek fedezné a lemondott telekhányadot is. A csökkentett terület ugyan-
akkora értékű lenne, mint a mostani jelenleg. Az önkormányzat szerint a
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maradék ingatlan az építményekkel 237 millió forintot fog érni. Eredetileg az
egész osztatlan közös telek üres volt. A szövetség értéknövelő beruházáso-
kat hajtott végre: épületeket, kerítést, kenneleket épített, újított fel. Ez az
egész telek értékét növeli, s egyben a szövetség tulajdoni hányadának érté-
két is. Azzal, hogy saját tulajdonba kerül a telek, nő az értéke (majd), nő a
beépíthetősége, ettől is értékesebbé válik az ingatlan. Ez az értékkülönbö-
zet kárpótolná a szövetséget. Ám a jog nem veszi figyelembe a jövőre
vonatkozó kalkulációkat, csak a jelenlegi értékeket veszi alapul. Tehát a
megosztás pillanatában meglévő értékek a mérvadóak! Így az önkormány-
zat érvelése több helyen is pontatlan, sérülne a szövetség érdeke, ha ezt
elfogadná a vezetőség. A tárgyalások kezdetén az önkormányzat még
további kompenzációkat is felajánlott, amikről a szerződés tervezetben már
említés sem esik. Jelenlegi formájában az önkormányzat által elkészített
szerződés nem elfogadható a szövetség számára. További tárgyalások vár-
hatóak! Mi pedig várjuk a fejleményeket, amikről biztosan be fogunk szá-
molni.

Dr. Ozvári-Lukács Ádám javaslata, hogy elvi feltétele legyen a megállapo-
dásnak, hogy a tulajdonostárs a szövetség részére 1/1 tulajdonba juttatott
6840 m2-en felüli alapterület vonatkozásában, ill. az ennek megfelelő tulaj-
doni hányad ellenértékeként a szövetségnek megfelelő anyagi kompenzáci-
ót nyújt, valamint szintén anyagi kompenzációt ad a szövetség által a terüle-
ten elvégzett értéknövelő beruházások eredményeként bekövetkezett érték-
növekedésből származó tulajdoni hányad növekedésért is. A szövetség a
tulajdon pontos értékének meghatározására felkér egy ingatlanforgalmi
szakértőt. 

A vezetőség döntött a 2019. évi költségvetési támogatás elosztásáról.
2019-ben a szövetség központi költségvetési támogatása 215 millió forint.
Ha ebből továbbra is 45%-ot kapnak az egyesületek, akkor a 21 egyesület
13.050.000 Ft-tal kap többet, mint 2018-ban. Az elnök javaslata, hogy legyen
az alaptámogatás 2 millió forint egyesületenként (ez összesen 42 millió
forint). Az ezen felül eső 54 millió forintot létszámarányosan, valamint a kidol-
gozott pontrendszer szerint osszák el. Barnóczki Gábor javasolta, hogy
vegyék figyelembe a rehabilitációs foglalkoztatást is, legyen ez is egy szem-
pont a pénz elosztásánál. Majoros Kálmánné hangsúlyozta, hogy ezzel a
szemponttal az akkreditációból kimaradt egyesületek hátrányba kerülnének
a többiekkel szemben. Az elnök javasolta, hogy a szövetség támogassa a
rehabilitációs akkreditációval eddig nem rendelkező egyesületeket. Ozvári-
Lukács Ádám a támogatás mértékét az eljárási díj 75%-ában javasolta meg-



VAKOK VILÁGA20

állapítani a központi költségvetési támogatásban részesülő egyesületek
részére.

Végül az elnökség úgy döntött, hogy a 2019. évi központi költségvetési
támogatás (215 millió forint) 45%-át kapják a tagegyesületek. Ebből a tage-
gyesületek kétmillió forintot kapnak az alapvető működés támogatására, a
fennmaradó összeget pedig az egyesületek taglétszáma, a kidolgozott pont-
rendszer, az akkreditált foglalkoztatás figyelembe vételével osztották el.

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete nem részesül a szö-
vetség 2019. évi központi költségvetési támogatásából.

Németh Orsolya számolt be a Távszem projekt aktuális üteméről: engedé-
lyeztetés alatt vannak a képzések (érzékenyítés és mentorképzés modul),
valamint kidolgozás alatt van az operátorok képzésének szakmai tartalma.
Az iPhone közbeszerzésre 23 cég jelentkezett. Jelenleg a hivatalos áraján-
latok beérkezése zajlik. Fejlesztés alatt van a Távszem honlapja, 2019 janu-
árjában az információs részét üzemeltetni szeretnénk. Párhuzamosan fej-
lesztés alatt áll a Távszem alkalmazás, ami az SKontakt alkalmazás átalakí-
tásával jár. Ez konzorciumi partnerség. Itt nov. végén volt helyszíni ellenőr-
zés, amely során az MVGYOSZ-nél mindent rendben találtak, de a SINOSZ-
nál tártak fel hiányosságokat. Az építkezés többszörös csúszás után folya-
matosan zajlik, de mire a munka megkezdődik, elkészül.

