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Több külföldi tapasztalatot is behoztak a résztvevők a tutorálással kapcso-
latban. A tutorálás elméleti, tanulmányi ismeretek és készségek gyarapítását
jelenti, eredményközpontú tevékenység, időnként éppen a felzárkóztatás a
célja. Ezt végezhetik felsőbb éves diákok vagy gyógypedagógusok. A
Magyarországon működő iskolai közösségi szolgálati rendszer lehetőséget
teremt ennek megvalósítására, de ennek is vannak hátulütői. Megtörténhet (s
a megbeszélésen elhangzott példa alapján meg is történt), hogy csak kihasz-
nálják a segítettet egy-két leigazolt óráért cserébe. Ezért ennek megfelelő
kialakítása komoly tervezést igényel. Ennek tárgyalása kapcsán az MVGYOSZ
kapcsolatba fog lépni az Országos Diákönkormányzat képviselőjével.

A találkozón még szót ejtettünk az utazó tanárok mai helyzetéről. A közép-
iskolás diákok ugyanis nincsenek megfelelő számú utazótanárral ellátva. A
megoldást sok esetben az jelenti, hogy az oktatási intézmény egy asszisz-
tenst vesz fel a diák mellé, aki segíti őt a scannelésben, jegyzetek készíté-
sében, vagy az intézményen belüli közlekedésben. Ez a megoldás viszont
elszigetelheti a látássérült diákot osztálytársaitól. Az autizmus spektrumza-
varral küzdő diákok számára már működik egy rendszer Magyarországon,
melyet az MVGYOSZ meg fog vizsgálni, hogy milyen minőségben adaptál-
ható át látássérült diákok számára. A rendszer 4-5 osztálytársat jelöl meg
egyszerre a sajátos nevelési igényű diák segítésére, így elkerülhető a kire-
kesztés.

A megbeszélés végén a résztvevők különböző feladatokat vállaltak a
következő találkozóig, mely két hónap múlva lesz. Így ők is munkacsopor-
tunk aktív tagjaivá váltak. Ezúton is köszönjük! Reméljük, minél többen így
tesznek, s ezzel is segítik a látássérült diákok tanulását és tanítását.

A programról érdeklődni lehet: szervezes@mvgyosz.hu mail címen.
Puskás Anett projekt munkatárs

Házunk tájáról

Elnökségi tudósítás

2019. január 22-én az MVGYOSZ elnöksége megtartotta idei első ülését.
Az elhangzott beszámolókat a vezetőség elfogadta, így azokat alább közöljük.

A Felügyelő bizottság részéről kérdésként elhangzott, hogy hány fő foglal-
koztatására kapott támogatást az MVGYOSZ. Az elnök válaszában elmond-
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ta, hogy 26 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásá-
hoz kapott támogatást a szövetség.

Az elnök javaslatot tett az idei küldöttgyűlés időpontjára: május 17. és
május 24., ha az első nap nem fejeződne be az ülés. Elnökségi tagokat is
választanak idén a küldöttek. Nem elnökséget, csak a megfogyatkozó elnök-
ségi tagok helyett új személyeket.

Várhatóan módosul az alapszabály is: rendezik az etikai bizottsággal kap-
csolatban tavaly felmerült anomáliákat, valamint módosíthatják a felügyelő
bizottság által megjelölt egyéb részeket.

Ismét felmerült a Fejér megyei szervezet tevékenysége és kizárási lehető-
sége.

Az elnök fontosnak tartja a tagegyesületek működésének támogatását.
Javaslatára az elnökség arról döntött, hogy a szövetség az egyesületek
részére a költségvetési támogatás első negyedéves részletét saját forrásból
megelőlegezi. Erre a költségvetési támogatás szerződésének aláírásakor
kerül sor. A második negyedévre a támogatást pedig akkor kapják meg az
egyesületek, ha a minisztérium a pénzt átutalja a szövetségnek. A vezetőség
ezzel a döntésével komoly segítséget nyújt az egyesületeknek, hogy az év
elején rendszeresen fellépő forráshiányt áthidalhassák és munkájuk a látás-
sérültek érdekében zavartalanul végezhessék.

Az elnökség határozata, hogy a 2018. évi SZJA 1% fele-fele arányban
kerüljön elosztásra a szövetség és a tagegyesületek között. Indoklásként az
elnök részéről elhangzott, hogy a Távszem projekt elindításakor iPhone 6SE
telefon beszerzésre pályáztak, de időközben ez a széria „kifutó” lett, így
iPhone 7 készülékek kerülnek beszerzésre, ezek ára viszont jóval maga-
sabb, mint a megpályázott összeg. A SZJA 1%-ot ezek beszerzésére hasz-
nálná fel a szövetség. Ezzel is közvetlenül a látássérülteknek kíván segítsé-
get nyújtani azáltal, hogy nagymértékben hozzájárul élethelyzetük javulásá-
hoz, hiszen a legmodernebb technika „kézbeadásával” segíti információ-
szerzésüket. A 2018. évi SZJA 1% teljes összege 16.600.000 ft.

