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Házunk tájáról
Beszámoló az elnökség 2019. augusztus 22-én 

tartott üléséről

Az augusztusi elnökségi ülésen a
szakmai és gazdasági vezető, illetve
az elnök beszámolójának elfogadása
után a székház felújításáról, a Braille-
kisrövidírású nyomtatás használatá-
nak elhagyásáról, az Óbudai Egyetem
által fejlesztett Ariadné vakvezető
rendszer támogatásáról, alapszabály
módosításról, tagegyesületek ellenőr-
zése szempontjairól, illetve a
Távszem projekt aktuális helyzetéről
esett szó.

Elsőként Böröczffy István, a szék-
ház felújítás beruházási projekt veze-
tője számolt be a felújítási tervek álla-
potáról. Az elmúlt időszakban művé-
szettörténészek végeztek szondázó
festő restaurátori kutatásokat az épü-
let falain, ablakkeretein. Mivel rengeteg műemlék szempontból értékes díszí-
tőelemet, festményt találtak, a felújításnál ezek feltárását és megőrzését,
illetve bemutatását is figyelembe kell venni. Így a megvalósíthatósági tanul-
mánynak rengeteg aspektust kell vizsgálnia, kezdve az akadálymentesítés-
től a praktikumon, használhatóságon át a műemlékvédelemig.

Szeptember közepére megszületik a szakemberek konzultációjának vég-
eredménye, amelyből egy pontos funkció-terület-helyiség kiosztás készül. Ez
alapján októberre meglesz a vázlatterv, amely már megközelítőleg tartal-
mazza az épület leendő kinézetét, funkcióit, elrendezését, műszaki tartalmát.
December 15. a tervezők határideje, ekkorra már a végleges terv készül el,
melyet be is nyújtanak engedélyezésre. Ha az engedélyt megadják, 2020
nyarán elindulhatnak a munkálatok, melyek előreláthatólag 2 évet fognak
igénybe venni, erre az időtartamra teljesen ki kell üríteni a székházat, és új
helyszínt keresni a szövetség működésére.
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Döntött az elnökség a Braille-kisrövidírású nyomtatás használatának elha-
gyásáról az MVGYOSZ nyomdájában. Ez a fiataloknak könnyebbséget jelen-
tene, az idősebb látássérült embereknek viszont nehézséget, így végül e
bonyolult szempontrendszer alapján az elnökség megszavazta a teljesírás
használatát a továbbiakban.

Beszámolót dr. Nagyné Berke Mónikától, a Távszem szakmai vezetőjétől
hallottunk a projekt helyzetéről: minden a terv szerint működik, július 16-án
indult el élesben a szolgáltatás, onnantól július végéig több mint 1300 hívást
regisztráltak, jelenleg összesen 600 felhasználó töltötte le az alkalmazást. Az
első igazán mérhető időszak majd az augusztus lesz, hiszen ez az első tel-
jes hónap, ennek eredményeit kíváncsian várjuk.

Utolsó napirendi pontként az Óbudai Egyetem által fejlesztett Ariadné nevű
vakvezető rendszer továbbfejlesztésének MVGYOSZ általi támogatását tár-
gyalta meg az elnökség, és arra jutott, hogy mindenképp szeretnének anya-
gilag is hozzájárulni a projekthez, mely nagyban megkönnyítené sok látás-
sérült ember épületen belüli, de akár a továbbiakban épületen kívüli közle-
kedését is. A rendszer lényege a padlóba épített jeladó és a fehérbotba épí-
tett vevő folyamatos kommunikációja, mely által a fehérbottal pásztázó
ember végig egy vonalon tud maradni, és ha letér az útról, újra könnyedén
megtalálja azt.

Hasonló rendszeren dolgoznak Olaszországban is, de a magyar találmány
több funkcióval rendelkezne, így ígéretes fejlesztés, melyet a szövetség min-
denképp szeretne támogatni.

Ádám Judit

Elnöki beszámoló a 2019. június 14. és augusztus 20.
között végzett munkáról

A Nokia az alábbiakkal kereste meg a szövetséget: egy innovációs prog-
ram keretében felmerült több ötlet is a látássérültek életminőségének javítá-
sával kapcsolatban. Ezek IoT/technológia ötletek. (Például: telefonos alkal-
mazás, technológiai újítás, okoskijelző stb.).

Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelő irányt vagy ötletet, amivel
valós segítséget tudnánk nyújtani, szeretnénk megismerni a mindennapi élet
során felmerülő igényeket, problémákat. Nagy segítségünkre lenne, ha tud-
nánk arról beszélgetni, hogy jelenleg milyen alkalmazások, technológiai
megoldások (pl.: TextToVoice, tárgyfelismerő kamera) használata terjedt el a
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hétköznapokban. Például ilyesmi témákra gondoltunk: közlekedés, bevásár-
lás, szórakozás, olvasás, okostelefon-használat, tanulás.

Az egyeztető megbeszélésen abban állapodtunk meg, hogy a Nokia
bekapcsolódik az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Automatika Intézete által kifejlesztett vakvezető rendszer (Ariadné) tovább-
fejlesztésének támogatásába.

Levélben fordultunk az Országos Erdészeti Egyesülethez, amelyben kér-
tük a Book alkalmazás akadálymentesítését. A látássérült diákok részéről
igény merült fel növényhatározó akadálymentes applikáció iránt. Az
Országos Erdészeti Egyesület birtokában lévő Fa Book nevű applikáció leg-
több funkciója használható látássérültek számára is, tehát részben akadály-
mentes, azonban a felhasználást megnehezíti, hogy egyes gombok/ikonok
nincsenek elnevezve olyan módon, hogy azok a látássérült felhasználók szá-
mára is értelmezhetőek legyenek.

Egy panaszos azzal kereste meg a szövetséget, hogy járjunk közbe
Csömör nagyközség Hősök terének akadálymentesítése érdekében.
Levélben tájékoztattuk a polgármester urat a vonatkozó jogszabályokban
előírt követelményekről, egyben kértük a beruházás során valósítsák meg az
akadálymentesítést is.

Az ország licenc meghosszabbításának lassúsága miatt megkerestem a
miniszterelnöki megbízott urat. Tájékoztattam a kialakult helyzetről, kérve
közreműködését a probléma gyors és hatékony megoldásában. Oka, hogy a
közbeszerzési folyamat belső határidői miatt a normál ügymenet lebonyolí-
tási ideje 2-3 hónap, a lejárati idő pedig vészesen közeledett.

Megbíztam Gulyásné dr. Bölkény Ágotát, hogy képviselje az OFT rendkí-
vüli ülésén a szövetséget. Napirenden a közneveléssel összefüggő egyes
törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló (T/6457. sz.)
törvényjavaslat ismertetése szerepelt.

Levelet írtunk a MÁV-START Zrt. elnök-vezérigazgatójának, amelyben a
cég együttműködését kértük a budapesti pályaudvarok akadálymentesítésé-
vel kapcsolatban.

Levelet írtunk Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
főjegyző asszonyának és az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályának, amelyben kértük, hogy a kor-
mányrendelet alapján kedvezményre jogosult látássérült, illetve súlyosan
fogyatékos utasok más jogosultakkal azonos módon – külön jegyvásárlás
nélkül – vehessék igénybe helyi közlekedésük során a MÁV-START Zrt. jára-



VAKOK VILÁGA6

tait. Mindkét válaszlevélben arról kaptunk tájékoztatást, hogy a jelenleg hatá-
lyos jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Részt vettem az LSER2018 program keretében megtartott szakmai napon,
ahol előadás hangzott el a MONTÁZS projektről, a fogyatékosságügyi tanács-
adók szerepéről és feladatairól, az AAK eszközkölcsönzésről.
Megismerhettük az elemi rehabilitációs szakemberképzés részleteit is.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Gül Baba Türbéje Örökségvé-
dő Alapítvánnyal. Az alapítvány törekszik arra, hogy az állandó kiállítás tar-
talmát és a tárlatvezetéseket a látássérültek számára is elérhetővé és élvez-
hetővé tegye. Emellett a szakmai programok szervezése során is figyelem-
be veszi a fogyatékossággal élő látogatók szükségleteit.

