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Fontos döntések születtek az elnökségi ülésen
2019. április 16-án ismét összegyűlt az MVGYOSZ elnöksége, hogy meg-

vitassa a szövetséget érintő aktuális ügyeket, teendőket. Legutóbb március-
ban üléseztek, ezalatt az egy hónap alatt rengeteg megbeszélnivaló gyűlt
össze.

Elsőként az elnökség egyöntetűen elfogadta a beszámolót az elnök, a gaz-
dasági vezető és a szakmai vezető munkájáról, melyet előre megkaptak e-
mailben, így az ülés kezdetére mindenkinek lehetősége volt átolvasni azt.
Ezután az elnök, dr. Nagy Sándor átadta a szót dr. Nyusti Szilviának, a Vakok
Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány elnökének. Az alapítvány
kezdeményezte az alapító okirat módosítását, illetve az alaptőke egy részé-
nek támogatásként való kiosztását. Ennek oka, hogy 2001 óta folyamatosan
csökken az alapítvány által lakástámogatásra kiosztható összeg, mivel az
eredeti alapító okirat szerint megőrzendő alaptőke, azaz a 28 millió Ft éves
hozama egyre csökken. Ebben az évben pályázatot sem lenne értelme hir-
detniük, mivel összesen néhány százezer forintot tudnának adni, ráadásul ezt
az alapító okirat szerint mindenképpen 10 különböző pályázó között kell szét-
osztani. Az alapítvány azt szerette volna elérni, hogy az eddig feltörhetetlen
alaptőke/alapítói vagyon forrása lehessen a kiosztható pénzeknek, hogy a
támogatandók kötelező 10 fős kerete csökkenjen, illetve hogy az éves gyako-
riságú pályáztatás helyett kétéves ciklusra térhessenek át, amennyiben az
anyagi helyzet csak ezt tenné lehetővé. Az elnökség minden kérést megsza-
vazott, így a továbbiakban hatékonyabban működhet majd az alapítvány.

Ezután Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő bizottság elnöke ismertette a bizott-
ság állásfoglalását a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban. Mind a szak-
mai beszámolóról, mind a számviteli beszámolóról konszenzus alakult ki, így
döntött a testület arról, hogy azok a küldöttgyűlés elé kerülhetnek elfogadás-
ra. Második körben tárgyalták az alapszabály módosítását is. A tervezetből
kikerült a természetes személyek tagságával kapcsolatos rendelkezések
megváltoztatása. A testület döntött a küldöttgyűlés összehívásáról, ennek
időpontja 2019. május 17. lett.

Dr. Nagyné Berke Mónika beszámolt a Távszem projekt alakulásáról,
hiszen rengeteg minden történt az utolsó, márciusi ülés óta. Az új kollégákat
az operátori munkakörre 3 napon át interjúztatták, különféle interaktív fel-
adatok elé állították. Végül 13 operátort, két ügyfélszolgálatost és 22 mentort

Házunk tájáról
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vettek fel, így összesen 37 új munkavállalóval bővült a szövetség humáne-
rőforrása. Egészen június végéig érzékenyítő tréningeken és oktatáson vesz-
nek részt, hogy a Távszem indulására biztosan képesek legyenek 100%-
osan ellátni a feladataikat. A projekten dolgozó MVGYOSZ kollégák az elmúlt
időszakban több interjút is adtak, szerepeltek a Civil Rádióban, Hobby
Rádióban és a Kossuth Rádióban is.

Végezetül a szakmai vezető kérte az elnökséget, hogy emelje fel a mun-
kabérét. A testület ennek helyt adott.

Ádám Judit

Elnöki beszámoló a 2019. március 11. és április 14.
között végzett munkáról

Munkatársaimmal megvitattuk az Országos Fogyatékosságügyi Program
EMMI által elkészített középtávú intézkedési tervét. A Szociális Ügyekért és
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság által szervezett egyezteté-
sen az MVGYOSZ álláspontját Németh Orsolya képviselte.

Az egyik tagegyesület elnökének kérésére egyeztettem a Vakvezetőkutya-
kiképző Központ vezetőjével egy elhízott kutya utógondozásáról.

A Nemzeti Programbizottság a Jó látásért tagjaként frissítettem a szemé-
szek számára készített címlistát az elérhető és működő rehabilitációs intéz-
ményekről/alapítványokról, amelybe kérésemre besorolták az MVGYOSZ-t
is. Címszavakban felsoroltam a tevékenységi kört/elérhető szolgáltatásokat.
Ez megjelenik a Szemészet újságban.

Együttműködési megállapodást írtam alá az Intervet Hungária Kft.-vel. A
cég vakcinákkal és gyógyszeres nyakörvekkel segíti a védekezést a fertőző
megbetegedések és a kullancsok ellen.

Az EMMI megkeresésére válaszolva állást foglaltam abban, hogy az
Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület működésének
során melyek azok a feladatok, amelyek vállalhatók költségvetési támogatás
hiányában is.

Döntöttem arról, hogy az MVGYOSZ részt vegyen május 8. és 10. között
a Sight City kiállításon Frankfurtban. A szövetséget Angyal Gábor szakmai
vezető és Ollé Attila nemzetközi referens fogja képviselni.

A Vakok Iskolája igazgatója keresett meg azzal, hogy tartsunk kutyás
bemutatót az intézményben. A VKK vezetője május 22-re szervezte meg a
vakvezető kutyák munkájának ismertetését.
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A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége kérésére részt veszünk az ápri-
lis 27-re szervezett egészség napon. Ennek módját és formáját egyeztettem
a munkatársakkal, Németh Orsolya vállalta a program lebonyolítását.

A FESZT-ben végzett munkám során véleményeztem az érdekvédelmi
tanácsadás projekt költségvetési tervezetét.

Levélben érdeklődtünk Kósa Ádámtól arról, hogy hol tart a Fot. felülvizs-
gálatának programja? A SINOSZ kezdeményezése alapján közösen kialakí-
tott álláspont szerint ragaszkodni kell ahhoz, hogy a Fot. felülvizsgálatára az
OFT keretében, vagy közvetlenül az EMMI illetékes államtitkárságával
együttműködve kerüljön sor. Ennek ellenére - tudomásunk szerint - a Fot.
felülvizsgálata jelenleg semmilyen formában, illetve fórumon nem folytatódik.