Az ülésen a Távszem projektről következett beszámoló. Néhány fontosabb
gondolat Gulyás Zsuzsa beszámolójából:

- A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében a projekt munkatársa és
egy önkéntesünk Barcelonában találkozott Daniela Rubioval, aki az Apple
minősített SEN szakértője. A projektmenedzsment kérésére átadták részére
a Távszem Projekt céljait, innovációs megoldásait tartalmazó tájékoztató
anyagot. Bízunk benne, hogy az MVGYOSZ Távszem szolgáltatása külföl-
dön is felkelti a szakemberek érdeklődését!
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- Megtörtént a Konzorciumban az első szállítói finanszírozású beszerzés,
100 db csontrezonanciás fejhallgató, melyet karácsony előtt szállítottak le. A
termékeket leellenőriztük, gondosan elzártuk, és a leltározása folyamatban
van. 

- Az 500 darab iPhone készülék közbeszerzése folyamatban van, jelenleg
megtörtént a 11 darab árajánlat értékelése és kiválasztásra került az a cég,
akivel a szerződést megkötjük. Jelenleg a cégtől bekértük a szerződéskö-
téshez szükséges dokumentumokat + referenciaigazolásokat.

- Megkezdtük a képzések engedélyeztetését.
- Elkezdtük egyeztetni az egyesületekkel a Távszem tájékoztató alkal-

makat.
A beszámolót az ülésen dr. Nagyné Berke Mónika egészítette ki:

„Hamarosan megkötjük a szerződést az iPhone készülékek beszerzésére.
Szinte minden egyesülettel egyeztettünk már és a konkrét időpontok is
megvannak, hogy kihez mikor utazunk. Az építkezés a végéhez közeledik.
A tananyagok engedélyeztetése folyamatban van. A projekt az ütemezés-
nek megfelelően halad. Az alkalmazás fejlesztése iOS és Android rend-
szerre is megkezdődött. Hamarosan elkészül a Távszem honlapja is. Itt
már regisztrálni tudnak majd azok a látássérültek, akik nem tagok egy
egyesületnél sem. Akik itt regisztrálnak, már az MVGYOSZ többi szolgál-
tatását is igénybe tudják venni. Hamarosan meghirdetjük a mentori pályá-
zatot.”

Dr. Nagy Sándor számolt be a szövetséget ért második vírustámadásról.
Az adatvesztés kisebb mértékű, mint a tavaszi esetén volt. Külső szakértő
véleményezte a szövetség rendszerfelépítését. A szakvélemény alapján
újabb biztonsági elemeket építettek a rendszerbe. Az MVGYOSZ a rend-
szergazda felé 200.000 Ft kártérítéssel lép fel, valamint a külső szakértő is
bekapcsolódik a jövőben a szövetség informatikai rendszerének biztonságos
működtetésébe. A vírustámadás miatt nem lesz fennakadás az MVGYOSZ
2019-es munkájában, időben elkészül a közhasznúsági jelentés és minden
más pályázati folyamat is megfelelő ütemben halad.

Megszületett az elsőfokú bírósági döntés Kutor Sándorné ügyében.
Eszerint a bíróság Kutorné keresetének helyt adott. A szövetség vezetősége
később dönt a továbbiakról.

Dr. Nagy Sándor tájékoztatta az elnökséget, hogy a szövetség 2019.
évben proaktív érdekvédelmi/érdekképviseleti tevékenységet kíván folytatni.
A vezetőség ebben maximálisan támogatja az elnököt.

Sztakó Krisztina
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Elnöki beszámoló
(2018. november 28. - 2019. január 17.)

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
élén új ügyvezető áll, akivel személyes találkozót kezdeményeztem bemu-
tatkozás céljából. Oka, hogy az FSZK számos olyan tevékenységet valósít
meg, mely közvetlenül vagy közvetve jelentős hatást gyakorol a látássérült
személyek életminőségére, a nekik nyújtott szolgáltatásokra.

A csepeli önkormányzattal közös tulajdonban levő ingatlan tulajdonközös-
ségének megszüntetése ügyében tájékoztató megbeszélésen vettem részt.
A tárgyalás során arról kértünk információt, hogy miért előnyös a szövetség-
nek elfogadni az önálló tulajdonhoz jutást úgy, hogy cserébe lemondunk a
tulajdonunkat képező 15.400 nm területből 8560 nm területről, és így a szö-
vetségnek csak 6840 nm terület kerül a tulajdonába.