Egyeztető megbeszélést tartottunk a Városliget Zrt. munkatársaival a
Vakok Kertje üzemeltetésének átvételéről. A részletek kidolgozását a Liget
Zrt. vállalta. A megállapodás a beszámoló elkészültéig nem történt meg.

Eredményes volt a dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel folyta-
tott egyeztetés. A képviselő úr tájékoztatott arról, hogy az MVGYOSZ 2020.
évi költségvetési támogatása 236,5 millió Ft lesz, a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása pedig 2020. évben
43.440,5 milliárd Ft lesz.

Július 16-án került sor a Távszem szolgáltatás tesztidőszakának sajtónyil-
vános megnyitójára. Az eseményen részt vett dr. Tapolczai Gergely ország-
gyűlési képviselő, Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitká-
ra, Nagy Bercel, a Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatokért
felelős igazgatója, az EMMI Fogyatékosságüügyi Főosztályának munkatár-
sa, az irányító hatóság munkatársai, a társszervezetek, a tagegyesületek
képviselői.

A vakvezető kutyák képzésének támogatására adományozási szerződést
írtam alá a Cognex Hungary Kft. képviselőjével.

Munkatársaimmal részt vettünk a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT)
által szervezett megbeszélésen, amelynek témája az általuk önként vállalt
akadálymentesítési ajánlás volt. Az ajánlás tervezetét írásban is vélemé-
nyeztük.

Ismét részt vettünk az EMMI-ben megtartott elemi rehabilitációs szakmai
egyeztetésen. A megbeszélést követően véleményeztük az elemi rehabilitá-
cióról szóló törvénytervezetet.

Az Államalapító Szent István Király Ünnepének alkalmából meghívást kap-
tam Magyarország Köztársasági Elnökétől a Sándor-Palota Tükörtermébe,
amely alkalommal részt vettem a Magyar Szent István Rend ünnepélyes
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átadásán. A legmagasabb állami elismerésben Roska Botond molekuláris és
sejtbiológus, a Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai kuta-
tócsoportjának vezetője, a Bázeli Egyetem orvostudományi karának profesz-
szora részesült, az általa kidolgozott látás-visszaállító terápiáért, a látás
folyamatának a megértése érdekében kifejtett kutatómunkájáért.

Nemzetközi események
Az Angliai Vakok Szövetsége kérte, hogy csatlakozzunk a Biztonságos

városi környezet érdekében indított petíciójukhoz és támogassuk azt. Az
ENSZ fogyatékosügyi stratégiájával foglalkozó konferenciáján tettek ígéretet
arra, hogy 2019. július 8-áig aláírásokat és támogatókat gyűjtenek, amelyet
továbbítani fognak az ENSZ-nek.

A támogatás szövege: Az Angliai Vakok Szövetsége olyan világot akar,
amelyben a vak, siketvak, látássérült, fiatal és időskorú, fogyatékossággal
élőknek ne kelljen a közös használatú tereket megosztaniuk az úttesten köz-
lekedő járművekkel.

Természetesen mi is csatlakoztunk a világ minden részéről érkezett 219
támogatóhoz.

Felvette a kapcsolatot az MVGYOSZ-szel és az AKKU Egyesülettel Joel
Snyder, az Audio Description Associates (ADP) alapítója és vezetője, aki szí-
vesen tartana egy előadást az MVGYOSZ tagjai számára a narrációról. Tudni
kell róla, hogy ő az audionarráció legrégebbi amerikai képviselője. Az érdek-
képviseleti szervezetek mellett a rendezvényre meghívjuk a Magyarországon
audionarrációval foglalkozó szakembereket is.