Több igény is érkezett, hogy az MVGYOSZ arcképes igazolványába több
nyelven is kerüljön bele, hogy a tulajdonosa tagja a szövetségnek és látás-
sérült. Angyal Gábor elmondta, hogy az igazolvány az idegen nyelvű szöveg
ellenére sem jogosítja fel tulajdonosát semmilyen kedvezményre külföldön.
Így az igazolványba nem kerül bele idegen nyelvű szöveg, csak a hátlapon
kerül feltüntetésre angol nyelven, hogy „a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége arcképes igazolványa”.

A szövetség a Kézzelfogható Alapítvánnyal bérleti szerződést köt. Az alag-
sori részt adná bérletbe a vezetőség havi 100.000 Ft bérleti díjért. Itt meg-
változott munkaképességű embereket foglalkoztatna az alapítvány. A helyi-
ségeket felújítanák, rendbe tennék, erre mintegy 10 millió forintot költene az
alapítvány. A felújítás költsége fejében mintegy 8 és fél évre szól a bérleti
szerződés. Jelenleg a szövetség az épület alagsori részét nem használja,
mert az rendkívül leromlott állapotban van.

A vezetőség módosította a 31/2015 számú határozatát, amelyben az
elnökségi tagok konkrét feladatkörökkel voltak ellátva. A konkrét feladatok
helyett a jövőben szélesebb körben vonja be őket az elnök a döntésekbe. 

Sztakó Krisztina
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Elnöki beszámoló
(2018. szeptember 21. - november 27.)

Módosító indítványt terjesztettünk elő a MÁV üzletszabályzatához a fogya-
tékossággal élő utasok érdekében.

Egy látássérült utas panaszára levélben fordultunk a MÁV-START Zrt.
vezérigazgatójához, segítségét kértük a probléma megoldásához. Az utaskí-
sérők nem engedték a fogyatékossággal élő utasnak a részére fenntartott
hely használatát, illetve nem lehet oda célzottan jegyet vásárolni. A MÁV
ügyfélszolgálati szakértője válaszában megírta, hogy a Hortobágy EC vonat
403 sz. kocsijának első fülkéje a fogyatékkal élők utazására szolgál, így azt
a látássérültek természetesen igénybe vehetik. A második panasszal kap-
csolatban kifejtette, hogy a fogyatékkal élők számára fenntartott fülkébe
technikai okokból jelenleg a célzott helyfoglalás nem lehetséges. Az ezzel
kapcsolatos építő jellegű észrevételünket megköszönte, amit megfontolás ill.
a megvalósítási lehetőségek vizsgálata céljából munkatársainak továbbított.

A Humán Dialog munkatársaival áttekintettük az adománygyűjtéssel kap-
csolatos feladatokat.

Részt vettem az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány adományozá-
si tevékenységének 15 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
és a vakok iskolájában működő szakiskola pékműhelyének avató ünnepsé-
gén.

A Főkefe Ipari Nonprofit Kft.-vel együttműködésben megküldtem öt tage-
gyesületnek a bedolgozói listát, amelynek a területén laknak munkavállalók.
A főkefe arra várt választ, hogy a munkavállalók képesek-e bejárni munka-
végzésre a felajánlott telephelyre. Aki ezt indokoltan nem tudja vállalni,
annak ígéretük szerint nem szüntetik meg a munkajogviszonyát.

Egyeztettem Ungvár Péter LMP-s országgyűlési képviselővel a napirend
utáni felszólalásának témáit, amelyek a következők voltak: filmek feliratozá-
sa és az informatikai társadalom rohamos fejlődésével járó egyenlő esélyű
hozzáférés megvalósítása a honlapokhoz és az elektronikus űrlapokhoz. 

Közigazgatási egyeztetés útján véleményeztem a 2021. évi népszámlálás-
ról szóló előterjesztést.

Részt vettem a FESZT elnökségi ülésén.
A FESZT tagegyesületeinek képviselőivel dolgoztunk a FESZT alapszabá-

lyának módosításán, Németh Orsolya munkatársam pedig a Befogadó
Magyar Település pályázatainak elbírálásában vett részt.

Fogadtam a Református Misszió Központ lelkész-igazgató asszonyát és
lelkésznőjét, akikkel az együttműködés lehetőségeit beszéltük meg.
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Levelet írtunk a Szerencsejáték Zrt.-nek, amelyben nyomatékosan kértük,
mint állami, közpénzből működő és magát fogyatékos személyek esély-
egyenlősége iránt elkötelezettként definiáló vállalatot, hogy mindenki számá-
ra egyenlő eséllyel hozzáférhető weboldalt készítsen a vonatkozó szabvá-
nyoknak megfelelően.

Munkatársaimmal megbeszélést tartottunk a Városliget Zrt. dolgozóival a
Vakok kertje üzemeltetéséről, továbbá megállapodtunk a tesztelés időpont-
jaiban.

