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kétségtelen, hogy a tereptárgyak és a közlekedő emberek mesterséges intel-
ligencia alapú azonosítása, a kamerák és szenzorok által belátható közleke-
dési szituációk felismerése új távlatokat nyithat a fehérbotok fejlesztése előtt.

Ez a technológia ugyanis éppen azt a két funkciót egyesíti, ami miatt a
fehérbotot kitalálták: az autók kommunikálnak az úttal és a forgalomirányító
eszközökkel (jelzőlámpák, érzékelők, sebességmérők), valamint egymással
is, miközben folyamatosan figyelik saját környezetüket, kiterjesztve az érzé-
kelés terét.

A szerző Nagy Géza, esélyegyenlőségi szakértő, a mára már bezárt buda-
pesti Ability Park ötletgazdája és vezetője; 1998 és 2008 között tagja volt az
Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak.

https://qubit.hu/2019/02/12/szonar-szenzor-szemuveg-milyen-lesz-a-digi-
talis-feher-bot?fbclid=IwAR0AUlj7pkbVEpxQi-
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Tuti tippek, rövid hírek

Távszem: indul a nyilvános tesztidőszak

A sajtó nagy érdeklődése mellett zajlott ma délelőtt a Távszem szolgálta-
tás nyilvános tesztidőszakának megnyitója az MVGYOSZ székházában. Az
érdeklődőket dr. Nagy Sándor elnök és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős
államtitkár köszöntötte, Kósa Ádám EP képviselő pedig videóüzenetben gra-
tulált a projekt újabb mérföldkövének eléréséhez. A Távszem szolgáltatást dr.
Nagyné Berke Mónika, a projekt szakmai vezetője és Lukács Ágota Távszem
mentor és látássérült tesztelő mutatta be.

Az indulás napjától fokozatosan nyílik meg a rendszer a nyilvános teszte-
lésben résztvevő, ehhez készüléket kapó 800 ügyfél előtt, a szolgáltatást
igénybe venni kívánó többi ügyfél pedig terveink szerint a hét vége felé tölt-
heti le a szükséges alkalmazást. Ennek időpontjáról a tavszem.hu oldalon,
illetve a Távszem Facebook-oldalán adunk tájékoztatást.

További részletek:
https://tavszem.hu/indul_a_nyilvanos_tesztidoszak

dr. Nagy Sándor elnök
dr. Nagyné Berke Mónika szakmai vezető
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Elérhető a Távszem

Örömmel tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Távszem nyilvános tesztidő-
szaka július 16-án elindult. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store
és a Play áruházakból. A Távszem operátorok a nap 24 órájában várják a fel-
használók hívásait.

A Távszem használatához regisztráció szükséges. A regisztráció folyama-
táról és az alkalmazás használatáról részletes információt a www.tav-
szem.hu oldalon olvashatnak.

Figyelem! Amennyiben egyesületi tagként regisztrál, úgy kérjük, hogy
törzsszámát, e-mail címét egyeztesse annál az egyesületnél, ahol ön tag.
Mivel a Távszem belépéséhez azon adatokra van szükségünk, amely rögzí-
tésre került az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszerébe.

Köszönjük, hogy a Távszem tesztelésével és visszajelzéseivel ön is hoz-
zájárul a szolgáltatás minőségének javításához, az alkalmazás optimalizálá-
sához.

Bízunk benne, hogy önt is hamarosan a Távszem felhasználói között
köszönthetjük.

dr. Nagyné Berke Mónika Távszem projekt szakmai vezetője
Távszem - EFOP-1.1.5.17-2017-00001 számú projekt

Hogyan regisztrálhat a Távszembe?

Újabb fontos állomásához érkezett a Távszem projekt. A Távszem alkal-
mazás leendő felhasználói 2019. augusztus 6-tól a Távszem szolgáltatásra
a www.tavszem.hu oldalon regisztrálhatnak.

Az egyesületi tagok a név, a törzsszám és egy tetszőleges jelszó megadá-
sával kezdeményezhetik a szolgáltatás igénybe vételét. A törzsszám és a
megadott jelszó segítségével lehet az App Store vagy a Play áruházból letöl-
tött alkalmazást aktivizálni. Azon látássérült személy esetében, aki nem
egyesületi tag, de igazolja a regisztráció során látássérülését, a rendszer
generálja a belépéshez szükséges törzsszámot, melyet E-mailben küldünk
meg részére.

A regisztráció során minden felhasználó kap egy e-mailt az Adamo rend-
szerétől. A megerősítő linkre történő kattintást követően a szolgáltatási szer-
ződést is el kell fogadni, csak ekkor lesz érvényes a Távszem regisztráció.
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Annak a felhasználónak, aki már korábban e-mailben regisztrált és már
használja a Távszem szolgáltatást nincs tennivalója, ha a leadott törzsszáma
és e-mail címe megegyezik az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rend-
szerében szereplő adatokkal. Abban az esetben, ha nem egyezik a törzs-
szám és e-mail cím, úgy a Távszem szolgáltatást nem tudja használni, csak
ha újból regisztrál a tagnyilvántartóban szereplő helyes adatokkal. Azt a fel-
használót, aki hibás adattal szerepel, e-mailben tájékoztatjuk a tennivalókról.