A rendezvény tervezett programja:
1. Bárki számára nyitott előadás Snyder úr úttörő munkájáról és az audio-

narráció múltjáról, valamint jelenéről.
2. Kerekasztal beszélgetés és workshop a magyarországi narrátor szakma

tagjai számára.
A rendezvény tervezett időpontja szeptember 13.
Az elmúlt évben arról nyilatkoztunk, hogy támogatjuk a Vasutak

Nemzetközi Szövetsége (International Union of Railways, röviden: UIC) által
koordinált, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizon
2020 keretében lebonyolítandó PROACTIVE Projektet, azt fontosnak tartjuk.
Ennek következményeként a projektbe a szervezők meghívták az
MVGYOSZ-t is. A projekt témája a vegyi, biológiai, sugárzási és nukleáris
katasztrófahelyzetek esetén a mentésért és katasztrófahelyzet kezelésért
felelős intézmények és szervezetek intézkedésinek vizsgálata a fogyatékos-
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sággal élők szemszögéből. A PROACTIVE Projekt célja az, hogy javuljon az
ilyen katasztrófahelyzetekre való felkészültség, hogy az illetékesek minél
inkább képesek legyenek a társadalom nagyobb, egymástól nagymértékben
eltérő csoportjait hatékonyan kezelni.

Azzal a kérdéssel/kéréssel kereste meg az MVGYOSZ-t az Ausztriai Vakok
és Gyengénlátók Segélyegyesülete, hogy szeretnének velünk együttműköd-
ni, és ennek lehetőségeiről Budapesten tárgyalni. A segélyszervezet egy
1935-ben alapított független, nonprofit szervezet, több mint 4500 taggal.
Ausztria legnagyobb önsegélyző szervezete, céljuk tagjaik életminőségének
és életkörülményeik javítása. A találkozó időpontjának meghatározása folya-
matban van.

Az Írországi Vakok Szövetsége azzal kereste meg a szövetséget, hogy tár-
gyaljuk meg egy magyarországi jótékonysági kiskereskedelmi vállalkozás
közös kialakításának lehetőségeit. Az ajánlatot tanulmányozzuk. Vélhetően
az októberi EBU közgyűlésen kezdjük meg a megbeszéléseket.

dr. Nagy Sándor elnök

A szakmai vezető beszámolója a 2019. június 18. 
és augusztus 22. között végzett munkáról

Bevezetés
Annak ellenére, hogy az év ezen időszaka – főként a nyári szabadságolá-

sok miatt – a legtöbb helyen nem eredményez jelentős változásokat, az
MVGYOSZ-nél néhány területen jelentős előrelépés történt. Bár személy
szerint, mint szakmai vezető nem vagyok érintett a Távszem projektben, a
zártkörű alkalmazás tesztelési folyamatban én is részt vehettem.

MVGYOSZ Szolgáltatóközpont
Az ügyfélfogadó tér kiszolgáló pultja feletti mennyezeti kubatúrára nagy-

méretű és nagy kontrasztú betűkkel felirat került:
Louis Braille Könyvtár
Bodor Tibor Hangoskönyvtár
Segédeszközbolt
A feliratokat – az én terveim és útmutatásom, valamint az arculati kézi-

könyv alapján – Cserpán Zoltán készítette és Drippey Béla színezte és sze-
relte fel.

Végre teljes egészében átkerültek a földszinti helyükre a Braille-könyvek.
Azon művek esetében, ahol három kölcsönözhető példány is rendelkezésre
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állt, egy példány selejtezésre kerül. Ennek oka az, hogy nincs valódi igény
adott könyv egy időben három kölcsönző számára történő kiadására, illetve
egy-egy Braille-könyv elég nagy helyet foglal el, és feleslegesen nem táro-
lunk szükségtelen példányokat. A leselejtezett, de ép példányokat nem dob-
juk ki, hanem felajánljuk a Szerbiai Vakok Szövetsége Braille-könyvtárának.

A hangoskönyv kölcsönzés esetében továbbra is nő az Appstore-ból és a
Google Play áruházból letöltött alkalmazások száma. Ezekből az adatokból
ugyan nem tudjuk megállapítani, hogy hány sikeres regisztráció követte a
letöltést, illetve hány hangoskönyvet kölcsönöztek ki online, de év végére
(remélem) ez is lekérdezhető lesz.

A segédeszköz ellátás a meghirdetett nyitvatartási időben zökkenőmente-
sen zajlik.

A teljeskörű magyar beszéd támogatással rendelkező, klasszikus fizikai bil-
lentyűzettel ellátott mobiltelefon honosítása folyamatban van. Terv szerint
szeptember hónapban (a vége felé) kerülhet eladásra az első 20 db.