Munkatársaim részt vettek és képviselték a szövetséget a „Sokféleség,
mint társadalmi érték?” című Hatodik Fogyatékosságtudományi
Konferencián az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.

Részt vettem a Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciáján.
Az MVGYOSZ akadálymentesítéssel megbízott munkatársai részt vettek a

BKK Zrt. INCLUSION kutatás-fejlesztési projekt keretében megrendezésre
kerülő stakeholder workshopon. Az INCLUSION projekt célja: közösségi köz-
lekedéshez való hozzáférhetőség vizsgálata és fejlesztése; a mobilitást, elér-
hetőséget befolyásoló főbb tényezők és a leginkább kiszolgáltatott társadal-
mi csoportok mobilitási igényeinek, feltételeinek vizsgálata és fejlesztése;
továbbá ezek alapján olyan átültethető innovációk azonosítása, amelyek
javíthatják az elérhetőséget, különösen a kiszolgáltatott utazók számára.

Budapest célja a projektben: mozgásukban korlátozott emberek közössé-
gi közlekedéshez való hozzáférésének vizsgálata; javítása egy esettanul-
mány, pilot akció vizsgálatával; pilot tevékenység előkészítése, végrehajtása
és értékelése. A pilot akció 5 olyan célcsoportra fog koncentrálni, akik vala-
milyen módon mozgásukban korlátozottak: vakok és gyengénlátók, mozgás-
sérültek, babakocsival vagy nehéz csomaggal közlekedők, turisták, hosz-
szabb ideig Budapesten élő külföldiek.

Felkértem Kácsor- Macska Zsuzsannát, az elnökség tagját, hogy képvisel-
je Kecskeméten a szövetséget a város főterét bemutató makett átadásán.

Sajtótájékoztatón vettem részt Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért
felelős miniszterelnöki megbízottal, ahol tájékoztatást adtunk arról, hogy aka-
dálymentes lesz a vakok és gyengénlátók számára a nyolcadik, a családok
védelméről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos tájékoztatás. A sajtótá-
jékoztató után kértem a képviselő urat, hogy egyeztessünk a közszférabeli
honlapok és alkalmazások akadálymentesítéséről szóló törvény módosítá-
sával kapcsolatban.

Részt vettem a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia és a Digitális Oktatási
Stratégia megvitatásán. Felhívtam a figyelmet arra, hogy lehetővé kell tenni
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a digitális információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Elmondtam, hogy
milyen méltánytalan a látássérült emberekre nézve az új közszférabeli hon-
lapok és alkalmazások akadálymentesítéséről szóló törvény.

Levélben kértem a köztársasági elnök urat arra, hogy ne írja alá a köz-
szférabeli honlapok és alkalmazások akadálymentesítéséről szóló törvényt.

Az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának munkatársával egyeztetve
elkészítettem a postai szolgáltatások általános szerződési feltételeinek
módosításáról szóló tervezetet. Ennek értelmében: a nevének aláírására
képes látássérült címzett részére, ha ezt kifejezetten kéri, akkor a könyvelt
küldeményt a posta, írni tudó, nagykorú tanú jelenléte nélkül is kézbesíti.

Partnerségi megállapodás jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Érdekképviseleti Szervezetek együttműködése érdekében, aminek
célja a szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú kon-
cepció felülvizsgálata. Az előkészítésben és az aláírás során képviseltem a
szövetséget.

Megújítottuk az Együttműködési megállapodást a Kittenberger Kálmán
Nonprofit Kft.-vel annak érdekében, hogy a Veszprémi Állatkert bemutatóter-
mei, közönségterei, programjai, szolgáltatásai a látássérültek számára a
lehető legszélesebb értelemben elérhetővé váljanak.

Együttműködési megállapodást írtam alá a Rehabilitációs
Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező
Szakemberek Országos Egyesülete (REKORE) képviselőjével az akadály-
mentes, mindenki számára hozzáférhető és biztonságosan használható kör-
nyezet és szolgáltatások kialakítása érdekében.

A FESZT-en belül egyeztettünk az ápolási díj szabályainak módosításáról,
valamint a gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) bevezetéséről szóló
törvénytervezettel kapcsolatban.

Az Apple jóváhagyta az MVGYOSZ által megrendelt és kifejlesztett online
hangoskönyv alkalmazást. Dr. Nagy Sándor elnök

A gazdasági vezető beszámolója
(2018. szeptember 25. - november 28.)

2018. szeptember és október hónapról a járulékbevallás, áfabevallás, vala-
mint a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettsé-
gét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása az adóhatóság részé-
re beküldésre került. A statisztikai hivatal részére a létszámjelentésről szóló
adatszolgáltatást, jelentést az üres álláshelyek számáról elkészítettem és
beküldtem. A 2017. évi beszámoló elfogadása után pótlólag megküldtem a
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A szakmai vezető beszámolója

(2018. szeptember 24. - december 4.)