Levelet írtunk a Központi Statisztikai Hivatal elnökének. A vonatkozó törvény
szerint a KSH az internetes önkitöltés céljából mindenki számára egyenlő
eséllyel hozzáférhető informatikai rendszert működtet. Tapasztalataink szerint
a korábbi években az internetes kitöltési lehetőséget biztosító felület nem volt
akadálymentesen hozzáférhető a látássérültek számára. Ezért fontosnak tart-
juk, hogy a 2021. évi népszámlálás kapcsán már az előkészítés során kapjon
kiemelt figyelmet az internetes önkitöltési lehetőséget biztosító felület látás-
sérült felhasználók részére történő akadálymentes kialakítása. E munkához
felajánlottuk szakmai segítségünket, tapasztalatainkat.

Szabályoztam és utasításba adtam az MVGYOSZ hírlevele elkészítésének
rendjét, a felelős munkatársak feladatait, továbbá kértem az MVGYOSZ hon-
lapjának korrekcióit.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési és Európai
Parlamenti Képviselőcsoportja meghívására részt vettem a Parlamenti
Szalon rendezvényén, ahol bemutatták a FIDESZ európai parlamenti válasz-
tás programját. A rendezvényen találkoztam Kósa Ádám EU parlamenti kép-
viselővel, akivel ismertettem a látássérült embereket érintő és megoldásra
váró problémákat.

Az állami fenntartásban lévő, potenciálisan a kiváltásban érintett intézmé-
nyek munkatársai és ellátottainak bevonásával szükségletfelmérések készül-
nek. A szükségletfelmérések kapcsán megfogalmazott tapasztalatokat az
EMMI fontosnak tartja megtárgyalni az érdekvédelmi szervezetekkel. Az
egyeztetésen Gulyásné dr. Bölkény Ágota képviselte a szövetséget.

Együttműködési megállapodást írtunk alá a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A két szervezet stratégiai
partnerként tekint egymásra. A megállapodás rögzíti az együttműködés terü-
leteit.
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Véglegesítettem az MVGYOSZ Vakvezető kutya egészségügyi alapjának
igénybevételi feltételeiről készült szabályzatot.

A FESZT-en belül végzett munkám során javaslatot tettem a Digitális Jólét
Alapcsomag makrotervezéséhez. A DJA egy középtávú, digitális hozzáférést
és kompetenciabővítést célzó kormányzati kezdeményezés, amelynek kere-
tében bevezetnek egy rászoruló csoportok által kedvezményesen igénybe
vehető szolgáltatáscsomagot.

Megküldtem Fülöp Attila Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkóztatásért felelős államtitkár úrnak a szövetség székházának felújítá-
sát tartalmazó ütemtervet és költségtervet, továbbá a 2020. évi címzett költ-
ségvetési támogatás költségigényét és annak megindokolását.

Dr. Nagy Sándor elnök

A szakmai vezető beszámolója a 2019. március 13. 
és április 15. között végzett munkáról

Szolgáltató központ

Hangoskönyv kölcsönzés

A tevékenység folytatásának feltételeit fejlesztjük. Az mvgyosz.hu-n fellel-
hető hangoskönyv katalógus új, könnyen kereshető formátumának elkészí-
tése folyamatban van.

Több panasz érkezett, hogy a Magyar Posta Zrt. nem szállítja házhoz a
hangoskönyv küldeményeket. Ennek oka a posta vonatkozó szabályzatának
változása. Az új szabályokat a posta még ez év elején megküldte az
MVGYOSZ részére. A hangoskönyv szállító dobozok a mai napig ugyan-
azok, amelyekben még az orsós szalagon, majd a hangkazettákon tárolt
hangfelvételeket postázta az MVGYOSZ a kölcsönzőknek. A doboz paramé-
terei alapján olyan levél küldeménynek minősül, ami nem fér el a levélszek-
rényben, ezért a postás nem viszi ki házhoz, a címzett csak egy értesítést
kap arról, hogy fáradjon be a küldeményért a megadott postahivatalba. A
helyzet rendezése háromféleképpen lehetséges: Érdekvédelmi tevékenység
keretében, kérve a postát, hogy tegyen kivételt a hangoskönyv küldemé-
nyekre vonatkozóan és szállítsa házhoz azokat, vagy az egyidejűleg kölcsö-
nözhető CD-k számának drasztikus csökkentésével (jelenleg egyszerre 9
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könyvet lehet kölcsönözni) és új, többször felhasználható küldeményszállító
eszközök beszerzésével, vagy a CD állomány kölcsönözhetőségének kive-
zetésével, ezzel párhuzamosan a pendrive-on történő kölcsönzés bevezeté-
sével. Utóbbi esetben szükséges a végfelhasználói eszközökhöz történő
hozzáférés biztosítása.

Braille-könyv kölcsönzés
A Braille-könyvek kölcsönzése zökkenőmentesen zajlott annak ellenére,

hogy a Braille-könyvtáros hosszabb ideig nem dolgozott. Ez igazolja a
Szolgáltató központ létrehozásának indokoltságát a tekintetben, hogy adott
esetben a részleg munkatársai helyettesíteni tudják egymást.

Segédeszköz értékesítés
A mindennapi életvitelt segítő eszközök értékesítése a beszámolási idő-

szakban kiemelkedően teljesített. A pénztári készpénz bevétel átlagosan
kétszerese volt a megszokottnak. Egy saját fejlesztésként újnak mondható,
bár más formában már ismert eszköz fejlesztésén dolgozik az MVGYOSZ,
mely a versenytársainál jóval olcsóbban lesz megvásárolható a segédesz-
közboltban.

Vakvezető kutya használatának biztosítása
Az átadó tanfolyamokon használt úgynevezett „átadó” szobák szimulációs

szobává alakítása a végéhez közeledik. Már csak a szaniterek, csapok és
radiátorok felszerelése és üzembe helyezése van vissza. Reményeink sze-
rint a tárgyi eszközök (hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, új ágyak, székek
és asztalok stb.) beszerzése is rövid időn belül megtörténhet, egy adomá-
nyozó szervezet támogatásával.