Vakvezetőkutya-kiképző Központ
Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központjában több átadó tanfo-

lyam is zajlott, illetve zajlik.
Az idei harmadik sikeres közlekedésbiztonsági vizsga is megtörtént.
Egy külföldi adományozó támogatásával 1400000 Ft értékben vásároltunk

tárgyi eszközöket, amelyek a nemrégiben teljesen felújított és átalakított, az
átadó tanfolyamokon és az utógondozásban résztvevőknek rendelkezésére
álló mikro „szimulációs otthonok” berendezési tárgyai. Új ágyak, ágyneműk,
asztalok, székek és egyéb kis bútorok, konyhai kisgépek, lakberendezési tár-
gyak biztosítják a szolgáltatást igénybe vevő látássérültek otthonos érzést
nyújtó körülményeit.

Befejeződött a főépület irodájának korszerűsítése.
Új, a hely kihasználása és a funkcionalitás szempontjából a mai követel-

ményeknek megfelelő bútorzat került a helyiségbe, tekintettel a dolgozói lét-
számra és az épület fizikai adottságaira.

Öt egészséges, fekete labrador retriever született a tenyésztési progra-
munk keretében.

Nyilvánossági kommunikáció
A beszámolási időszak időtartamának jelentős részét töltöttem a vakveze-

tokutya.hu honlap kialakításának tervezésével, és az azon megjelenítendő
tartalmak megírásával. A honlapot hamarosan publikussá tesszük.



VAKOK VILÁGA10

Fejlesztettük – felhasználói vélemények és észrevételek alapján – az
mvgyosz.hu honlap Braille- és hangoskönyvtár szolgáltatás aloldalait.

Készülőben van egy honlap A jövő kilátásai (a középiskolában és felsőok-
tatási intézményekben tanuló látássérülteket érintő) projekthez is. A projektet
Puskás Anett menedzseli.

Az MVGYOSZ Facebook oldalán megjelenő (legtöbb) bejegyzést készítő
kommunikációs munkatárs számára alkalmanként Teemu ötleteket javaslok,
illetve a bejegyzések elkészítését briefeléssel segítem.

Angyal Gábor szakmai vezető

Nálunk jártak a minisztérium képviselői

2019. augusztus 8-án az MVGYOSZ székházában újabb egyeztetés zajlott
a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadály-
mentesítésével kapcsolatban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
részéről Kara Ákos infokommunikációs és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkár, illetve Bónis Anikó szabályozási referens, a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség részéről Ónodi-Kiss Zoltán volt jelen a
megbeszélésen. A látássérülteket pedig dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ
elnöke, Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos, valamint Szuhaj Mihály, az
Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnöke képviselte.

Mint ismeretes, a tavalyi évben elfogadásra került a közszférabeli szerve-
zetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló
2018. évi LXXV. törvény. Mostanra pedig már hatályba lépett az e törvény-
ben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól
szóló 162/2019. (VII. 5.) kormányrendelet is. Csak emlékeztetésül: a törvény
alapján a közszférabeli szervezetek 2018. szeptember 23. után közzétett
honlapjainak már 2019. szeptember 23-tól meg kell felelniük az akadály-
mentesítési követelményeknek. Ugyanez a kötelezettség a korábban közzé-
tett honlapokra 2020. szeptember 23-tól, míg a mobilalkalmazásokra 2021.
június 23-tól vonatkozik.