A beszámolási időszak kiemelt témái: Megtörtént a Braillo SW 440-es
nyomtató gyártó által cserélni javasolt alkatrészeinek beszerzése és részbe-
ni cseréje. Az MVGYOSZ hangoskönyvtár applikáció elérhetővé vált az
Appstore-ban. Az új Szolgáltató Központ bebútorozása folyamatban van. A
Bodor Tibor hangoskönyvtár és a Louis Braille könyvtár költöztetésének elő-
készítése zajlik. Megérkeztek az USB MP3 lejátszók és már megvásárolha-
tók a segédeszközboltban. 4 vakvezetőkutya-gazda páros tett sikeres közle-
kedésbiztonsági vizsgát és 7 páros vizsgára felkészítése folyik. Katie
tenyésszukánk 8 egészséges kölyköt hozott világra. Napokon belül élesítve
lesz az MVGYOSZ új honlapja.

KSH részére azokat az éves jelentéseket, melyek elkészítéséhez a beszá-
moló adatai szükségesek voltak.

A balatonboglári üdülővel kapcsolatos elszámolás szeptember hónapról
benyújtásra került a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz.

Október 18-án a MÁK folytatott ellenőrzést a bértámogatással kapcsolat-
ban. A vizsgálat rendben találta a dokumentumokat.

Részt vettem az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány adományozá-
si tevékenységének 15 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen,
és természetesen az MVGYOSZ székházában tartott október 15-ei rendez-
vényen.

A Távszem projekttel kapcsolatos havi adatszolgáltatások az EMMI felé
beküldésre kerültek. Az első mérföldkőhöz, október 31-hez kapcsolódó szak-
mai és pénzügyi beszámolót nov. 15-én beküldtük az EPTK felületen keresz-
tül. Elszámolásunkat elfogadták, mely alapján eddig összesen 92.300.000 Ft
támogatási összeggel számoltunk el.

Az akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése
hallás- és látássérült személyek számára elnevezésű konzorciumot nov. 27-én
és 28-án helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták a minisztérium ellenőrei,
melyen Gulyás Zsuzsa projektvezetővel vettem részt.

A pénzügyi osztály létszámhiánya miatt továbbra is keressük a megfele-
lően képzett munkaerőt. Sajnos, próbálkozásaink eddig nem jártak ered-
ménnyel.

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
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Szolgáltató központ
A Szolgáltató Központ helyének kialakítása még mindig folyamatban van.

Az átadás időpontja továbbra is elhúzódik. A berendezés terv szerinti legyár-
tása megkezdődött. A segédeszközbolt raktár része, az étkező és öltöző
helyiség és a hangoskönyvtár tároló része már készen van. A kiszolgáló pult,
a ruhatár és a fali dekor elemek gyártása és beépítése folyamatosan zajlik.

Hangoskönyv kölcsönzés
A kölcsönözhető CD-állomány minőségi és mennyiségi leválogatása folyik.

Az új, szolgáltató központi asszisztens munkatárs sokat lendít a folyamat
gyorsaságán. A hangoskönyv kölcsönzés nyilvántartásához új szoftvert fej-
leszt az MVGYOSZ, melynek specifikációja hamarosan elkészül. Ez azért
szükséges, mert a jelenleg használt nyilvántartó rendszernek nem működik
az összes funkciója, ami miatt néhány munkafolyamat nem végezhető el,
valamint az online és a fizikai kölcsönzést egy rendszerben lenne célszerű
nyilvántartani.

Az MVGYOSZ hangoskönyvtárának aplikáción keresztüli használata már
gyakorlatban is lehetséges. A felhasználói kör még korlátozott. Azon köl-
csönzők tudják használni, akik az MVGYOSZ olyan tagegyesületénél tagok,
ahol az MVGYOSZ által fejlesztett és a tagegyesületek számára térítésmen-
tesen biztosított tagnyilvántartó rendszer már működik, és abban fellelhetők
az online kölcsönzést igénybe venni kívánó tag adatai. Jelenleg még csak
iPhone-on hallgathatók a hangoskönyvek, de az androidos változat is hama-
rosan elérhető lesz.

Braille-könyv kölcsönzés
A Braille-könyvek esetében szintén folyamatban van a nem, vagy csak

nagyon ritkán kölcsönzött könyvek szelektálása. Ezek selejtezését megtiltot-
tam, a kölcsönözhető könyvek állománya nem csökkenhet. Elhelyezésükre
viszont elkülönített és zárt raktárt alakítottak ki a kollégák a Braille-nyomda
egyik helyiségében.