Egy, a társadalmi felelősségvállalásban élenjáró cég adományából új
fűnyíró traktort és más kertészeti gépeket sikerült vásárolni, melyek meg-
könnyítik, felgyorsítják a VKK parkosított területének gondozását.

Az Utógondozási program keretében elkezdődött a Gazda akadémia,
amelynek első alkalma lezajlott, ahol a behívásról (és sok más, a kutya visel-
kedésével kapcsolatos dologról) volt szó.

Kéthetente Kölyök klubot tartanak munkatársaink, az önkéntes kölyökne-
velők szakmai tudásának fejlesztése és a kölyökkutyák minél jobb minősé-
gű, a kiképzésre történő felkészítése céljából.

A társadalmi szemléletformálás tevékenység megkezdődött, melynek kere-
tében a VÁI ERC is ellátogatott a csepeli telephelyre.
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Egyik – angolul felsőfokon beszélő – vakvezető kutya kiképzőnk Tallinnban
járt, az EGDF (Európai Vakvezetőkutyás Szövetség) konferenciáján. A kon-
ferencia témája: A vakvezető kutyákra vonatkozó európai szabvány kialakí-
tása. A szakmai munkában az MVGYOSZ alkalmas és képes befolyást gya-
korolni az ügyben, hogy a leendő szabvány garantálja a minőségi vakvezető
kutya képzést Európai viszonylatban.

Adaptáló csoport

A csoport a székházon belül új helyre költözött. Új helye a büfé melletti két
egymásba nyíló helyiség, ahol előzőleg a segédeszközbolt volt megtalálható.

Itt említem meg azt, hogy a Nemzeti konzultáció legutóbbi levelének
Braille-nyomtatású változatát nem az MVGYOSZ készítette. Annak rövidírá-
sos változata miatt (az MVGYOSZ, mivel a címzetteket nem ismeri, azonban
hozzánk futottak be panaszok), mivel a médiában tavaly széleskörűen publi-
kálta a kormány azt, hogy az MVGYOSZ-szel kötött együttműködési megál-
lapodást a tevékenység elvégzésére. A megrendelés hiányát nem igazán ért-
jük, mivel a levelek megrendelőjét kiemelten megkülönböztetett bánásmód
alkalmazásával szolgáltuk ki, a legrövidebb határidőn belül (Egyes esetek-
ben a megrendelés napját követő napon át tudtuk adni a Braille-nyomtatású
anyagokat.)

Egyebek

Egy új, fizikai nyomógombokkal készített, teljes körű beszédtámogatással
rendelkező mobiltelefon mintadarabját kértük és kaptuk tesztelésre. A telefon
kezelési módja szempontjából felfogható a „Nokiák utódjaként” is, annak
ellenére, hogy az azon futó operációs rendszer zárt és a felhasználó nem
telepíthet rá alkalmazásokat. Egy másik gyártó által fejlesztett nyomógombos
beszélő telefon mintadarabját is várjuk. Mindkét gyártóval tárgyalni fogunk
Frankfurtban, a Sight City kiállításon, ahova május második hetében utazunk
a nemzetközi referenssel. (Összesen 6 előre lekötött tárgyalási időpontunk
van 6 termékforgalmazóval.)

Elkészült a 2018-as év szakmai tevékenységét bemutató éves beszámoló
tervezete. A statisztikai adatok begyűjtése a megszokottnál hosszabb időt
vett igénybe, de a tapasztalatok alapján a beszámoló készítésére vonatko-
zóan új rendszert alakítottunk ki.

Angyal Gábor szakmai vezető
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Munkába álltak a Távszem operátorok 
és mentorok

Bár a Távszem szolgáltatás csak három hónap múlva indul, a projekt üte-
mezésének megfelelően április 1-jén munkába álltak az operátorok és az
ügyfélszolgálati munkatársak. Az első nap délelőttjén az MVGYOSZ székhá-
zával és új munkahelyükkel ismerkedtek meg, délután pedig részt vettek egy
munkaértekezleten, ahol valamennyi MVGYOSZ munkatárssal találkoztak
és némi betekintést kaptak a szervezet felépítésébe, működésébe.

A következő három hónapban mindannyian részt vesznek a 24 + 280 órás
operátori képzésen, hogy maximális felkészültséggel kezdhessék meg a
távoli segítségnyújtást július elején. A képzés már ezen a héten megkezdő-
dött. Elsőként egy érzékenyítő és csapatépítő tréninget szervezett számuk-
ra a projekt szakmai vezetése. A tréning célja nem csupán a látássérült
emberekkel kapcsolatos ismereteik, tapasztalataik és vélekedéseik feltárá-
sa, alapvető információk átadása és a negatív sztereotípiák lebontása,
hanem az is, hogy a 15 résztvevőből csoport, a későbbiekben pedig igazi
összetartó csapat váljon. Szintén a vaksággal kapcsolatos ismeret- és
tapasztalatszerzés céljából a csoport a héten a Láthatatlan Kiállításra is
ellátogatott.

Az operátorok és az ügyfélszolgálati munkatársak mellett 22 mentor is
megkezdi a munkát az MVGYOSZ megyei tagegyesületeinél áprilistól. Ők
fogják segíteni a látássérülteket az okostelefonok és a Távszem alkalmazás
használatának megtanulásában. Kezdésként április 2-án részt vettek az
első szakmai megbeszélésen, ahol a munkájuk megkezdéséhez szükséges
adminisztráció elvégzése és az operátorokkal való megismerkedés mellett
a hamarosan induló mentorképzéssel kapcsolatos információkat is meg-
kapták.

A mentorok a következő 9 hónapban elsősorban azokat a vak és gyen-
génlátó egyesületi tagokat oktatják és informálják majd, akik a Távszem
projekt keretében jutnak okostelefonhoz, de bárki más is fordulhat hozzá-
juk az okoseszközökkel vagy a Távszem alkalmazással kapcsolatos kér-
désekkel.