A mai megbeszélést a minisztérium kezdeményezte az akadálymentesíté-
si feladatokkal összefüggő teendők megvitatása érdekében. Kara Ákos
hangsúlyozta, hogy a minisztérium az akadálymentesítéssel kapcsolatban
folyamatosan együtt kíván működni az érdekképviseleti szervezetekkel.
Számítanak szakértelmükre például abban a kérdésben is, melyek azok a
legfontosabb honlapok, amelyeknél – jelentőségüknél, nagyszámú látoga-
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tottságuknál fogva – mielőbb el kell végezni az akadálymentesítést.
Felvetette, hogy a kiválasztott honlapok közül közösen ki kell jelölni néhá-
nyat, amelyek akadálymentesítése mintául szolgálhatna az érintett közszfé-
rabeli szervezeteknek a többi oldal akadálymentesítésének elvégzéséhez.
Szuhaj Mihály ígéretett tett arra, hogy az alapítvány is együttműködik majd a
kiemelten fontos honlapok kiválasztása során.  Ugyanakkor aggodalmát
fejezte ki az akadálymentesítés fogalmának értelmezését, illetve egységes
alkalmazását illetően, mivel a jelenlegi szabályozás alapján nem egyértelmű,
mikor tekinthető akadálymentesnek egy honlap, illetve alkalmazás (erre
egyébként korábban a szövetség is felhívta a minisztérium figyelmét az
Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal közös részletes észrevételé-
ben). Ez az anomália természetesen a honlapok, alkalmazások ellenőrzése
során is jelentkezik majd, hiszen az egyszerűsített, illetve részletes ellenőr-
zés fogalmának meghatározása is problematikus. Ráadásul a fejlesztők
gyakran nem kérik ki a szakemberek véleményét az akadálymentesítési kér-
désekben. 

Kara Ákos ezzel kapcsolatban határozottan úgy foglalt állást, hogy aka-
dálymentesnek kizárólag az a honlap, illetve mobilalkalmazás minősülhet,
amely a közzétett harmonizált szabványban (EN 301 549 v2.1.2 nemzeti
akadálymentességi szabvány) megfogalmazott minden kívánalomnak meg-
felel. Mint mondta, ezt az elvet kell érvényesíteni mind az akadálymentesítés
végrehajtása, mind az ellenőrzése során.

Kérdésre Bónis Anikó tájékoztatott arról, hogy jelenleg aláírásra vár a köz-
szférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymen-
tesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemei-
ről rendelkező innovációs és technológiai miniszter rendelete. Ennek megje-
lenése egyébként már nagyon időszerű volna, hiszen azt – mint látható – a
2018. szeptember 23. után közzétett honlapokra vonatkozóan heteken belül
alkalmazni kellene.

Örömmel fogadtuk a minisztérium tájékoztatását arról, hogy jelenleg zajlik
a magyar nyelvre fordítása az akadálymentesítésre vonatkozó, fent említett,
harmonizált szabványnak. A korábbi egyeztetéseken többször felvetődött a
magyar nyelvű szabvány elérhetőségének igénye, hiszen ez az, amit a köz-
szféra szervezeteinek figyelembe kell venni, illetve alkalmazni szükséges.

Ónodi-Kiss Zoltán kiemelte, hogy az akadálymentesítés megvalósulását
ellenőrző Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) mind a
közszféra szervezeteivel, mind pedig az érdekképviseleti szervezetekkel,
akadálymentesítési szakemberekkel szorosan és folyamatosan együtt kíván
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működni, hiszen a cél a honlapok, mobilalkalmazások minél jobb hozzáfér-
hetőségének biztosítása.

Dr. Nagy Sándor ezúttal is hangsúlyozta, hogy komoly változás az aka-
dálymentesítés területén csak akkor képzelhető el, ha jogszabály kötelezi a
szervezeteket arra, hogy új honlapot, mobilalkalmazást csak a harmonizált
szabványban foglalt előírások figyelembevételével, illetve az egyetemes ter-
vezés alapján készíthetnek. Ami így költséghatékonyabb is annál, mintha
utólag kellene az akadálymentesítési munkálatokat elvégezni. Ez a kötele-
zettség akár a közbeszerzési törvényben, akár a Fot-ban is rögzítésre kerül-
hetne.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Megvalósult szükséglet – Informatika oktatás látássérült
középiskolások számára

Az MVGYOSZ informatika oktatást szervezett középiskolás látássérült fia-
talok számára. A képzés 2019. augusztus 12-14. között valósult meg a szö-
vetség székházában. A tanulók a Budapest melletti településekről érkeztek,
hogy olyan ismeretekre tegyenek szert, melyek elengedhetetlenek jelenlegi
és jövőbeli tanulmányaik során. Az oktatást az Informatika a Látássérültekért
Alapítvány munkatársai végezték. A tréning a szövetség A jövő kilátásai című
projektje keretében valósult meg.