Segédeszköz értékesítés
A bolt árukínálatának bővítése és a raktári készlet feltöltése az év végén

kiemelt feladat. A tevékenység végzésével foglalkozó munkatársak figyelmét
már nyár végén ráirányítottam erre. A beérkező termékek polcra kerülését
siettetem. Újdonság az USB (pendrive) MP3 lejátszó, ami egyben Bluetooth
hangszóróként is használható. A nyár eleje óta tesztelt eszközök, valamint a



VAKOK VILÁGA26

kiválasztott típus nagyobb darabszámban is megvásárolható a boltban.
Elérhető áron sztereó fejhallgatók is vásárolhatók a lejátszóhoz. Újdonság a
bőrrel és neoprénnel bevont markolatú cseh fehérbot. Alumínium és üveg-
szálas változatban is kapható mindkettő, különböző hosszúságban.

Vakvezetőkutya használatának biztosítása
A kiképzési program eredményeként 4 gazda és kutya páros tett sikeres

közlekedésbiztonsági vizsgát. Kettőt Renkó Zsuzsa, egyet Rózsa Kata és
egyet József Anna képzett ki. A tenyésztési programban 3 kölyökkutyát vásá-
roltunk, valamint 8 kölyköt hozott világra az MVGYOSZ Katie nevű tenyész-
szukája. A kölyöknevelési program keretében kölyök klub volt Csepelen, illet-
ve az önkéntesek és a növendék kutyák a program felelősének irányításával
elfoglaltak egy aluljárót, persze csak gyakorlás céljából. Az utógondozási
program keretében pedig teszt útvonalat járhattak be a résztvevők a városli-
geti Kresz Parkban. Minden résztvevőt egy kiképző kísért és a próba útvonal
végén értékelte a gazda-kutya páros munkáját, javaslatokat tett az esetleges
hibák korrigálásának módjára.

A csepeli telephelyen önkéntesek újítottak fel kb. 100 db, adományba
kapott fémvázas iskolaszéket. Az ülőbútorok a rendezvényeken tesznek jó
szolgálatot. A tenyészkennelekbe online kamerás megfigyelő rendszert tele-
pítettünk, mely abban segített, hogy a mindenórás kutyamama, illetve az
újszülött kölykök távolról megfigyelhetőek legyenek, elkerülve ezzel a feles-
leges és időigényes napi többszöri személyes helyszínre utazást (elsősorban
este és éjszaka, valamint hétvégén).

Adaptáló csoport
A csoport munkáját több új munkatárs is segíti. Feladatuk a Bodor Tibor

hangoskönyvtár digitalizált könyvállományának az online tárhelyre történő
feltöltés előtti tesztelése, korrektúrázása és vágása.

Az SW 440-es nyomtató alkatrészhiba miatt a Vakok Világa folyóirat cen-
tenáriumi lapszámának Braille-nyomtatású változata 2. füzetében hibás
sorokat nyomtatott. Az észrevételt követően a hibás alkatrész cseréje meg-
történt. A hibásan kiküldött füzeteket hibátlanul újra nyomtattuk és kipostáz-
tuk az előfizetőknek. Megérkeztek a megrendelt alkatrészek az SW 440-es
nyomtatóhoz. Kb. 3,5 millió forintba kerültek és 2 tételt véletlenül nem kül-
dött meg a gyártó. A hiányzó alkatrészeket megküldik. Az alkatrészek egy
részét már be is építette a nyomtató kezelését és karbantartását végző
munkatárs.



2019. január 27

A Braille-bizottság által szerkesztett ábécéskönyv első 10 kötete elkészült,
ezeket a bizottság tagjai már ellenőrizték. A kötetekben hibát nem találtak. 

Egyebek
Részt vettem az MVGYOSZ új honlapján megjelenő szöveges tartalmak

elkészítésében.
Egy általános iskolai érzékenyítő program részeként előadást tartottam a

vakvezetőkutyákról.
A LESEK-en előadást tartottam az MVGYOSZ hangoskönyv applikációjá-

ról.
A Jövő Kilátásai kerekasztal beszélgetésen beszéltem az MVGYOSZ által

előállított, adaptált tankönyvekről.
A Fehérbot nemzetközi napja alkalmából rádió és televízió műsoroknak

nyilatkoztam.
Pályázati kiírás tervezetet készítettem USB MP3 lejátszók adományozásá-

hoz.
Angyal Gábor szakmai vezető

Rendezvények december 3-a alkalmából

December 3. az ENSZ döntése alapján 1992 óta a Fogyatékos emberek
nemzetközi napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet arra a több tízmillió ember-
re, aki valamilyen betegség vagy baleset következtében fogyatékossággal
él. Ezen a napon világszerte, így Magyarországon is, szemléletformáló akci-
ókkal, műsorokkal, gálaestekkel, díjátadókkal és egyéb eseményekkel igye-
keznek kommunikálni a világnap üzenetét az érintettek szervezetei és a kor-
mányzati intézmények egyaránt.

Ezen a napon nyitotta meg hivatalosan Szem(l)életmód Elemi
Rehabilitációs Központjának új, zuglói telephelyét a Budakörnyéki
Látássérültek Közhasznú Egyesülete (BULÁKE). Az Ilka utca 35. sz. alatt
található önkormányzati ingatlanban kialakított szolgáltató hely megnyitóján
Karácsony Gergely, a XIV. kerület polgármestere és dr. Nagy Sándor, az
MVGYOSZ elnöke mondott köszöntő beszédet.