Összesen 37 új munkatárssal gyarapodott az MVGYOSZ és a Távszem
projekt csapata, akikkel hamarosan Önök is kapcsolatba kerülhetnek.
Tervezzük, hogy a közeljövőben személyesen is bemutatjuk őket.

Németh Orsolya
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Zajlik az iPhone-ok pályáztatása, 
elindult a mentorok és operátorok képzése – 

eseménydús volt az április a Távszemben

2019. április 1-je fontos mérföldkő a Távszem projekt folyamatában: ezen
a napon álltak munkába a Távszem szolgáltatást biztosító operátorok és az
okostelefonok használatát támogató mentorok, akik munkájuk megkezdése
előtt a szükséges kompetenciákat több modulos képzések során sajátítják el.

Az MVGYOSZ székházában már egy hónapja összefuthat bárki a leendő
„Távszemekkel”, vagyis azokkal az operátori munkakörben alkalmazott mun-
katársakkal, akik július elejétől távoli segítséget nyújtanak majd a Távszem
alkalmazásba regisztráló felhasználóknak. Rendkívül sokszínű, a látássérült
emberek mindennapjai iránt nyitott és érdeklődő emberek jelentkeztek a
programba, akik közül a legjobbakat választotta ki a projekt menedzsmentje.
A minden szempontból sokféle emberekből az elmúlt hónapban igazi kis csa-
pat kovácsolódott össze, akik nemcsak a képzési napokon töltik együtt az
időt, hanem az MVGYOSZ egyéb tevékenységeinek megvalósításához is
örömmel adják idejüket és energiájukat, így többek között önkéntesként
segítették a Vakvezető kutyák világnapja tiszteletére rendezett jótékonysági
séta lebonyolítását és a Lions egészségnapon az MVGYOSZ standjának
működtetését is.

Az új munkatársak az első hetekben részletesen megismerték az
MVGYOSZ látássérülteknek nyújtott szolgáltatásait, ellátogattak a csepeli
Vakvezetőkutya-kiképző Központba, a Láthatatlan Kiállításra és a
Vakrepülés Színtársulat előadására is. A leendő operátorok az MVGYOSZ
munkatársai részére szervezett munkaértekezleten és az Egyesületi Elnökök
Tanácsának április 10-i ülésén is bemutatkoztak.

Az operátor képzés része volt egy négynapos érzékenyítő tréning, ami a
mindennapok tapasztalatain túlmutató elmélyülést biztosított a résztvevők-
nek a vak és gyengénlátó emberek mindennapjaiban, élethelyzeteiben,
miközben támogatta őket nemcsak a tudatosabb segítővé válásban, hanem
a közösséggé formálódásban is. A tréningben éppúgy helyet kaptak a játé-
kos és kreatív, páros és csoportos feladatok, mint a mély és őszinte beszél-
getések. A hónapot az operátorképzés jogi és etikai moduljának képzési nap-
jai zárták, melyek során a leendő operátorok tisztába jöhettek munkájuk jogi
kereteivel, elsősorban a személyiségi, jogi és adatvédelmi, valamint a kap-
csolódó etikai kérdésekre fókuszálva. Ebben a modulban két tapasztalt és
elismert látássérült jogász, Gulyásné dr. Bölkény Ágota és dr. Ozváry-Lukács
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Ádám osztotta meg tudását és tapasztalatait a résztvevőkkel. Az operátor-
képzés májusban kommunikációs, illetve konfliktus- és stresszkezelési
modulokkal folytatódik.

Eközben a tagegyesületek sem tétlenkedtek. A Távszem projekt szakmai
vezetőjének iránymutatásai alapján mostanra az egyesületek többsége meg-
hirdette az általuk kiosztható iPhone 7 készülékekhez való hozzájutás felté-
teleit, amiről az online információs csatornák mellett hírleveleikben, klubren-
dezvényeiken és közgyűléseiken tájékoztatják a tagságot. Kérünk mindenkit,
hogy a készülékhez jutás folyamatáról saját egyesületénél érdeklődjön, mivel
az iPhone-ok kiosztásának feltételei és szempontjai egyesületenként eltérő-
ek! A 800 darab iPhone augusztus 31-ig gazdára talál.

A tagegyesületeknél álltak munkába a Távszem mentorok, akiknek felada-
ta az okostelefon-használat oktatása és a Távszem szolgáltatáshoz történő
kapcsolódás segítése lesz. A mentorok egy érzékenyítő-tudatosító tréningen
való részvétellel kezdték meg a képzést, aminek során a mentori kompeten-
ciák megismerésén és fejlesztésén túl belőlük is formálódni kezdett egy, az
egész országot lefedő szakmai és emberi közösség. A képzés május és júni-
us folyamán kommunikációs, pedagógiai, kompetencia-mérési, informatikai
és adminisztrációs modulokkal folytatódik.

Már elérhető a tavszem.hu weboldal, melyen bárki hasznos információk-
hoz juthat a Távszem szolgáltatás igénybevételének módjával, feltételeivel
kapcsolatban. Kérjük, továbbra is kövessék figyelemmel az MVGYOSZ és a
tagegyesületek elektronikus hírleveleit, melyekben szintén folyamatosan hírt
adunk a projekt előrehaladásáról. Csatlakozzanak a Távszem Facebook
oldalának követőihez is, ahol a legfrissebb híreket és aktuális tartalmakat
osztjuk meg a projekt történéseiről.

Németh Orsolya

Az MVGYOSZ és az FSZK együttműködése

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége (MVGYOSZ) és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 2019. április 10-én,
az MVGYOSZ székhelyét adó, szecessziós stílusú Sipeki villában. A doku-
mentumot a 2018-ban 100 éves fennállását ünneplő MVGYOSZ elnöke, dr.
Nagy Sándor és az FSZK ügyvezetője, Dr. Tóth Tibor írta alá.

Az együttműködési megállapodás célja, hogy szakmai tevékenységük
összehangolásával az MVGYOSZ és az FSZK elősegítse a fogyatékosság-
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ügyi szakterület fejlődé-
sét. Szakmai feladataik
megvalósításában a két
szervezet vezetése stra-
tégiai partnerekként
tekint egymásra és elkö-
telezettek az együttmű-
ködés hosszú távú, sike-
res megvalósításában,
ezért célul tűzték ki a
rendszeres vezetői és
szakértői szintű egyezte-
tést.