Figyelem! A hibás törzsszámot és e-mail címet az MVGYOSZ munkatársai
nem tudják javítani a tagnyilvántartóban. Ezért azt az egyesületet kell felke-
resni, ahol tagsági jogviszonyt létesített a felhasználó. Fontos tudni azt is,
hogy a Távszem regisztráció során visszaigazolt törzsszám és jelszó segít-
ségével a www.tavszem.hu oldalon a felhasználó beléphet az MVGYOSZ
ügyfélportáljára, ahol hamarosan nemcsak a Távszem szolgáltatással kap-
csolatos ügyeket intézheti, hanem a szövetség többi szolgáltatásait is elér-
heti. A szolgáltatással kapcsolatban további információt a www.tavszem.hu
oldalon olvashat.

Köszönjük, hogy tesztelésével, véleményével ön is segít az alkalmazás
optimalizálásában, továbbfejlesztésében.

dr. Nagyné Berke Mónika Távszem projekt szakmai vezető

Hogyan segít a szövetségben működő 
Jogsegély szolgálat

Kedves Olvasók!
E rovatot azzal a céllal hoztuk létre, hogy abban olyan, elsősorban jogi tár-

gyú kérdések, problémák kerüljenek terítékre, amelyek az önök érdeklődé-
sére tarthatnak számot. Ennek jegyében a jogtanacsos@mvgyosz.hu email
címre várjuk javaslataikat, felvetéseiket olyan jogi kérdésekben és témákban,
amelyek feldolgozhatók és feltételezhetően többeket érintenek.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

A segédeszközbolt konyhai kínálatából

Turós Lukács: Lányok, asszonyok szakácskönyve 
(pontírásos változat, 2 kötet)
Ár: 3625 Ft.
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Turós Lukács receptjei nem véletlenül lettek nagyon népszerűek. Komoly
segítséget adnak a háziasszonyoknak ahhoz, hogy konyhájukat olcsón és
gyorsan elkészíthető, és mégis ízletes ételekkel tegyék változatossá.

Pohárjelölő
Ár: 749 Ft.
Praktikus termék például családi vagy baráti összejövetel, kerti parti ese-

tén. A szilikonból készült, tapintásra és színre is különböző jelölővel meg-
különböztethetjük az egyforma poharakat, így mindenki a sajátjából
fogyaszthat. 

A csomag hat darab különböző formát tartalmaz.

Négy darabos sült locsoló szett
Ár 875 Ft.
A termék segítséget nyújthat sült húsok készítésénél. A fecskendővel szív-

ja fel a szaftot, majd locsolgassa a húst sütés közben, így az szaftosabb, ízle-
tesebb lesz, elkerülheti, hogy száraz legyen az étel. A termék egy darab sült
locsolót, egy darab fecskendőt, egy darab kenőecsetet és egy darab tisztító
kefét tartalmaz.

Tésztafőző edény szett
Ár: 4445 Ft.
A szett három darab részből áll:
- főzésre is alkalmas acél edény
- az edénybe pontosan illeszkedő, az alján és az oldalán lukacsos acél

szűrőedény
- műanyag fogóval ellátott üveg fedő.
Az edény űrtartalma 6 liter. 
A termék egyaránt használható gáztűzhelyen, elektromos és kerámia főző-

lapon.

Tésztaadagoló
Ár: 1560 Ft.
Ha önnek is gondot okozott a megfelelő mennyiségű tészta kiadagolása

például muffin vagy palacsinta sütésekor, akkor ez a termék megoldást
jelenthet erre a problémára. Tegye az adagolni kívánt folyékony tésztát az
edénybe és a kar megnyomásával az éppen szükséges mennyiséget enged-
heti az edénybe, sütőpapírba, sütőformába.
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Összecsukható vágódeszka
Ár: 500 Ft.
Nyeles, műanyag vágódeszka összehajtható kivitelben. Szeletelés után

egyszerűen az edénybe szórhatjuk az alapanyagokat, amik a behajlítható
szélek segítségével nem potyognak le a deszkáról.

Hasábburgonya vágó
Ár: 1770 Ft.
A kar felemelése után helyezzük a készülékbe a meghámozott burgonyát,

majd nyomjuk le a kart. A termék anyaga műanyag, magassága 26 cm, szé-
lessége 11,5 cm, magassága 12 cm. A rozsdamentes acélból készült vágó-
rész mérete 6x6 cm, 1 cm széles lyukakkal.

Mechanikus aprító
Ár: 7155 Ft.
Helyezze az aprítani kívánt zöldséget vagy gyümölcsöt a henger alakú

edénybe, tegye rá a tetejét és a kar többszöri meghúzásával pörgesse meg
a késeket. Az edény űrtartalma 0,9 liter.