Részt vettem a Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában
témában szervezett konferencián, ahol előadást tartottam a vak és gyen-
génlátó emberek információs ellátásáról.

Részt vettem és köszöntőt mondtam a Buda-környéki Látássérültek
Közhasznú Egyesülete Szem(l)életmód Rehabilitációs Központja budapesti
új telephelyének megnyitóján.

Részt vettem a Nem Adom Fel Alapítvány, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Salva Vita Alapítvány és a Kézen Fogva Alapítvány által, a
Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett „Jobb Velünk a
Világ!” rendezvény 5. jubileumi gálaestjén a Nemzeti Színházban. Ez alka-
lomból került sor: a 2018. évi Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés
különdíjainak, a Példakép és Munka-Társ díjak, a 2018. évi KézenFogva
nevelőszülői díjak átadására.

Részt vettem az Összhang Alapítvány rendezvényén, aminek témája volt
a Tapasztalatok, történetek fogyatékos emberekről, akadálymentesítésről,
esélyekről és Amerikáról.

Véleményeztük a Védett Szervezetek Országos Szövetsége vitaanyagát a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsola-
tosan. 

Részt vettem a KÖFOP monitoring bizottság ülésén, ahol vázoltam a köz-
szférabeli honlapok és alkalmazások akadálymentesítésével kapcsolatos
problémákat.

Munkatársaimmal részt vettünk a Közlekedéstudományi Egyesület
Közlekedésbiztonsági Tagozatának ülésén, ahol az egyesület elnökével
egyeztettünk a jövőbeni együttműködésről.
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A Csillagház iskolában (Csillagház Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) felépült a befogadó (inkluzív) ját-
szótér, amelynek átadó ünnepségén munkatársaim képviselték a FESZT-et.

Felkértem az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványt, hogy vélemé-
nyezze a nemzeti konzultációs kérdőív elektronikus változatának akadály-
mentességét.

Az Imagine Budapest kezdeményezésére együttműködést dolgoztunk ki,
aminek témája a várostörténeti barangolás, ahol a látássérült emberek
részére dolgozunk ki programokat.

Nyilatkoztam a Kossuth Rádióban az online hangoskönyv alkalmazásról.
Dr. Nagy Sándor elnök

A Gazdasági vezető beszámolója
(2018. november 28. - 2019. január 17.)

November és december hónapról a 08-as járulékbevallás, november
hónapról az áfabevallás, valamint a pénztárgép használatra kötelezett,
bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adat-
szolgáltatása az adóhatóság részére beküldésre került.  A Statisztikai hivatal
részére a létszámjelentést elkészítettem és beküldtem.

December 9-én részt vettem a centenáriumi év záró rendezvényén az
Operettszínházban.

A december végi vírustámadás következtében a pénzügyi osztály adatai-
ból az augusztus 27. után rögzítettek elvesztek. Az augusztusi bérektől kezd-
ve a bérszámfejtések elkészítésre kerültek, így január 10-ig kifizettük a járan-
dóságokat. Elkészítettem a 18M30-as igazolásokat, valamint a 2019-es nyi-
latkozatokat a munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban állók számára.

Az első vírustámadás miatt a 2017-es év beszámolója az előírt időpontnál
később készült el és került elfogadásra. A végleges anyag csak szeptember-
re lett kész, és az utolsó használható mentés augusztusi a második vírustá-
madás után, így a 2017-es könyvelés vége sincs meg. A könyvelési bizony-
latok rögzítése, pótlása jelenleg zajlik.

A Távszem projektben benyújtott elszámolásokkal kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást nyújtom: az első elszámolás során 49.536.391 Ft összeggel
számoltunk el. A második elszámolásban 31.044.271 Ft összeget fogadtak
el. A harmadik elszámolásban 11.751.049 Ft összeget fogadtak el.

A projekt konzorciumi részében szállítói finanszírozással történt a csontre-
zonanciás fejhallgatók beszerzése, melyről szintén kifizetési kérelmet nyúj-
tottunk be.

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
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A szakmai vezető beszámolója
(2018. december 4. – 2019. január 15.)

A beszámolási időszak kiemelt témái: Megtörtént a Braillo SW 440-es
nyomtató felújítása. Sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvénynapot tartott
az MVGYOSZ a Braille-írás világnapján. Megkezdődött a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár, a Louis Braille Könyvtár és a segédeszközbolt új szolgálta-
tó központba történő átköltözésének előkészítése és részben a költözés is.
Elkezdődött a Vakvezetőkutya-kiképző Központ főépülete belső felújításának
utolsó szakasza.

Szolgáltató központ
A Szolgáltató központ helyének kialakítása a végéhez közeledik. Az épü-

letgépészeti és kőműves munkák, a hideg- és melegburkolások és a festés
készen vannak. Az asztalos munka befejezésére kell még várni, de az is
95%-ban készen van. 