A tréning előkészületei során gondoltunk a diákok speciális igényeire, így
ebédjüket ők maguk választhatták ki egy 3 levest és 9 főételt tartalmazó lis-
táról. Felmértük, hogy van-e a társaságban tartós beteg, illetve informatikai
kérdőív is megelőzte a tréninget. A kérdőív mellett hasznos anyagokat is kap-
tak a gépírás és a billentyűkombinációk használatának területéről. A vidéken
élő látássérült fiataloknak a közelben szállást is biztosítottunk, ahol mi
magunk felügyeltük biztonságukat. Aki igényelte, munkatársaink kísérték a
megállóból vagy az állomásról.

Az első napon Herczeg Lajos és Molnár Ákos vezette be a fiatalokat az
informatika alapjaiba, kezdve a fontosabb billentyűk megemlítésével, funk-
cióiknak és alkalmazásaik területeinek bemutatásával. A tanulók megismer-
kedtek a kisegítő lehetőségek tárházával, a Magyarországon elérhető képer-
nyőolvasó és beszédszintetizátor szoftverekkel mobiltelefonos és PC-s terü-
leten. Megtanulták, hogyan tudják testreszabni a JAWS for Windows képer-
nyőolvasó programot úgy, hogy az számukra a legideálisabb legyen. Ezután
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az operációs rendszer és
az alkalmazások legfon-
tosabb elemei és azok
kezelésének módjai
következtek. A délután
folyamán megvizsgálták
a képernyőolvasó prog-
ram beállítási lehetősé-
geit a html és pdf formá-
tumú elektronikus tan-
anyagok esetében.

Ezen a napon rettentő
hőség volt, de a tanulók
nem adták fel. Hatalmas
akaraterejüknek köszönhetően végig aktívak voltak. Kérdésekkel bombázták
az ugyancsak kitartó tanárokat. Természetesen az ország licenc is szóba
került, és a html formátumú tananyagok kapcsán a wifi megosztás, a hotspot
is terítékre került. Az egyik nagyon hasznos billentyűparancs, melyet nem
ismertek, az a ctrl+shift+n volt, ami egy új mappa létrehozását jelenti.

Az első napot egy könnyed beszélgetős délutánnal zártuk. Beszélgettünk
arról, ki honnan jött és mit szeret csinálni szabadidejében. Az egyik legdomi-
nánsabb téma a zene volt. Két tanuló, Melitta és Virág meg is ragadta az
alkalmat, hogy eljátsszon egy-egy darabot zongorán az MVGYOSZ Sipeki
termében. A zenét pedig tánc követte, ugyanis az egyik diák, Alex társas-
táncra jár. A kulturális szórakozás mellett azért egy applikációkról szóló
beszélgetés is zajlott. Megbeszéltük, ki-milyen alkalmazásokat használ, és
ötleteket adtunk egymásnak. A tanulásban és egyéb élethelyzetekben segí-
tő alkalmazások listáját A jövő kilátásai oldalon is megtalálhatják majd az
érdeklődők. A weboldal októberben válik nyilvánossá.

Az MVGYOSZ szervezésében megvalósult informatika oktatás középisko-
lás látássérült fiatalok számára második napján dr. Nagy Sándor nevében
Gulyásné dr. Bölkény Ágota, az MVGYOSZ jogtanácsosa köszöntötte a tré-
ning résztvevőit. Néhány szóban elmondta, hogy az MVGYOSZ vezetősége
számára fontos, hogy a látássérült diákok egyenlő esélyekkel induljanak
pályájuk során. Felhívta a figyelmet a szövetség több szolgáltatására, melyet
igénybe vehetnek a tanulók, így például a hangoskönyvtárra és a segédesz-
közboltra is. Ezután ismét kezdetét vette a komoly munka: a Microsoft Office
Word menüszalagjának kezelésével és a vezérlőelemek használatával
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ismerkedtek a résztvevők
a délelőtt folyamán. Az
ebédszünetben megláto-
gatta a csapatot Gál
Enikő, az adaptációs
csoport munkatársa és
Bors, a vakvezető kutya.
Enikővel a vakvezető
kutyákról beszélgettek a
fiatalok, és mivel Borson
nem volt hám, Enikő
engedélyével meg is
simogathatták a kutyust.
A szünet után a szöveg-
szerkesztő részletes tanulmányozása mellett már csak rövidebb időt tudtak a
Microsoft Office Excel táblázatkezelővel foglalkozni a tanulók. De ebbe az
időkeretbe is belefért a navigációtól kezdve a formázásokon át a függvények
alapszintű ismeretéig minden. Majd a tréning után meg is fogadtuk Ágota
tanácsát, és meglátogattuk a Szolgáltató Centrumot. Beszélgettünk az ott
dolgozó munkatársakkal.