Dr. Nagy Sándor elnök

Egymás munkáját segítettük az Európai Bizottsággal

Ha látássérülteknek szánt szolgáltatások fejlesztéséről van szó, mindig a
legjobb út megkérdezni magukat a látássérülteket, hogy mire volna szüksé-
gük. Ezért is örülnek a szövetség munkatársai, amikor megkeresik őket
igényfelméréssel, szolgáltatások továbbfejlesztéséről szóló kutatásokkal
kapcsolatban.

Most épp Willen van Liendentől kapott egy telefont és levelet az
MVGYOSZ a látássérült emberek postai szolgáltatásokkal kapcsolatos igé-
nyeinek és tapasztalatainak felmérése céljából. A kutatást az Európai
Bizottság megbízásából a német WIK-Consult cég végzi, az eredményeket a
postai szolgáltatásokra vonatkozó EP Direktíva végrehajtását vizsgáló tanul-
mány értékelésénél, illetve az ennek hatására végzett esetleges módosítá-
soknál fogják igénybe venni. A felmérés konkrét tárgya a „postai szolgáltatá-
sokat igénybe vevők igényei” volt.

A munkatársak készséggel adtak tájékoztatást az itthoni helyzetről, a pos-
tai szolgáltatások hiányosságairól, megemlítve az e-kormányzás akadály-
mentes hozzáférhetőségének hiányát, illetve a postákon belüli akadálymen-
tesen hozzáférhető kiszolgálópult, valamint a csomagkiadó automaták aka-
dálymentesítésének szükségességét. A cégtől utólag levelet is kapott az
MVGYOSZ, melyben megköszönik a szövetség segítségét.

Ádám Judit

Dr. Tóth Tibor és Dr. Nagy Sándor 
aláírják a szerződést
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Turisztikai szemléletformáló 
és információs program Visegrádon

Munkatársaink 2019. május 7-én információnyújtó és érzékenyítő progra-
mot tartottak a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
érdeklődő tagjai részére. A háromórás interaktív előadáson és szemléletfor-
máló rendezvényen szállodák, vendégházak, rendezvényszervező cégek és
egyéb turisztikai szolgáltatók vezetői és munkatársai vettek részt Visegrádról
és vonzáskörzetéből.

A rendezvény a „Láthatatlan akadályok” címet kapta, amivel azt kívántuk
kifejezni, hogy míg a mozgássérült emberek életét megnehezítő akadályok,
például a lépcsők és útpadkák jól láthatóak, addig a vak és gyengénlátó
emberek gyakran olyan területeken igényelnek apróbb változtatásokat vagy
plusz segítséget, amik a laikus ember számára nem egyértelműek, azaz lát-
hatatlanok. Evidencia
lehet például, hogy az
online információk segítik
a látássérült vendégeket
a programokkal és hely-
színekkel kapcsolatos
előzetes tájékozódásban,
ám ez az információ rög-
tön hozzáférhetetlenné
válik, ha egy rendezvény
programja például JPG
formátumban kerül fel a
szervező intézmény hon-
lapjára.

A program résztvevői egy rövid ismerkedés után cédulákra írhatták fel azo-
kat az információkat, amikkel már rendelkeznek a látássérült emberekkel
kapcsolatban, illetve ugyanígy tehették fel kérdéseiket is a témában. Az így
összegyűjtött tapasztalatok és kíváncsiságok mentén indult el a beszélgetés,
aminek fókuszában természetesen a turisztikai attrakciók és szolgáltatások
látássérültek számára történő akadálymentesítése állt.

Az interaktív program során nem csupán azt ismertettük, hogy kit tekintünk
látássérültnek és milyen akadálymentesítési megoldások segítik a vak és
gyengénlátó emberek tájékozódását, információszerzését és kommunikáció-
ját, hanem arról is beszéltünk, hogy általában milyen speciális igényei lehet-
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nek egy szállodában, étteremben, múzeumban, kulturális programon, séta-
hajón, városnézés vagy akár túrázás során a vak és gyengénlátó vendégek-
nek. Beszéltünk arról, hogy egy látássérült szállóvendégnek kifejezetten
kényelmetlen lehet egy mozgássérültek számára akadálymentes szoba, ahol
semmi nem ott van, ahol azt az ember általában keresi, és ugyanígy nem
praktikus az akadálymentes mosdóba való elirányításuk sem. Részletesen
kitértünk a honlapok, mobilalkalmazások és nyomtatott dokumentumok
egyenlő eséllyel hozzáférhető kialakítására, a fizikai környezet komfortosab-
bá tételére a látássérültek szempontjából, de szóba kerültek a vakvezető- és
egyéb segítőkutyák, az audionarráció és az audioguide rendszerek, a Braille-
írás felhasználásának lehetőségei és a látássérült munkavállalók alkalmazá-
sával járó kérdések is.

A legfontosabb üzenet, amit szinte minden helyzetre érvényes jó eszköz-
ként átadtunk, hogy minden esetben tegyék fel a látássérült vendégnek a
kérdést: „Van-e szüksége segítségre?”. Ő egész biztosan el fogja mondani,
hogy mire van igénye. Ennél jobb tanácsot aligha lehetne adni, figyelembe
véve azt az egyszerű tényt, hogy a látássérült emberek sem egyformák, sőt,
a vak és gyengénlátó emberek igényei akár homlokegyenest különbözhet-
nek egymástól.

Kiderült, hogy a résztvevők nagy kíváncsisággal, ugyanakkor igen változa-
tos tapasztalatokkal érkeztek. Az egyikük által képviselt szállodában már fél
éve foglalkoztatnak teljes munkaidőben egy vak masszőrt, egy másik hotel
pár éve otthont adott egy több mint száz fős nemzetközi siketvak találkozó-
nak, a Kis Palotajátékokat szervező házaspár pedig többször foglalkozott
már mozgássérült gyermekcsoportokkal. Ennél is fontosabbnak tartottuk
azonban, hogy a résztvevők valódi nyitottsággal és őszinte érdeklődéssel
beszélgettek velünk, emellett pedig pozitív szemlélettel, tenni akarással és
praktikusan gondolkodva kívánják minél teljesebbé tenni a jövőben hozzájuk
érkező látássérült vendégek élményét, legyen szó akár egy ebédről, kirán-
dulásról vagy éppen régi mesterségek bemutatásáról.