Hangoskönyv kölcsönzés
A kölcsönözhető CD állomány minőségi és mennyiségi leválogatása befe-

jeződött. Az MVGYOSZ Hangoskönyvtár applikációt eddig több mint 280-an
töltötték le. A fizikai adathordozón történő kölcsönzés a költözés ideje alatt
szünetel, ami valószínűleg csökkenést eredményez a 2019-es kölcsönzések
számára vonatkozóan.

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

nagyon ritkán kölcsönzött könyvek szelektálása és raktári elkülönítése. A köl-
tözés ellenőrzése közben derült fény arra, hogy egyes kiadványok és folyó-
iratok nincsenek katalogizálva annak ellenére, hogy kölcsönözhetőek. Ebből
eredően az esetleges kölcsönzésük sincs nyilvántartva. Utasításba adtam,
hogy minden kölcsönözhető Braille-könyvet és kiadványt katalogizálni kell és
azok kölcsönzését nyilván kell tartani.

Segédeszköz értékesítés
Január elején a bolti árukészlet leltározása megtörtént. A szolgáltató köz-

pontba történő átpakolás a 4. héten megtörténik.
Vakvezetőkutya használatának biztosítása

A Kiképzési program eredményeként újabb 4 gazda és kutya páros tett
sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát. Ezzel 2018-ban összesen 19 kutyát
adtunk át. A Tenyésztési program keretében novemberben született kölykök
január első hetében lettek 8 hetesek. Közülük egyet értékesítettünk, 7-et
pedig önkéntes nevelőkhöz helyeztünk ki.
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A kölyöknevelési programból 6 kutya lett behívva megfigyelésre, tesztelés-
re. Kiképzés alatt 3 kutya van.

Az állatorvosi rendelő és a hozzátartozó váró és műtő helyiségek felújítá-
sa megkezdődött. Ezen kívül még két vendégszoba vizes blokkja lesz fel-
újítva. Ha ezek készen lesznek, akkor már csak a tetőzet és a fűtési rendszer
felújítása marad hátra.

Adaptáló csoport
A csoport nagy erőfeszítésekkel dolgozott azon, hogy határidőre elkészül-

jenek a megrendelt kiadványok. Eközben az SW 440-es nyomtató felújítását
elvégezte Drippey Béla, melynek eredményeként nem jelentkeznek nyomta-
tási hibák, illetve a nyomtató által keltett zaj szintje lényegesen mérséklődött. 

Egyebek
Megterveztem, megszerveztem és levezényeltem a Braille-írás világnapi

rendezvényeket. Vezető téma a Braille-bizottság által szerkesztett és az
MVGYOSZ által kiadott Braille-ábécéskönyv volt, valamint egy új Braille-kijel-
ző és a Pontról pontra társasjáték bemutatása. Ettől a naptól kezdve az
MVGYOSZ Braille-könyvtárának hivatalos neve: Louis Braille Könyvtár. A
sajtótájékoztató eredményeként az MVGYOSZ az M1, az M5 híradóban,
valamint a Kossuth rádióban is szerepelt. Ezen felül még a Bonum TV-ben.

Egy Adamo nevű, informatikai alapú minőségirányítási rendszer fejlesztő-
jével konzultáltam. Az Adamo lesz az alapja a Távszem portálnak, de a cél
az, hogy az MVGYOSZ tevékenységeit teljesen integráljuk a rendszerbe. A
rendszer adaptálásához komoly folyamatelemző és folyamatrendszerező
leírást kell készíteni, mely alapján a fejlesztő létrehozza a munkavégzést
megkönnyítő és átláthatóvá tevő informatikai eszközt. 

Angyal Gábor szakmai vezető

Cél a tagegyesületek megerősítése
Lassan tizenöt éve annak, hogy az MVGYOSZ szervezeti átalakulása

megtörtént, melynek során valamennyi korábbi megyei szervezet önálló jogi
személyiségű egyesületté alakult. Ezek a szövetség tagjaiként látják el
megyei és regionális szinten a vak és gyengénlátó emberek érdekvédelmét
és nyújtanak részükre életminőségüket javító és társadalmi integrációjukat
elősegítő szolgáltatásokat. Az elmúlt évek során egyes tagegyesületek meg-
erősödtek, stabil finanszírozási és szakmai hátteret, jelentős létszámú
humán erőforrást és kiterjedt kapcsolatrendszert építettek ki, míg mások
mindössze néhány alkalmazottal, stagnáló szolgáltatásokkal és bizonytalan
anyagi háttérrel működnek.
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Az MVGYOSZ elnöke és elnöksége fontosnak tartja, hogy a vak és gyen-
génlátó emberek országosan hozzáférhessenek az őket támogató szolgálta-
tásokhoz, hogy érdekképviseletük is egységesen magas minőségű legyen.
Ennek érdekében az MVGYOSZ a kezdetektől folyamatosan támogatja a
tagegyesületek működését és szakmai programjainak megvalósítását a köz-
ponti költségvetésből kapott támogatásból, illetve egyéb módokon is segíti
tevékenységüket.