Mini reszelők
Ár: 290 Ft/darab.
Hagyományos, kis és nagylyukú reszelők kaphatóak üzletünkben. A ter-

mékek anyaga mindkét esetben rozsdamentes acél.

Fűszervágó olló
Ár: 850 Ft.
A terméket főként zöldfűszerek, pl. petrezselyem, bazsalikom stb. vágásá-

ra használhatjuk. A kinézete alapján olyan, mintha egy markolatra négy ollót
kovácsoltak volna össze, így válik hatékonnyá a használata. A markolat
anyaga műanyag, az ollóké pedig acél.

Benedek Zoltán

Kínálat kutyásoknak

Kutyacipő
Ár: 5310 Ft.
Prémium minőségű termék, mellyel megvédhetjük négylábú társunk tap-

pancsait a forró aszfalt és a sózott, apró kaviccsal felszórt utak okozta sérü-
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lésektől. Tépőzárjának köszönhetően a cipő mérete állítható. A termék talpa
rücskös, csúszásmentes felülettel rendelkezik. A csomag egy pár cipőt tar-
talmaz.

Pergő csengő (kicsi)
Ár: 190 Ft.
A termék kb. 2 cm átmérőjű, anyaga sárgaréz. A csengőt tigrisfej véset

díszíti.

Pergő csengő (nagy)
Ár: 230 Ft.
A termék kb. 3 cm átmérőjű, enyhén lapított, anyaga sárgaréz. A csengőt

tigrisfej véset díszíti.

Összecsukható kutyatál utazáshoz
Ár: 1025 Ft. (0,5 l)
Ár: 1905 Ft. (2 l)
A szilikonból készült kutyatál szállítás közben néhány centiméteresre

összecsukható. 0,5 l-es és 2 l-es űrtartalommal forgalmazzuk.

Evést lassító műanyag kutyatál
Ár: 1780 Ft. (1,5 l)
A tálban három, szájával lefelé fordított pohár alakú akadály gátolja a

kutyát abban, hogy mélyen a tál aljáig belehabzsolhasson az ételbe. Ez által
kénytelen kisebb adagokat felszedni, így az evés időtartama meghosszab-
bodik, a rágásra szánt idő megnő. Alacsony súlypontú kialakításának
köszönhetően nem borítható fel.

Kutya kulacs utazáshoz
Ár: 1050 Ft. (0,7 l)
A biztonságosan záródó, kihajtható itatótálkával egybeépített műanyag

kulacs nadrágra akasztható karabinerrel is rendelkezik.

Jutalomfalat kutyáknak nagy választékban kapható 330 és 570 Ft közötti
áron.

Többféle, jó minőségű nyakörvek és pórázok 650 és 1740 Ft közötti áron
kaphatóak üzletünkben.

Benedek Zoltán
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Bővül az RTV műsorújság tartalma

Az MVGYOSZ már több évtizede készíti a Rádió és televízió műsorújságot
Braille-nyomtatásban. A kiadvány alapvetően a közszolgálati adók műsor-
rendjét tartalmazza, de az első nagy kereskedelmi televíziók (RTL Klub és
TV2) műsorainak időpontja és rövid ismertetője is megtalálható benne. Az
M3 csatorna indulásakor – előfizetői igény alapján – a „retro” televíziós csa-
torna műsora is belekerült az újságba. Nemrégiben azonban megszűnt az
M3. Az MVGYOSZ felmérést végzett az előfizetők körében, hogy legyen-e
másik csatorna műsorismertetője az RTV újságban, ha igen, akkor melyik
legyen az? A felmérés eredményes volt. Az előfizetők 22%-a válaszolt a kér-
désre. Az alábbi tévécsatornákra érkeztek javaslatok: M5, Hír TV, M4 Sport
Film+, Izaura TV, Sport 1 és ATV. A válaszadók 49%-a az M5 adót nevezte
meg, így az M3 által hagyott „űrt” az M5 fogja betölteni.

Angyal Gábor szakmai vezető

ÚJság az újságban

Új ECDL tananyagokat és egy Mac tréninganyagot
készített az INFOALAP

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány célja a vak és gyengénlátó
emberek számítógép-használatának támogatása, ezen belül is rendkívül fon-
tos feladatunknak tartjuk az informatikai képzések megtartását és oktató-
anyagok elkészítését. Örömmel jelentjük be, hogy az alapítvány gondozásá-
ban négy új Windows és MS Office 2016-os ECDL tananyag és egy Mac
OSX rendszerre tervezett tréninganyag készült el és vált elérhetővé a mai
napon.

A számítógépes alapismeretek modul a legfontosabb infokommunikációs
és számítástechnikai fogalmak leírását, illetve a Windows 10 operációs rend-
szert, annak konfigurálását és kezelését mutatja be.

A Microsoft Office 2016 irodai programcsomag legismertebb és leggyak-
rabban használt alkalmazásait mutatjuk be három ECDL modul tananyagá-
ban: a szövegszerkesztés modulban a Word, a táblázatkezelésben az Excel,
az online alapismeretekben pedig az Outlook levelező program részletes
leírása szerepel.