A program a „Turisztikai desztináció menedzsment fejlesztés Visegrádon
és környékén” című VEKOP projekt keretében valósult meg. Bízunk abban,
hogy ez az alkalom csak a kezdet volt, és hogy a visegrádi és környékbeli
turisztikai szolgáltatók a későbbiekben is bizalommal fordulnak az
MVGYOSZ-hez kérdéseikkel és együttműködési ötleteikkel. A most megva-
lósult program jó példa lehet más hasonló idegenforgalmi egyesületek szá-
mára is, mi örömmel állunk rendelkezésükre.

Németh Orsolya
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Egyeztetés a közszférabeli szervezetek honlapjainak 
és mobilalkalmazásainak akadálymentesítésével 

kapcsolatban

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett újabb
egyeztetésre 2019. április 30-án került sor, melyre a nagyobb érdekképvise-
leti szervezeteken kívül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
kapott meghívást. A látássérültek képviseletében az egyeztetésen az
MVGYOSZ munkatársán kívül az Informatika a Látássérültekért Alapítvány
vezetője és egyik munkatársa is jelen volt. A minisztérium főosztályvezetője
arról tájékoztatott, hogy készülnek azok a jogszabály-tervezetek, amelyek a
közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadály-
mentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtását szolgálják. A kor-
mányrendelet tervezete főként az akadálymentesítési feladatok ellenőrzésé-
vel kapcsolatos, továbbá az ezzel összefüggő, az Európai Bizottság részére
történő jelentéstételre vonatkozó részletszabályokat tartalmazza, a készülő
miniszteri rendelettervezet pedig az akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi
elemeit rögzíti. Készül továbbá egy kormányhatározat-tervezet is, amely az
ügynökség működéséhez szükséges anyagi források megteremtésének
elveit tartalmazza. A készülő rendeleteknek meg kell felelniük az Európai
Bizottság által az irányelvhez kiadott részletszabályoknak is. E tervezeteket
véleményezés céljából hamarosan az érdekképviseleti szervezetek részére
is megküldik.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség képviselője elmondta,
hogy 2019. december 31-ig tart az ún. felkészülési időszak. Ennek során
azon szervezetek feltérképezése zajlik, melyeknek meg kell felelniük az
akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek. Már önmagában ez is
hatalmas feladat, hiszen mintegy 4500 szervezet honlapját kell feltérké-
pezni. 2020-tól már az akadálymentesítési követelmények betartásának
ellenőrzését kell végeznie az ügynökségnek. A tájékoztatókat követően
annak előrebocsátása mellett, hogy a rendelet tervezetek részletes véle-
ményezésére csupán azok pontos ismeretében lesz lehetőség, néhány
dologra már előzetesen felhívtuk a figyelmet. Szuhaj Mihály hiányolta, hogy
az EN 301 549 v2.1.2 nemzeti akadálymentességi szabvány, aminek a tör-
vény hatálya alá tartozó szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásai-
nak meg kell felelniük, magyar nyelven még mindig nem érhető el, holott
ennek pontos ismerete nélkül nehezen képzelhető el az annak való meg-
felelés.
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Sérelmezte továbbá, hogy a közszféra definíciója alá tartozó jogi szemé-
lyek és ezek honlapjainak listáját kérelmező MVGYOSZ levélre az ügynök-
ség elutasító választ adott arra hivatkozva, hogy ezekkel az információkkal
ők sem rendelkeznek. Javasolta, hogy a minisztérium illetékes főosztálya for-
duljon kérelemmel a közbeszerzési hatósághoz, és kérje el tőlük a törvény
hatálya alá tartozó cégek, intézmények és szervezetek listáját, azok ott nyil-
vántartott adataival együtt.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota hangsúlyozta, hogy költségvetési forrás hiá-
nyára való hivatkozás ebben az esetben nem megengedhető, hiszen az
államnak – már a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez
(CRPD) történt csatlakozás okán is – mindenképp elő kell teremtenie az
ehhez szükséges forrásokat. Ezen túlmenően a szabályozás szintjén is biz-
tosítani kell, hogy a törvény hatálya alá tartozó szervezetek minden körül-
mények között eleget tegyenek az akadálymentesítésre vonatkozó kötele-
zettségüknek.

A rendelettervezeteket az MVGYOSZ az Informatika a Látássérültekért
Alapítvánnyal egyeztetve részletesen véleményezi majd, melyről úgyszintén
tájékoztatást adunk ezen a fórumon.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota, Szuhaj Mihály

Egyeztetés az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban

A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a vasúti személyszállítást igény-
be vevő fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek joga-
ival foglalkozó munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Ennek indoka,
hogy számos jelzés érkezett a minisztériumba azzal kapcsolatban, hogy az
utazás során gyakorlatilag nem érvényesülnek azok a jogok, amelyeket a
vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
rendelkező 1371/2007/ek rendelet a fogyatékos utasok számára rögzít. A
munkacsoport első ülésére 2019. április 17-én került sor az Innovációs és
Technológiai Minisztériumban, melyen a fogyatékosok nagyobb érdekképvi-
seleti szervezetei mellett a Közlekedéstudományi Intézet, valamint a MÁV-
Start, illetve a GYSEV képviselői vettek részt.

Jelen egyeztetés célja a fogyatékkal élő utasok utazás során tapasztalt
problémáinak feltérképezése volt. Ennek jegyében az MVGYOSZ jelen lévő



2019. május 21

képviselői ezúttal a pályaudvarokon, állomásokon történő segítségnyújtást
érintő, illetve a tájékoztatással, gyakran annak elmaradásával kapcsolatos
problémákra irányították a figyelmet.