Az egyesületeket az elmúlt évtizedekben egyre több adminisztrációs köte-
lezettség terheli elsősorban a pályázatírás és a támogatások felhasználásá-
ról szóló elszámolások elkészítése kapcsán, mely kiszámíthatóan rendelke-
zésre álló humán erőforrás hiányában nem biztosítható. Ugyanígy humán
erőforrást igényelnek a szakmai programok, közösségi rendezvények és az
érdekképviseleti tevékenység is. Ezek egy részét minden tagegyesületnél
önkéntesek látják el, azonban a tervezhető működés érdekében kiemelten
fontos a fizetett alkalmazottak megléte. Számos tagegyesület rendelkezik a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató akkre-
ditációs tanúsítvánnyal és pályázik évek óta sikerrel az ezt biztosító állami
forrásokra. A fogyatékos emberek érdekképviseletével foglalkozó civil szer-
vezetek jelentős munkahelyteremtő potenciált jelentenek az elsősorban
védett körülmények között, magas támogatás mellett foglalkoztatható meg-
változott munkaképességű személyek alkalmazására. A tagegyesületek az
akkreditációs rendszerben tehát nem csupán támogatáshoz juthatnak mun-
kavállalóik foglalkoztatásához, hanem munkahelyeket is teremtenek látássé-
rült tagjaiknak és más megváltozott munkaképességű személyeknek.

Az MVGYOSZ elnökének javaslata alapján, az elnökség döntése értelmé-
ben azon tagegyesületek, akik még nem rendelkeznek akkreditációs tanúsít-
vánnyal és az akkreditációt 2019-ben kezdeményezik, az MVGYOSZ-től
75%-os támogatást kapnak az akkreditációs eljárás igazgatási díjához, így a
teljes összeg (200.000 Ft) helyett csupán 50.000 Ft-ot kell fordítaniuk saját
forrásaikból erre a célra.

Tekintettel az évkezdéssel járó finanszírozási nehézségekre, az elnökség
arról is döntött, hogy 2019-ben az MVGYOSZ megelőlegezi a központi költ-
ségvetésből kapott támogatás első negyedéves összegét valamennyi tage-
gyesület számára saját pénzügyi forrásai terhére a támogatási szerződés alá-
írásával egy időben. A második negyedévre eső összeg utalása akkor történik
meg, amikor a minisztériumból megérkezik a támogatás az MVGYOSZ-hez.

A központi költségvetési támogatás összegének emelkedésével 2019-ben
13 millió forinttal több költségvetési támogatás jut a tagegyesületeknek. Az
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egyesületek működését tükröző szempontrendszer alkalmazásának köszön-
hetően ebben az évben az összes szervezet támogatása 3 millió forint fölé
emelkedett.

A tagegyesületek ingyenesen használhatják az MVGYOSZ 2018-ban
bevezetett akadálymentes, egységes tagnyilvántartó rendszerét, amelynek
alkalmazásával az egyesületi tagok igénybe vehetik a szövetség új, online
szolgáltatásait (online hangoskönyvtár, később a Távszem). A központi tag-
nyilvántartó használatával a tagegyesületek a saját elektronikus hírlevélkül-
dő szolgáltatásaikat is fejleszthetik.

Ebben az évben a Távszem projektnek köszönhetően a szövetség 9 hóna-
pon át finanszírozni fogja a tagegyesületek egy-egy munkatársának (mentor)
munkáját. Ugyancsak ezen forrásból bővül az egyesületek eszközállománya
is egy-egy iPhone 7 készülékkel és laptoppal.

A szövetség ebben az évben is finanszírozza a tagegyesületek egy-egy
mobiltelefon előfizetését és használatát, amelynek segítségével ingyenesen
hívhatják az egyesületi tagokat és intézhetik ügyeiket.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke a legutóbbi elnökségi ülésen így
nyilatkozott: „Arra törekszem, hogy a tagegyesületek finanszírozási nehéz-
ségeit csökkentő szolgáltatások köre bővüljön. Célom, hogy minél több
támogatást biztosítsak működésük megerősítése érdekében.”

Németh Orsolya

Hol tart a web akadálymentesítése?

Folytatódik a web akadálymentesítési törvénnyel kapcsolatos érdekképvi-
seleti munka: 2018 novemberében került elfogadásra A közszférabeli szer-
vezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló
2018. évi LXXV. törvény, melyhez az MVGYOSZ két alkalommal is részletes
módosító indítványcsomagot terjesztett be, amit azonban a törvény elfoga-
dása során figyelmen kívül hagytak. A kormányzat felkérésére a fogyatékos
emberek országos érdekvédelmi szervezetei 2019. január 30-án egy egyez-
tetésen vettek részt, melynek célja a törvényhez kapcsolódó végrehajtási
rendeletek előkészítése volt.