Ugyancsak december 3-án rendezték meg immár ötödik alkalommal a
Nemzeti Színházban a „Jobb velünk a világ” díjátadó gálát, melyen az
MVGYOSZ elnöke, három látássérült munkatársa és két kísérőjük vett részt.
Az esemény kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékos emberek
értékeire, a társadalmi integráció fontosságára és arra, hogy közös felada-
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tunk számukra ehhez minél több lehetőséget teremteni. Ezen az eseményen
került sor a Fogyatékosság-barát munkahely díjak arany fokozatainak, vala-
mint az idén először kiosztott Példakép és Munka-Társ díjak átadására.
Ugyancsak itt adták át a Kézenfogva nevelőszülői díjat három olyan nevelő-
szülőnek, akik súlyosan vagy halmozottan fogyatékos gyermekeket nevel-
nek. A gálaműsorban fellépett többek között Agárdi Szilvia látássérült éne-
kesnő és a Never Give Up Gospel Kórus, melynek szintén több látássérült
tagja van.

Az MVGYOSZ képviseletében dr. Nagy Sándor és jelen sorok írója vett
részt december 4-én az Összhang Alapítvány által a Vakok Általános
Iskolájának Nádor termében megrendezett beszélgetésen. A programon az
Amerikai Nagykövetség ösztöndíj programja keretében három hetet az USA-
ban töltő látás- és mozgássérült személyekből, valamint az akadálymentesí-
téssel foglalkozó szakemberekből és személyi segítőkből álló csapat négy
tagja számolt be a program keretében megismert jó gyakorlatokról és az
Amerikai Egyesült Államokban a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan
fennálló korszerű szemléletről és joggyakorlatról. A nyolc fős csoport tagja
volt két látássérült személy is: dr. Bölkény Ágota jogász és Nemes-Nagy
Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének elnöke. A beszélgetés keretében a szövetség képviselői első-
sorban az USA-beli fogyatékosügyi szabályozással és a foglalkoztatással
kapcsolatosan tettek fel kérdéseket. Emellett a résztvevők beszámoltak a
fogyatékos emberek oktatásának, lakhatásának, szabadidős és kulturális
lehetőségeinek akadálymentességéről és személyes benyomásaikról.
Többen közülük olyan ötleteket, tapasztalatokat is hoztak haza, amiket itthon
is megvalósíthatónak látnak.

November 29-én szintén jelen sorok írója vett részt a LÁRESZ Egyesület
könyvbemutatóján és közgyűlésén a Premier Kult Caféban. Az egyesület
2018-ban magyar nyelvre fordítva elektronikus könyvként adta ki Joseph
Cutter: A vak gyermekek önálló mozgása és közlekedése - A támogató
modell c. munkáját a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) pályázati támogatásával. A könyv egy a
gyógypedagógiai és az érdekképviseleti szakma számára egyaránt rendkívül
érdekes és újszerű szemléletben mutatja be a szerző által kidolgozott, a vak
csecsemők és kisgyermekek tájékozódási és közlekedési képességeit fej-
lesztő saját módszertanát. A kötet egyik fordítója dr. Gombás Judit vak nyelv-
tanár, fordító és egyetemi oktató volt. A könyvbemutatót követő közgyűlésen
az egyesület tevékenységeiről és aktuális projektjeiről szóló beszámolókon
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túl számos olyan ötlet és gyakorlati kérdés merült fel, melynek keretében
szorosabbra fűzhető az együttműködés a LÁRESZ és a szövetség között.
Ilyen témakörök voltak többek között az akadálymentesítés, ezen belül a
hangjelzést adó jelzőlámpák telepítésével kapcsolatos lobbi-munka, valamint
az okostelefonok és egyéb modern informatikai eszközök „vakos” használa-
tának oktatásával kapcsolatos kérdések. A LÁRESZ és az MVGYOSZ képvi-
selői hamarosan személyes egyeztetés keretében tárgyalnak az együttmű-
ködés konkrét lehetőségeiről.

Németh Orsolya

Taktilis burkolati jelzések

Az MVGYOSZ tevékenységének fontos területe az egyenlő esélyű hozzá-
férés látássérült személyek számára való biztosítása, az akadálymentes fizi-
kai és infokommunikációs környezet kialakítását segítő információk átadása,
az ehhez kapcsolódó szakmai állásfoglalások kiadása. A szövetség ezen
tevékenysége során szorosan együttműködik a Rehabilitációs
Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező
Szakemberek Országos Egyesületével (REKORE). A 2011-ben megállapo-
dásba foglalt együttműködés jegyében a két szervezet folyamatosan egyez-
tet a vak és gyengénlátó embereket segítő megoldásokról a gyalogos és
közösségi közlekedés, valamint a közhasználatú épületek és a közszolgálta-
tások igénybevétele során.