Annak ellenére, hogy az uniós rendelet alapján valamennyi fogyatékos
utas – köztük a látássérültek - számára biztosítani kell a segítségnyújtást az
utazás során, a gyakorlat mégis az, hogy leginkább csak súlyosan mozgás-
korlátozott utasok kapnak segítséget, ők is többnyire kizárólag a vonatról tör-
ténő le- és felszállásban. Emiatt a jogsértő gyakorlat miatt korábban már a
vasúti igazgatási szerv is elmarasztalta a MÁV-Start Vasúti Személyszállító
Zrt.-t egy konkrét ügyben hozott határozatában.

Az egyeztetésen az MVGYOSZ – egyebek mellett - javasolta a MÁV utas-
jogi üzletszabályzatának kiegészítését a látássérült utasok részére történő
segítségnyújtás feltételeire, módjára vonatkozóan. A segítségnyújtás ebben
az esetben főként kísérést, a tájékozódásban történő segítséget jelent, amit
az azt igénylő részére mindaddig biztosítani kell, amíg a pályaudvar, állomás
területén tartózkodik. Ez áll összhangban az üzletszabályzat azon rendelke-
zésével is, mely szerint a Személyszállítási szerződés akkortól hatályos,
amikor az utas utazási céllal belép a pályaudvar, állomás területére, és akkor
szűnik meg, amikor az utazás végén azt elhagyja. Véleményünk szerint a
segítségnyújtás ezen formája esetében nem indokolt a 48 órával előbbi beje-
lentés követelménye. Fontos viszont, hogy a pályaudvaron, állomásokon
elérhetők legyenek olyan dolgozók, akiknek ez a tevékenység is a feladat-
körükbe tartozik, és akik megkapják a segítségnyújtáshoz szükséges felké-
szítést. Továbbá szabályzatban kellene rögzíteni, a látássérültek részére
pedig kommunikálni, hogy hol és milyen formában kérhetnek segítséget.
Javaslatként fogalmazódott meg a menet közbeni utastájékoztatás további
fejlesztésének igénye is, amelynek – egyebek mellett – részletesebbnek kell
lennie, kitérve például arra is, ha a vonat adott esetben nem menetrend sze-
rint, hanem csak forgalmi okokból kényszerül megállni, megelőzve ezzel az
esetleges téves leszállást.

Ígéretet kaptunk arra, hogy ez a munka a munkacsoportban folytatódik,
hiszen a mai alkalom is jól mutatta, hogy temérdek kérdés van, amit szüksé-
ges egyeztetni, megvitatni. Az érdekképviseleti szervezetek jelezték, hogy
együtt kívánnak működni a MÁV közelmúltban alakult akadálymentesítési
munkacsoportjával, és mindenképp szeretnék megismerni az akadálymente-
sítéssel kapcsolatos rövidtávú feladatokat tartalmazó végrehajtási tervet,
melynek létezéséről a mostani egyeztetésen szereztek tudomást.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota
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A Gosense látássérültek tájékozódását segítő 
rendszereit teszteltük

2019. április 9-én a Városligetben teszteltük a francia Gosense cég által
kifejlesztett, vak és gyengénlátó emberek önálló közlekedését és tájékozó-
dását segítő eszközöket és mobiltelefonos alkalmazásokat. A Rango nevű
fehérbotra szerelhető, akadályokat jelző eszköz, a Wizigo nevű tájékozódást
segítő alkalmazás és a szintén a cég által kifejlesztett speciális fülhallgató
egyaránt felkeltette érdeklődésünket. A tesztelésben dr. Nagy Sándor elnök
és Németh Orsolya akadálymentesítési szakértő, valamint Veres Éva gyógy-
pedagógus, mozgástréner vett részt. A bemutatón jelen volt továbbá Erhart
Péter akadálymentesítési ügyekkel megbízott munkatárs és Ollé Attila nem-
zetközi referens is.

A Gosense négy éve alakult és kifejezetten a látássérült emberek önálló
tájékozódását és közlekedését megkönnyítő eszközök fejlesztését tűzték ki
célul. A kezdetektől szoros kapcsolatot alakítottak ki a Francia Vakok
Szövetségével, aminek eredményeként valóban a látássérült emberek igé-
nyeire reagáló eszközöket és rendszereket fejlesztenek. Ennek ékes bizo-
nyítéka a Rango nevű eszköz, melyet a látássérültek javaslatára úgy alakí-
tottak ki, hogy azt mindenki a saját fehérbotjára felszerelve használhassa. Ez
a szemlélet szemben áll azokkal a fejlesztésekkel, mikor a gyártók speciális
fehérbotot készítenek, melyek azonban gyakran nem felelnek meg a hasz-
nálhatóság minimális követelményeinek, nem is beszélve a vak felhasználók
egyéni igényeiről.

A Rango a fehérbottal közlekedő személy előtt található akadályokról
hangjelzéssel tájékoztat. A szenzorokat tartalmazó eszközt a fehérbot fogó-
jára lehet rögzíteni. A hangjelzést egy mobiltelefonos alkalmazás közvetíti
headseten keresztül a felhasználó fülébe, emellett a szoftvert a helymegha-
tározást szolgáló és a közeli tömegközlekedési járatokról tájékoztatást adó
funkciókkal is kiegészítették.

A Wizigo alkalmazás a tájékozódást, egyes célpontok megtalálását segíti,
emellett pedig közösségi navigációs rendszerként is működik, melyben a
látássérült felhasználók jelezhetik egymásnak, ha valamilyen változást,
veszélyt tapasztalnak az utcai közlekedésben, például egy útfelbontást. Az
alkalmazás mindenki számára ingyenes, iOS és Android operációs rendsze-
rekre elérhető. A rendszer kül- és beltérben egyaránt képes segíteni a tájé-
kozódást a GPS és a beacon technológia alkalmazásával. A Wizigo így
ugyanúgy alkalmas az utcai közlekedés segítésére, mint egy bevásárlóköz-
pont vagy múzeum akadálymentesítésére.
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A Gosense speciális fülhallgatót is fejlesztett és forgalmaz felhasználói
számára. A fülhallgató nem takarja el a felhasználó fülét, ezáltal az okostele-
fon által adott hangjelzések és szöveges információk hallgatása nem zavar-
ja a környezeti hangok, például a tájékozódást segítő utcai zajok vagy a jel-
zőlámpák hangjelzésének észlelését. A már megvásárolható vezetékes vál-
tozat után fejlesztés alatt áll a bluetoothos verzió, ami várhatóan júliusban
kerül forgalomba. A Gosense-szel való együttműködés első lépéseként a fül-
hallgatók forgalmazását tervezi az MVGYOSZ segédeszközboltjában.