Az egyeztetést Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott kezdeményezte és
vezette, előadóként az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vezetői voltak jelen. Az
MVGYOSZ-t jelen sorok írója képviselte, illetve dr. Nagy Sándor elnök felké-
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résére Szuhaj Mihály, az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány kuratóri-
umi elnöke is részt vett a tanácskozáson.

Dr. Pócza András, az ITM főosztályvezetője elmondta, hogy az egyezte-
tésnek kettős célja van: egyrészt a törvény félreértésre okot adó pontjainak
tisztázása, másrészt pedig a webes akadálymentesítéseket ellenőrző szerv
bemutatása. Elmondta, hogy a törvényt a magyar országgyűlés az EU-s
határidőn túl fogadta el, ami miatt Magyarország ellen kötelezettségszegési
eljárás indult.

A web akadálymentesítési törvény alapját jelentő 2016/2102. EU-s irányelv
minimum követelményeit vette át a hazai szabályozás, ennek megfelelően
az első időszakban ennek elérését tűzték ki célul. A törvény hatálya alá a
közszféra intézményei tartoznak, ami mintegy 4300 szervezetet jelent. Ezek
ellenőrzése természetesen rengeteg időt és erőforrást igényel, ezért az
egyeztetésen megjelent civilektől azt kérték, hogy adják meg azokat a terü-
leteket, melyeken kiemelt prioritást jelent a honlapok és mobilalkalmazások
akadálymentessé tétele. Az ehhez kapcsolódó felszólalásokban a MEOSZ, a
SINOSZ, a SVOE és az MVGYOSZ képviselői is elmondták, hogy legfonto-
sabb az elektronikus ügyintézés azon felületeinek hozzáférhetővé tétele,
melyek minden állampolgár számára nyitottak és kötelezően használandóak.
Prioritást kell kapnia emellett a köznevelési intézmények azon információ-
inak, melyek a közfeladatuk ellátásához kapcsolódnak, így például az elekt-
ronikus naplóknak és az online tanulmányi rendszereknek is ebbe a körbe
kell tartozniuk, ezekkel egyébként jelenleg sok probléma van. A SINOSZ kép-
viselője kifogásolta a közmédia kivételként történő meghatározását és fontos
feladatként jelölte meg az online műsortár akadálymentesítését. A MEOSZ-t
képviselő - egyébként látássérült - jogász elmondta, hogy az elektronikus
ügyintézés jelenleg nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő személyek
számára, akik így számos területen nem tudják érvényesíteni emberi és
állampolgári jogaikat.

A MEOSZ és az MVGYOSZ képviselői is felhívták a figyelmet arra, hogy a
törvény hiányosságai annak a veszélyét hordozzák, hogy az akadálymente-
sítés nem lesz kikényszeríthető. Több felszólaló is hiányolta a törvényi sza-
bályozásból az akadálymentesítés elmaradásának szankcionálását. Az elő-
adók erre válaszként elmondták, hogy tekintettel arra, hogy a kötelezettek
jórészt állami intézmények, a pénzbüntetés gyakorlatilag azt jelentené, hogy
az állam egyik zsebéből a másikba tesz pénzt, miközben a legtöbb intéz-
ménynek nincs is forrása a bírságok megfizetésére. Szerintük többet ér a
javításban történő szakértő segítségnyújtás, melyet az ellenőrzéssel megbí-
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zandó Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) fog elvégez-
ni. A jelenleg elsősorban projektek koordinálásával és kutatásfejlesztési tevé-
kenységekkel foglalkozó szervezet, ahogy arról Kongó Krisztián elnökhelyet-
tes tájékoztatott, most kezdi meg a kapacitásigények felmérését és a forrá-
sok biztosításáról való egyeztetést az ellenőrzések és a szakmai támogatás
biztosítására. A KIFÜ külső szakértőként a web akadálymentesítéssel foglal-
kozó elismert szakembereket tervez bevonni, az ellenőrzésre szakembere-
ket fognak kiképezni, illetve az akadálymentes felületek kialakításához tele-
fonos ügyfélszolgálatán és online kurzusokon keresztül szaksegítséget biz-
tosít.

Az egyeztetés online úton folytatódik a prioritások meghatározásával és a
végrehajtási rendeletek előkészítésével. A következő találkozó a témában
március végén esedékes. Az MVGYOSZ addig is folytatja munkáját és lobbi-
tevékenységét a törvény módosítása érdekében.