Az akadálymentes fizikai és infokommunikációs környezet kialakítása
meglehetősen fiatal, alig húsz évre visszatekintő szakma Magyarországon,
aminek számos eszköze csak a gyakorlatban, élesben próbálható ki. Így
lehetséges, hogy a területtel foglalkozó szakemberek a gyakorlatban meg-
szerzett tapasztalatokból, gyakran szó szerint saját vagy mások hibáiból
tanulva fejlesztik az alkalmazható megoldásokat és eszközrendszereket.
Ennek megfelelően a témában már elkészült MVGYOSZ állásfoglalás meg-
újítása és a jelenleg már működő gyakorlathoz igazítása is szükségessé vált,
ahogy számos egyéb szakmai segédlet is elavult mostanra.

A taktilis burkolati jelzések témakörében 2018. november 23-ára szerve-
zett kerekasztal beszélgetést az MVGYOSZ és a REKORE a szövetség
tagegyesületeinek bevonásával. A kerekasztal beszélgetésen az MVGYOSZ
7 tagegyesületének képviselői mellett számos rehabilitációs szakmérnök is
részt vett. A megbeszélés résztvevői a REKORE tagjai által felvetett kérdé-
sek és az MVGYOSZ képviselői által megfogalmazott javaslatok mentén jár-
ták körül a taktilis vezetősávok és veszélyre figyelmeztető taktilis jelzések



VAKOK VILÁGA30

kialakításának és elhelyezésének kérdéskörét kül- és beltéren egyaránt. A
kérdések érintették a vezetősávok középületeken belüli elhelyezésének sza-
bályrendszerét, a figyelmeztető jelzések elhelyezésének minimum követel-
ményeit, a látássérült emberek tájékozódásának alapjait, beleértve a fehér-
botos és vakvezetőkutyás közlekedést is.

A résztvevők a megbeszélésen többek között rögzítették, hogy a rámpák
kezdetét és végét semmilyen körülmények között nem szükséges figyelmez-
tető jelzéssel jelölni, hiszen az a lépcsőkkel ellentétben nem veszélyforrás.
Ezzel szemben minden esetben kötelező figyelmeztető jelzés elhelyezése
lépcsősorok tetején a lépcsőkar teljes szélességében, gyalogátkelőknél,
valamint megállókban a jármű első ajtaját jelezve. A félrevezetés elkerülése
és a mozgássérültek számára történő akadályképzés elkerülése érdekében
a vezetősávok irányváltásait vagy elágazásait sima felülettel kell jelölni, ott a
figyelmeztető jelzés nem alkalmazható. A vezetősávok esetében nem várják
el a látássérültek képviselői a kontrasztos kialakítást, viszont fontosnak tart-
ják, hogy a vizuális környezet jól átlátható, megfelelően megvilágított legyen
és ne jelentsen balesetveszélyt a gyengénlátó emberek számára. Ezért külö-
nösen fontos a lépcsősorok első és utolsó lépcsőfokának jól látható megje-
lölése, a taktilis figyelmeztető jelzések kontrasztos kialakítása, valamint az
üvegfalak és ajtók szemmagasságban látható jelzése. A résztvevők fontos-
nak tartják, hogy a taktilis burkolatok helyszíntől és környező burkolattól füg-
getlenül közel azonos formában kerüljenek kialakításra, így a jövőben nem
lesznek elfogadottak vezetősávként a szőnyegek vagy a padlóburkolatétól
eltérő felületű gresslapok. A vezetősávokat egymás mellett futó, szabványos
kialakítású, kidomborodó pálca-szerű elemekből, a figyelmeztető jelzéseket
pedig diagonális hálóban elrendezett, szintén kidomborodó csonka kúpokból
kell kialakítani. A taktilis burkolatok magassága kültérben legfeljebb 5 mm,
beltérben elfogadott a 3 mm-es magasság. Közhasználatú épületek eseté-
ben a résztvevők nyilatkozata szerint a mindent behálózó vezetősávok
helyett célszerűbb a jól szervezett személyi segítség biztosítása, valamint
hangostérképek készíttetése.

Az egyéb témák között felmerült a kérdés, hogy az MVGYOSZ milyen
konkrét termékek beépítését javasolja taktilis burkolati jelzésként. A bemuta-
tott fémből és műanyagból készült, Németországban gyártott mintadarabok
megfelelnek a vonatkozó szabványokban előírtaknak és a szövetség állás-
foglalásának. Emellett bemutatásra került az Óbudai Egyetemen kifejlesztett
és jelenleg az MVGYOSZ székházában kipróbálható Ariadné rendszer, mely
egy passzív elektronikus jeladóból és egy, a fehérbotba épített vevőből állva
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láthatatlan vezetősávként segíti a vakok tájékozódását. Az Ariadné rendszer
előnye a „láthatatlanságán” túl, hogy tömeggyártás esetén a jelenlegieknél
sokkal olcsóbb alternatívát kínálhat a taktilis burkolatok piacán. Ehhez azon-
ban további teszthelyszínekre és a forgalmazást elindító vállalkozásra van
szükség.