A napot fakultatív programként a Vakok Kertjében zártuk, ahol pingpon-
goztunk és hintáztunk egészen zárásig.

A tréning utolsó napját az optikai karakterfelismerés tanulmányozásával
töltöttük. A kamera megismerése és használata mindenkinek érdekes
élmény volt. Az optikai karakterfelismerő programok mellett megbeszéltük,
hogy a 2019-es JAWS for Windows-nak is van karakterfelismerő része, mely-
nek használata kép alapú pdf dokumentumnál insert+szóköz, ezután le kell
ütni az o betűt, majd a d-t. Ha nem pdf-ről van szó, hanem valamilyen kép-
fájlról (pl. jpg, bmp, png), akkor a billentyűkombináció annyiban változik,
hogy a végén d helyett f betűt kell nyomni.

A matematikai leíró nyelveket gyakorlat útján szerette volna bemutatni
Velegi István, az INFOALAP munkatársa. A tanulók operációs rendszereinek,
illetve a képernyőolvasó különbözőségei miatt ez nem ment zökkenőmente-
sen. Így az INFOALAP felajánlott a tréningen résztvevők számára egy ingye-
nes pótló alkalmat a leíró nyelvekkel kapcsolatban. Az alkalmon lesz lehető-
ség a LaTex és MathML matematikai leírónyelvek kipróbálására. Az utolsó
„tananyag” az okostelefonos alkalmazások voltak, mely során kaptunk még
néhány tippet hasznos applikációk tekintetében.
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A képzés végén megbeszéltük, ki hogy érezte magát és egy emléklappal
búcsúztunk minden résztvevőtől. Egyetlen kérésük volt a résztvevőknek:
legyen még hasonló alkalom.

Az elhangzottakról hanganyag készült, melyet minden tanulónak eljutta-
tunk az otthoni gyakorláshoz. Akit érdekel az anyag, írott változatban megta-
lálhatja az Informatika a Látássérültekért Alapítvány honlapján (http://info-
alap.hu/).

A tréning ötlete A jövő kilátásai projekt találkozósorozatán, az Együtt a
jövőnkért májusi alkalmán merült fel. A megvalósulás azt mutatja, hogy sike-
resek ezek a találkozók. Érdemes eljönni és elmondani véleményünket,
megosztani gondolatainkat, mivel ilyen nagyszerű dolgok születnek belőle.
Ezúton köszönöm dr. Nagy Sándornak, hogy támogatta ezt az ötletet, s így
megvalósulhatott a képzés.

Az Együtt a jövőnkért következő alkalma szeptemberben lesz, ahol ismét A
jövő kilátásai októberben nyilvánosságot látó weboldala lesz a középpontban.

Puskás Anett ifjúsági referens

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

A hangomat adom – beszélgetés 
Puskás Kata Szidóniával

Beszélgetéssorozatunk olyan önkéntes felolvasókkal készül, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak, s örvendeztetnek meg bennünket
újabb és újabb hangoskönyvekkel. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak.

Beszámoló a 2018 jubileumi könyvátadás óta történt eseményekről, érde-
kességekről

- „A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és
legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.” (Charles
William Eliot)

Milyen hangulatot, érzéseket, gondolatokat juttat eszébe önnek a fenti
idézet?

- Természetesen a nagypapám, Bodor Tibor jut erről is eszembe, akinek
rengeteget jelentettek a könyvek és szerencsére engem is megfertőzött
ezzel a szerelmével.