Németh Orsolya

Az ENSZ delegáltjai előtt az OFT
2019. január 22-én az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjai, köztük

az MVGYOSZ képviselői, meghívást kaptak Szoboszlai Sándor, az EMMI
Szociális Fejlesztéspolitikai Főosztálya helyettes vezetője által az ENSZ
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság (CRPD)
delegációjával történő konzultációra. A bizottság delegációja azért érkezett
Magyarországra, hogy a fogyatékossággal élő személyek jog- illetve cselek-
vőképessége gyakorlását biztosító jogszabályi környezetről, döntéshozatali
mechanizmusokról információt gyűjtsön. Továbbá a fogyatékossággal élő
személyek önálló életviteléhez és közösségbe történő befogadásához való
joga érvényesülésének helyzetét felmérje, különös tekintettel az intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia előrehaladásáról. Az MVGYOSZ
részéről Ollé Attila és Puskás Anett vett részt az ülésen.

A találkozó Földesi Erzsébet, az OFT elnök asszonyának, és dr. Szőke
László, az OFT titkárának köszöntőjével vette kezdetét. Dr. Szőke László
bemutatta az OFT-t és munkásságát. Az OFT fontos feladata a fogyatékos-
ságügyre vonatkozó jogszabályok véleményezése, megalkotásukban való
részvétel. Emellett részt vesz az intézkedési tervek előkészítésében, figye-
lemmel kíséri a fogyatékosságügyi programot és véleményezi azt javaslatok
és ajánlások megtételével a kormány irányába. Jelenleg a tanácsot 14 civil
és 1 kormányzati szereplő alkotja. A kormányzati résztvevőt a Szociális
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság biztosítja. A
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tanács negyedévente ülésezik, de a tanács tagjainak egynegyede kezdemé-
nyezheti az ülés összehívását. Az OFT tagjai mellett a titkár, illetve meghívott
szakértők és segítők vehetnek részt az üléseken. A tanács delegálhat tagot
kormányzati projektek monitorozásába, egyéb helyekre, így például a kita-
golás projektbe is. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság ülésein a
tanács társelnöke vesz részt, ahol lehetősége van javaslattételre.

Az elnök asszony elmondta, hogy az OFT nem felel meg az ENSZ elvárá-
sainak, mivel minisztérium finanszírozza és költségvetését nem maga hatá-
rozza meg. 2013-ban megerősödött a független monitoring mechanizmus. A
civil szervezetek hallatják hangjukat fórumokon, de a jogszabály tervezete-
ket még nem minden esetben kapja meg a tanács.

Az előadás után az ENSZ delegáltjai is köszöntötték a jelenlévőket és sor-
ban feltették kérdéseiket a CRPD előre meghatározott témáival kapcsolat-
ban:

- törvény előtti egyenlőség (12. cikkely)
- önálló életvitel és a közösségbe való befogadás (19. cikkely)
- a részes állam általános kötelezettségei (4. cikkely)
- az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség (3.

cikkely).
A következőkben főképp a látássérült személyekre vonatkozó észrevételek

lesznek olvashatók.
Elhangzott, hogy a CRPD-hez való ésszerű alkalmazkodás beléptetése a

magyar jogrendbe megtörtént. Viszont, hogy ennek hiánya hátrányos meg-
különböztetést jelentene, ez nincs benne a jelenlegi törvénykezésben. A
tanács szeretné, ha a bizottság újra felhívná a figyelmet erre.

A kiváltással kapcsolatban 2017-ben új stratégia készült el a fogyatékos-
sággal élő személyek, mint szakértők bevonásával. A stratégia többször
átdolgozásra került. Az intézmény-kiváltási koordinációs testületbe a FESZT
(Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) 1 főt delegált. De csak onli-
ne tudtak véleményt nyilvánítani. Emellett az OFT részt vehetett a szakmai
munkacsoportokban, de ez nagy jelentőséggel nem bírt. A kitagolás megfe-
lelő végrehajtásához jó gyakorlatok szükségesek.

Fontos lenne egy esemény, ahol a szakemberek találkozhatnak vélemény-
és tapasztalatcsere céljából. Különösen fontos a jó gyakorlatok átvétele a
súlyosan halmozottan sérült személyek esetében. Erre válaszként felhívták
a figyelmet a 7 általános megjegyzésre, melyek a különböző cikkelyekre
vonatkoznak. Ezek arról szólnak, hogyan hajtsák végre az egyes cikkelyeket,
így segítségül szolgálhatnak.
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A bizottság érdeklődött, milyen más projektek vannak a kiváltás mellett,
melyek az önálló életvitelről szólnak. Az OFT tagok válaszaiban elhangzott,
hogy a kitagolás mellett más hasonló célú projektek is vannak, főleg az info-
kommunikációs akadálymentesítés területén. Ilyen például az MVGYOSZ
Távszem projektje is.

Többek között az OFT felhívta a figyelmet a párbeszéd kultúrájának alakí-
tására, a civil szervezetek és a kormány között. Ugyanis a két fél másképp
értelmezi a párbeszédet. De ez folyamatosan formálódik, ezért ehhez több
találkozó szükséges. Fontos, hogy minden egyes jogszabálynál figyelembe
vegyék, hogy a fogyatékossággal élő személyek igényeit kielégíti-e az adott
jogszabály. Az OFT szeretné, hogy a hatásvizsgálati lapon legyen rajta, hogy
minden egyes jogszabály hogyan érinti a fogyatékossággal élő személyeket,
hogyan felel meg számukra.

Az egyetemes akadálymentesítést tekintve a jogi követelmények minimá-
lis szinten vannak. Az egyetemes tervezés hiányzik a jogszabályokból, kivé-
ve a közbeszerzést illetően.

Az ülés végén mindenki mondott egy-egy kulcsmondatot, amit szeretne,
hogy a bizottság figyelembe vegyen. Többnyire az akadálymentesség és az
egyenlő esélyű hozzáférés javítása hangzott el minden szervezet részéről.
Az MVGYOSZ is az akadálymentességet emelte ki, és az egyetemes terve-
zést, különös tekintettel az oktatásra. Az erre vonatkozó projektek anyagi biz-
tosítása és fenntarthatósága nagyon fontos. Valamint felhívta a figyelmet a
segédeszközök megfizethetőségének fontosságára is.

Puskás Anett érdekképviseleti előadó

Liget projekt

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a Városliget megújítása során
a beruházó fokozott figyelmet fordít a fogyatékossággal élő felhasználók
kényelmére és biztonságára. A liget projektben cél olyan tájékozódást segí-
tő információs rendszer létrehozása is, mely a látássérült látogatókat, turis-
tákat informálja a Városligetben található intézményekről, szolgáltatásokról.
A megvalósítók jelenleg keresik azt az információs rendszert, ami leginkább
megfelel erre a célra, ebben a folyamatban pedig kifejezetten számítanak a
látássérültek érdekképviseletének véleményére.

2019. január 16-án került sor az olasz KJK cég által fejlesztett, tájékozó-
dást segítő, taktilis és auditív elemeket ötvöző rendszer bemutatására a
Városliget Zrt. irodájában. A rendszert maguk az olasz fejlesztők és forgal-
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mazók prezentálták. Elmondásuk szerint már több országban telepítették azt
és mind a használhatóság, mind a tartósság tekintetében kiválóak a tapasz-
talataik, amiket felhasználói tesztekre és visszajelzésekre alapoznak.

A technológia része egy taktilis vezetősáv és figyelmeztető jelzésrendszer,
melyet minden országba az ott alkalmazott szabványok szerint gyártanak le
és szállítanak. A termék műanyag alapú, ami elsősorban kültéren tűnik jól
használhatónak, gyakorlatilag bármilyen burkolatra elhelyezhető. Ezt egé-
szíti ki egy mobiltelefonos alkalmazás és egy speciális, az okostelefonnal
bluetooth összeköttetésben álló fehérbot, mely a burkolati vezetősávban
elhelyezett passzív jeladók révén folyamatosan auditív információkkal látja el
a felhasználót arról, hogy merre jár és mi található a közelében, az egyes
elágazásoknál melyik út milyen irányba visz, stb.

A prezentációt bemutató követte, melyen az MVGYOSZ munkatársaiként
ki is próbálhattuk a rendszert. A taktilis burkolati jelzések jól érzékelhetőek és
megfelelnek a hazánkban már bevezetett jelzésrendszernek, a mobil alkal-
mazás is jól használhatónak tűnik, azonban a rendszerhez tartozó fehérbot
még fejlesztésre szorul. A gyártók célja, hogy a fehérbotban található elekt-
ronikát bele tudják építeni olyan jó minőségű, a látássérültek körében euró-
pai vagy akár világ szinten használatos fehérbotba, ami összecsukható és
tartós.

A megbeszélés délutánján az olasz cég munkatársai ellátogattak az
MVGYOSZ székházába, hogy megismerjék az Óbudai Egyetemen kifejlesz-
tett Ariadné rendszert. A bemutatót követő megbeszélésen együttműködési
lehetőségek körvonalazódtak az MVGYOSZ és a KJK között.

A Városliget Zrt. munkatársainak célja több hasonló rendszer felkutatása
és ezek telepítése akár olyan módon is, hogy az a látássérült felhasználók
által kipróbálható, tesztelhető legyen. Németh Orsolya

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei
A hangomat adom – beszélgetés Váradi Zsuzsával

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 kicsit magáról, a munkájáról, minden-
napjairól, szabadidős tevékenységeiről, stb.