A tesztelést a Városliget ZRT. innovációkért felelős munkatársai szervez-
ték, akik folyamatosan kutatják és az MVGYOSZ akadálymentesítésért fele-
lős munkatársaival teszteltetik, véleményeztetik azokat a korszerű infokom-
munikációs technológiákat, melyek a megújuló Városligetben és az ott talál-
ható létesítményekben segíthetik a látássérült látogatók tájékozódását. Az
MVGYOSZ képviselői a Városliget ZRT-nek részletes véleményt és alkalma-
zási javaslatot adnak a Gosense rendszereiről.

Németh Orsolya

Egyeztetés az Emberi Erőforrások Minisztériumában

Újabb megbeszélés volt az Emberi Erőforrások Minisztériumában április 8-
án, amelyen a kormányzat képviselői mellett a nagyobb országos érdekkép-
viseleti szervezetek (SINOSZ, MEOSZ, SVOE, MVGYOSZ, illetve az
ÉFOÉSZ), valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) képviselői vettek részt. A minisztérium ezút-
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tal az EFOP-2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatá-
sokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című
pályázat felhívásának tervezetét, a felhívás tartalmi elemeit, illetve a kiváltás
folyamatának fontosabb pontjait, főbb irányait kívánta egyeztetni a kiváltás-
ban érintett fogyatékos személyek érdekeit képviselő szervezetekkel. Az
egyeztetés érdekképviseleti résztvevői hangsúlyozták, hogy elengedhetet-
lennek tartják az intézményekből kikerülő emberek szükségleteinek pontos
és alapos felmérését (ennek érdekében jelenleg épp egy kérdőíves felmérés
zajlik), illetve, hogy maximálisan vegyék figyelembe szükségleteiket új elhe-
lyezésük, valamint az ahhoz kapcsolódó ellátásuk, részükre nyújtandó szol-
gáltatások megszervezése, kialakítása során. Rendkívül fontos, hogy már a
kiváltás érdekében történő pályázatok kiírásakor a legfontosabb szempont
legyen, hogy az érintett fogyatékos emberek az intézményekből kikerülvén
megkapjanak minden állapotuk által indokolt egészségügyi és egyéb ellátást,
valamint elérhetőek legyenek számukra azok a szolgáltatások, amelyek
önálló életvitel folytatását teszik lehetővé (munkahely, szabadidős tevékeny-
ségek, bevásárlás, stb.)

Más felől az is nagyon lényeges ugyanakkor, hogy azok a családok, ahol
fogyatékos ember él, minden ellátást megkapjanak, szolgáltatást elérjenek,
ami segítséget nyújthat számukra ahhoz, hogy ennek a családtagnak ne kell-
jen intézményi ellátást igénybe venni.

Az egyeztetés civil résztvevői követelményként fogalmazták meg, - és erre
egyébként a kormányzat is nyitottnak mutatkozott -, hogy a kiváltás minden
szakaszába mindvégig folyamatosan vonják be az érdekképviseleti szerve-
zeteket, vegyék figyelembe tapasztalataikat, szakértelmüket. 

A Minisztérium ígérete szerint – a mostani egyeztetésen elhangzottakat is
alapul véve – hamarosan elkészítik a pályázat felhívásának tervezetét,
melyet szintén megvitatnak majd az érdekképviseleti szervezetekkel.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

LSER szakmai nap

2019. március 28-án, csütörtökön tartották a LSER2018 Szakmai Napját a
Vakok Állami Intézetében a VÁI és az FSZK szervezésében. Az eseményen
két fontos területről esett szó: a jelenleg elérhető Ingyenes szoftverekről a
vak és gyengénlátó felhasználók részére, illetve a látássérült emberek szá-
mára készült digitális látásjavító és felolvasó eszközökről, okostelefonokról,
táblagépekről.
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Az MVGYOSZ szakmai tevékenységét a rendezvény első felében ismerte-
tett, a matematikai képletek és egyenletek képernyőolvasó szoftverek által is
értelmezhető módon történő elkészítését lehetővé tevő programozási mód-
szer, a LaTex és a MathML érintette. A 2019-2020-as tanévtől kezdődően az
MVGYOSZ a LaTex-et használja a középiskolai matematika és fizika tan-
könyvek digitális formátumú adaptálásakor.

A látássérült diákok matematikaoktatása a jelölőrendszer miatt nehézsé-
gekbe ütközik, sok esetben felmentést adnak a diákoknak a természettudo-
mányi tárgyakból, ami rontja későbbi továbbtanulási, illetve bizonyos szak-
mákban való elhelyezkedési esélyeiket. Nem kellene, hogy így legyen,
ugyanis létezik jól használható rendszer a probléma megoldására: az XML
leírónyelvek. Szuhaj Mihály, az  Informatika a Látássérültekért Alapítvány
vezetője ezekről a nyelvekről, a MathML-ről és a LaTex-ről, illetve az ezeket
már felolvasni képes JAWS képernyőfelolvasó programról tartott előadást.
Az INFOALAP az MVGYOSZ-szel együtt fontosnak tartja, hogy a matemati-
kai leírónyelveket ne csak egyetemi és tudományos berkekben alkalmazzák,
hanem például a középiskolai természettudományok tanításában is, ezért
készítettek egy mindenki számára elérhető oktatóanyagot a program hasz-
nálatához. Ezután Herczeg Lajos ismertette a JAWS új funkcióit. A program
2-3 éve képes az említett leírónyelvek olvasására, de ezzel még sokan nin-
csenek tisztában. Majd Szabó-Sinka Gabriella mutatta be a gyengénlátókat
segítő ZoomTex és MAGic programokat, illetve Molnár Ákos a látás hiányá-
ból eredő hátrányok áthidalását lehetővé tevő androidos megoldásokat.

Ádám Judit