A kerekasztal megbeszélésen elhangzottakból emlékeztető készült, melyet
megkapnak a résztvevő szervezetek és szakemberek, valamint az
MVGYOSZ tagegyesületei. A megbeszélésen megállapított keretek és szabá-
lyok részletes és szakmailag pontos megfogalmazásával várhatóan 2019 ele-
jére létrejön a taktilis burkolati jelzésekkel kapcsolatos új MVGYOSZ állásfog-
lalás, aminek alapján országosan egységes taktilis jelzésrendszer jöhet létre.

Németh Orsolya

Változás az FSZK háza táján
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

(FSZK) számos olyan tevékenységet valósít meg, mely közvetlenül vagy
közvetve jelentős hatást gyakorol a látássérült személyek életminőségére, a
nekik nyújtott szolgáltatásokra. Éppen ezért az MVGYOSZ elnöke különösen
fontosnak tartja a szervezettel mostanra meglazult együttműködés megerő-
sítését és szakmai tevékenységük támogatását az érdekképviselet által fel-
tárt igényekkel, tapasztalatokkal. Az FSZK élén néhány hónapja új ügyveze-
tő áll, akivel dr. Nagy Sándor személyes találkozót kezdeményezett bemu-
tatkozás céljából.

Tóth Tibor, az FSZK új ügyvezetője november 28-án fogadta az
MVGYOSZ elnökét és munkatársait, akik röviden vázolták az együttműködés
szorosabbra fűzésével kapcsolatos lehetőségeket és felajánlották szakmai
segítségüket a vak és gyengénlátó emberekkel kapcsolatos kérdésekben. A
beszélgetés során kitértek a szakemberek képzésével, az akadálymentesí-
téssel, a pályázatokkal és az érzékenyítő programokkal kapcsolatos kérdé-
sekre is. Tóth Tibor rendkívül pozitívan fogadta a megkeresést és javasolta,
hogy más országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetekhez hasonlóan
az MVGYOSZ és az FSZK között is együttműködési megállapodás jöjjön
létre. Elmondta továbbá, hogy a szervezet a közeljövőben átalakul, aminek
eredményeként hamarosan új néven és a jelenleginél lényegesen nagyobb
apparátussal tevékenykedik majd a fogyatékos emberek érdekében.

A gyakorlati együttműködés várhatóan rövid időn belül kezdetét veszi,
mivel az FSZK-n belül folyamatban van az egyik kiemelt EFOP projekt, a
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Montázs szakmai átdolgozása, amibe az új ügyvezető be kívánja vonni a
fogyatékos emberek országos érdekképviseleti szervezeteit. Emellett az
MVGYOSZ és a többi érdekvédelmi szervezet a jövőben rendszeresen lehe-
tőséget kap az FSZK által kiírandó pályázatok véleményezésére, a beérke-
ző pályázatok bírálatában való részvételre, valamint folyamatosan szemé-
lyes kapcsolatot tarthatnak az FSZK vezetésével annak érdekében, hogy
becsatornázzák a fogyatékos emberek igényeit, szükségleteit.

Németh Orsolya

A hangomat adom – beszélgetés Mach Andrással

Beszélgetéssorozatot indítunk olyan önkéntes felolvasókkal, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak és újabbnál újabb hangoskönyvek-
kel örvendeztetnek meg bennünket. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak.

- Kérem, meséljen nekünk pár szót magáról, munkájáról, szabadidős tevé-
kenységeiről stb.

- Budapesti, 75 éves, egyedülálló, nyugdíjas építész vagyok, aki szeren-
csére megteheti azt, hogy a kedvteléseinek éljen. Ezek között egy olyan van,
ami fiatal korom óta foglalkoztat, ez az amatőr versmondás. Versmondó
műhelyekbe járok, versenyeken veszek részt, többnyire elfogadható ered-
ményekkel. Nyugdíjazásom óta előszeretettel töltöm az időmet család- és
helytörténettel, de persze csak műkedvelőként. Ebben is segítségemre van
az internet, ami néha hosszú órákra a számítógép elé szögez. Időnként pró-
bálok irodalmi igénnyel írogatni is, de ez is inkább csak hobbinak számít.
Ezeken kívül természetesen kitölti az életemet a színház, a könyv, a kultúra
egyéb ágai, s az értelmes beszélgetések barátokkal, ismerősökkel.

- Hogyan került kapcsolatba a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel?
- Ez év elején egy kedves ismerősöm a neten továbbította nekem a cso-

port felhívását, s úgy gondoltam, van annyi hely a szabadidőmben, amennyit
erre a hasznos tevékenységre áldozni tudok. Próbaként megmutatom, mire
vagyok képes; ha elfogadják, csinálom, ha nem, akkor békében elköszönök.
Úgy tűnik, egyelőre maradtam.

- Milyen témában olvas fel?

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei


