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Házunk tájáról

Rendhagyó Egyesületi Elnökök Tanácsa

A megszokottól eltérő
Egyesületi Elnökök
Tanácsa ülést hívott össze
az MVGYOSZ elnöke, dr.
Nagy Sándor október
elsejére. A szokásos
menetrendtől eltérve most
nem a sürgető és idősza-
kos feladatok és kérdések
közös megvitatása volt a
cél, hanem egy minőségi,
az MVGYOSZ elveinek,
szellemiségének is megfe-
lelő szemléletformáló programcsomag összeállítása, amelyhez elengedhe-
tetlen a megyei egyesületek összefogása és valamennyi szereplő konszen-
zusa. A programot a közös tapasztalatok és vélemények alapján tervezi
összeállítani az MVGYOSZ, ezért arra kérte a résztvevőket, hogy négy cso-
portban beszéljék át a szemléletformáló programok megvalósításával kap-
csolatos véleményüket, tapasztalataikat és ennek mentén alkossanak egy
közös víziót.

Még sosem rendeztünk ilyen közös gondolkodáson alapuló eseményt,
ennek ellenére meglepően jól sikerült. Nagyon értékes gondolatok gyűltek
össze arról, hogy hogyan képzelnék el az egyesületi vezetők és a szemlé-
letformáló programokat megvalósító munkatársaik a látássérült emberek
számára ideális világot, és hogy milyen szemléletformáló programok segíte-
nék őket ehhez hozzá.

Az MVGYOSZ kezdésként szeretné elérni, hogy a bevett „érzékenyítés” és
„érzékenyítő programok” helyett használjuk innentől a „szemléletformáló”
kifejezést. Ez ugyanis sokkal tágabb kategória, és sokkal jobban kifejezi,
amit valójában mondani szeretnénk vele. Nem érzékenyebbé akarjuk tenni
az embereket a látássérült emberek felé, hanem egy olyan világot teremteni,
ahol biztonságban, méltósággal és komfortosan élhet minden ember, füg-
getlenül attól, hogy látó vagy látássérült. Ehhez társadalmi szemléletformá-
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lásra van szükség, melybe a fogyatékos emberek szemléletének formálása
ugyanúgy beletartozik, mint az ép embereké.

Különféle vélemények, víziók és tapasztalatok hangzottak el az összejöve-
telen, de az alábbiakban mindannyian megegyeztünk: olyan világban szeret-
nénk élni, ahol elfogadással, és nem sajnálattal fordulnak a látássérült
emberek felé, ahol a fogyatékos személyek a társadalom aktív tagjai, akik-
nek számít a véleménye. Segíteni nekik a hétköznapokban egy lehetőség,
de nem automatikus, hogy szükségük is van rá. Szeretnénk lebontani a
látássérültekkel kapcsolatos pozitív és negatív sztereotípiákat, és mindenki
számára élhető társadalmat teremteni, ahol a fogyatékos emberek átlagem-
berekké válhatnak.

Az MVGYOSZ azt tervezi, hogy idén még legalább egy alkalommal össze-
gyűlünk, és a közösen kialakított vízió után rátérhetünk a konkrét szemlélet-
formáló programcsomag kidolgozására.

Ádám Judit

Üléseztek az MVGYOSZ küldöttei

2019. október 4-én üléseztek az MVGYOSZ tagegyesületeinek küldöttei.
Két fontos kérdésről döntöttek. Mindkét esetben az alapszabály módosítása
volt szükséges. Elsőként a májusi alapszabály módosításával kapcsolatban
érkezett hiánypótlási felszólítás a bíróságtól. Az elnökség a hiánypótlást
elkészítette, azt a küldöttek megtárgyalták és jóváhagyták. A második eset-
ben pedig – mivel a szövetség a felújítás miatt elköltözik, szükséges a bérelt
irodaházat telephelyként feltüntetni az alapszabályban. Az elnökség koráb-
ban már döntött arról, hogy ez a Thököly út 105. lesz. A küldöttek jóváhagy-
ták az elnökség döntését.

Dr. Nagy Sándor elnök beszámolt a küldötteknek a székház felújítási ter-
veinek aktuális állásáról, valamint, hogy a tervezés során egy eredeti freskó
tűnt elő a Télikertben, amit elődeink „láthatatlanná tettek”.

Megköszönte az egyesületeknek az együttműködést és kérte, hogy
továbbra is maradjon meg a kölcsönösség. Hangsúlyozta, hogy a szövet-
ségnek le kell folytatnia a tagegyesületeknél a pályázattal kapcsolatos elle-
nőrzéseket, hiszen erre a minisztériummal kötött szerződés kötelezi.

Dr. Nagyné Berke Mónika a Távszem aktualitásairól számolt be: kiküldés-
re kerül egy anonim kérdőív, amit minden Távszem felhasználónak eljuttat-
nak, és kérte, hogy minél többen töltsék ki azt. Elmondta továbbá, hogy a
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vártnál is nagyobb az érdeklődés a Távszem iránt, sokan sokféle problémá-
val hívják a nap minden időszakában.

Szó esett az MVGYOSZ sajtótermékeinek árairól, ami 2020-ban nem vál-
tozik.

Ismét felmerült a többes tagság kérdése. Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy
mindenki annyi egyesületnek lehet a tagja, amennyinek akar, de tagkönyve
csak egy legyen. Döntse el, hogy honnan kéri a tagsági igazolványt. A taggá
válás nem függ attól, hogy van-e az adott egyesület által kiállított tagkönyve,
vagy nincs. Tag úgy is lehet egy személy egy egyesületnél, ha tagsági díjat
fizet, de tagkönyvet nem igényel.

Az MVGYOSZ tárgyal az elektronikus jegyrendszer bevezetésének felté-
teleivel foglalkozó céggel, amely azt szeretné, ha lenne a látássérülteknek
Nemzeti Elektronikus Kártyája, ami alapján az utazási kedvezményeket a
jelenlegi feltételekkel vehetnék igénybe a látássérült személyek a jövőben is.

SZK

Egyeztetést kezdeményez a szövetség

Már több mint két éve hatályban van a Magyar Nemzeti Bank fogyatékos
ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) számú ajánlása.
Ez a dokumentum számos olyan elvet, követelményt fogalmaz meg a pénz-
ügyi szolgáltatást végző szervezetekkel szemben, amelyek – ha betartanák
őket – jelentősen megkönnyíthetnék a fogyatékos ügyfelek szolgáltatások-
hoz való egyenlő esélyű, akadálymentes hozzáférését. A bankok látássérült
ügyfelei azonban az ajánlás megjelenése óta is folyamatosan jelzik az ügy-
intézések során szerzett, gyakran negatív tapasztalataikat, ezért ezeket
összegyűjtöttük és a szövetség a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve a
Bankszövetséghez fordul egyeztetés lefolytatását kezdeményezve. Azt gon-
doljuk ugyanis, hogy kizárólag személyes egyeztetések során van lehetőség
az egyes területen jelentkező problémák teljes körű feltárására, illetve a
konkrét javaslataink közös megvitatásával a legmegfelelőbb megoldások
megtalálására.

A Magyar Nemzeti Bank megkeresése egyébként azért is fontos e témá-
ban, mert feladatkörébe tartozik az általa felügyelt pénzügyi szervezetek
körében az ajánlásban foglaltaknak való megfelelés figyelemmel kísérése,
értékelése is. Ez alkalommal nem egyes pénzügyi szolgáltatókra koncentrál-
tunk (a jó, illetve rossz tapasztalatok ugyanis sokszor fiók, illetve ügyintéző
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függőek), inkább általánosságban igyekeztünk bemutatni a nem megfelelő
gyakorlatokat, a látássérült ügyfeleket érintő legsúlyosabb problémákat.

A személyes eljárást akadályozó tényezők közül az ügyfélhívó és besoro-
ló rendszerek kihangosításának hiányára; az aláírással, valamint önálló ügy-
intézéssel kapcsolatos problémákra; az ügyintézők gyakran nem megfelelő
hozzáállására; valamint arra hívtuk fel a figyelmet, hogy még mindig nem
érvényesül következetesen az az ajánlás által is követendőnek tartott gya-
korlat, miszerint a fogyatékos ügyfél kérésére a pénzügyi szervezet az ATM-
ből történő kifizetéssel azonos díjfizetés mellett teljesít pénztári kifizetést. Az
elektronikus ügyintézés kapcsán azt emeltük ki, hogy a pénzügyi szerveze-
tek weboldalai, illetve mobilalkalmazásai bizonyos esetekben még mindig
nem, vagy nem teljes körűen hozzáférhetőek a látássérült ügyfelek számá-
ra, illetve előfordul, hogy azok valamilyen fejlesztést követően válnak alkal-
matlanná az akadálymentes használatra. Végül jeleztük azt is, hogy egyet-
len pénzügyi szervezet sem kereste fel a szövetséget annak érdekében,
hogy a látássérültek speciális problémáit is figyelembe véve véleményezze
belső képzéseiket, szabályzataikat, vagy akár fejlesztéseiket, holott ez a sza-
bályzat alapján tőlük elvárható lenne.

E helyütt is szeretnénk megköszönni azok segítségét, akik megosztották
akár pozitív, akár negatív tapasztalataikat a banki ügyintézéssel kapcsolat-
ban.

Bízva abban, hogy e témában megkeresésünk nyomán konstruktív párbe-
széd, valódi egyeztetés indul majd el, észrevételeikre a jövőben is számí-
tunk.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Csökkenő optimizmus, hiányzó szabályozás – 
Mikor lesz a vakoknak önvezető autójuk?

Évről évre gyakrabban találkozunk a sajtóban az önvezető járművekkel
kapcsolatos újdonságokkal, kutatási eredményekkel, legújabban pedig azok-
ról a balesetekről vagy vitatott helyzetekről szóló híradásokkal, amiket az
első önvezető autók megjelenése eredményez a közutakon. A fogyatékos-
sággal élő emberek körében különösen élénk az a csodavárás, amivel a lai-
kusok az autonóm járművek bevezetésének fejleményeit követik, miközben
az érdeklődők másik fele az újítások potenciális veszélyeire igyekszik rávilá-
gítani. Az önvezető autók fejlesztésének kérdésköre rég túlnőtt már a scifik
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világán és az autógyártók első próbálkozásain, ám a máig elért eredmények
messze elmaradnak attól, amit néhány éve még 2020-ra prognosztizált a
szakma.

Az önvezető járművek fejlesztésének, tesztelésének és gyártásának ipara
ugrásszerűen növekedett az elmúlt években. Talán éppen ez volt az apropó-
ja annak, hogy a Budapesten szeptember 9-12. között megrendezett ITU
Telecom World 2019 hírközlési világkonferencián önálló szekcióban foglal-
koztak a témával. Az eseményen az autógyártók és hírközlési szolgáltatók
mellett a területen folyó kutatásokat végző szakemberek és szervezetek vol-
tak jelen.

Az autonóm járművek megjelenése számtalan olyan határterületre irányí-
totta rá mind a szakemberek, mind a laikusok figyelmét, ami első hallásra
távolinak tűnik az autógyártás világától. Az önvezető autókkal foglalkozó
szekció központi témája talán éppen ezért nem is maga a technológia volt,
sokkal inkább az új technológiát a mindennapjainkhoz igazító szabályozás
kidolgozásának sürgető volta. Ki gondolná elsőre, hogy az önvezető autók
széles piaci és közúti megjelenése komoly hatással lehet a biztosítók mun-
kájára, a közutak és a mobil távközlés fejlesztésére, a mesterséges intelli-
gencia alkalmazásának gyakorlatára vagy a fogyatékossággal élő és idős
emberek mobilitására és életminőségére.

Miközben a laikusok jelentős tábora lát komoly kockázatot az önvezető jár-
művekben, a fejlesztés célja a szakértők szerint éppen a közúti közlekedés
biztonságosabbá tétele azáltal, hogy a döntéseket a mesterséges intelligen-
cia hozza meg a kevésbé kiszámítható ember helyett. Ugyanakkor mind a
technológia fejlődésének korlátai, mind a szabályozás hiánya okán még jó
ideig elengedhetetlen lesz az önvezető járművek emberi felügyelete. Épp a
napokban jelent meg egy hír a világsajtóban arról, hogy egy autós feljelen-
tést tett egy másik ellen, aki utasával együtt aludt haladás közben az önve-
zető autójában. Az alvó sofőrt azonban megfelelő szabályozás hiányában a
hatóságok nem tudták eljárás alá vonni.

A majdani önvezető autók számos „képessége” kényelmi szolgáltatásként
már a napjainkban forgalomba álló gépkocsikban is megtalálható. Ezek az
asszisztív technológiák segítik a járművezetőket a parkolásban, az autópá-
lyán a sávtartásban, valamint az úti célhoz való leggyorsabb eljutásban a tér-
képek és a forgalmi adatok összevetésével. Bár a legújabb, már piaci forga-
lomban lévő önvezető autók egyes helyzetekben valóban „maguktól men-
nek”, a szakértők szerint nagyon távol vagyunk még attól a jövőtől, amikor az
utakon teljesen önjáró, önállóan tájékozódó, helyzetekre reagáló és dönté-
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seket hozó autók lesznek. Az önvezető járművekkel kapcsolatban meghatá-
rozott elvárásokat leíró öt szintből, melyek közül a fentiek képviselik a leg-
magasabbat, jelenleg nagyjából a harmadikat érik el a legmodernebb jármű-
vek. A már forgalomban lévő önvezető autók kizárólag jól definiált körülmé-
nyek között, elsősorban autópályán, jól látható burkolati jelzések és táblák
mellett, egyenletes forgalomban, nappali fényben és olyan környezetben
működnek biztonságosan és megbízhatóan, ahol biciklisek, gyalogosok vagy
állatok nincsenek az úton. A világ legtöbb autóútja ennek természetesen
messze nem felel meg.

Egy teljesen autonóm jármű működése egy meglehetősen bonyolult tech-
nológiai, kommunikációs és döntéshozó rendszer meglétét feltételezi. Ez a
rendszer – ahogy vezetés közben az ember is – képes észlelni a környeze-
tet, azaz a többi autót, a járókelőket, az építményeket és tereptárgyakat, a
forgalmi jelzéseket és az időjárási körülményeket. Emellett képes bejósolni a
lehetséges történéseket, beleértve a többi közlekedő viselkedését is, továb-
bá térképek, adatbázisok és az aktuális forgalmi adatok alapján kiválasztani
a megfelelő útvonalat és tájékozódni, eközben pedig kommunikálni a fel-
használóval, a központi rendszerekkel és a többi hasonló járművel. Ezzel
párhuzamosan a járműnek kényelmesnek, biztonságosnak és mindenki szá-
mára hozzáférhetőnek kell lennie. Ez utóbbi kitételre hivatkoznak a fogyaté-
kos emberek képviselői, mikor azt az igényüket kommunikálják, hogy ők is
szeretnének haszonélvezői lenni az önvezető autók megjelenésének.

Az MVGYOSZ munkatársaiként éppen ezt az igényt képviselve vettünk
részt Ollé Attila nemzetközi referenssel a fent említett konferencián, illetve
szólaltunk fel az előadásokat követő workshopon az Európai Fogyatékosügyi
Fórum (EDF) és az Európai Vakok Szövetsége (EBU) megbízásából.
Egyfelől azt a tényt kommunikáltuk a fejlesztők felé, hogy a fogyatékos
emberek számára az önvezető járművek minden eddig elképzeltnél nagyobb
autonómiát, ezáltal pedig jobb életminőséget biztosíthatnak. Éppen ezért
már a fejlesztések és a szabályozás kialakításának legkorábbi szakaszában
fontos figyelembe venni e speciális felhasználói csoport sajátos igényeit és
szempontjait, nehogy ezen figyelem hiánya zárja ki őket a későbbi haszná-
latból. Másfelől különösen a látássérült emberek vonatkozásában merül fel
az az elvárás, hogy az önvezető autók a környezet észlelése során fokozott
óvatosságot mutassanak a fogyatékossággal élő járókelőkkel kapcsolatban.
Feltételezhetjük, hogy modern közlekedési alternatívaként ezek az autók is
csendes járműnek minősülnek, melyek a vak és gyengénlátó járókelők szá-
mára fokozott baleseti kockázatot jelentenek.
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Az autonóm járművek bevezetése során talán az az átmeneti időszak lesz
a legproblémásabb, amikor emberi irányítású és önvezető járművek egy-
szerre futnak majd az utakon. Tovább bonyolítja a kérdést, hogy jelenleg az
egyes kontinenseken és kultúrákban meglehetősen különböző a közlekedé-
si morál, nem elképzelhetetlen tehát, hogy az ázsiai és az európai önvezető
autókat más-más szoftverrel kell majd forgalomba hozni. Az önvezető autók
olyan mértékű adatforgalmat fognak bonyolítani, ami a jelenleginél sokkal
nagyobb sávszélességű vezeték nélküli kapcsolatot igényel, ezért is szor-
galmazzák a telekommunikációs cégek az 5G rendszer fejlesztését.
Ugyanakkor a technikai korlátokon túl számos elméleti és gyakorlati dilemma
is megfogalmazódik az önvezető járművek közlekedése során bekövetkező
esetleges balesetekkel, a kritikus döntési helyzetekkel vagy a közlekedési
szabályok indokolt áthágásával kapcsolatban. A folyamatos online kommuni-
káció szükségessége fokozott cyber-biztonsági kockázatot feltételez, nem
véletlen, hogy a fizikai biztonság maximalizálása mellett biztonsági szem-
pontból az esetleges adatlopásokat és cyber-terrorcselekményeket tartja
kivédendőnek a megkérdezettek többsége.

Németh Orsolya

Javítani kell a fogyatékossággal élő személyek és a
rendőrök közti kommunikáción

Kedden egyeztetésen vettünk részt az Országos Rendőr-főkapitányságon
elsősorban a mozgásukban korlátozott személyeknek járó parkolókártyákkal
való visszaélések, és az emiatti fokozott rendőri ellenőrzések miatt. Az
egyeztetést a fogyatékos személyek országos érdekvédelmi szervezetei
kezdeményezték, mert láthatóan értelmezési problémák vannak a jogsza-
bály használatában mind a hatóságok, mind a felhasználók részéről. Az
MVGYOSZ-t Gulyásné dr. Bölkény Ágota képviselte, az Autisták Országos
Szövetségétől Kővári Edit és Lénárt Péter jött el, a MEOSZ-tól Szakály
József, az ÉFOÉSZ-től pedig Kovács Melinda. Az ORFK oldaláról a rendé-
szeti és a bűnügyi területről is érkeztek szakértők.

Az alapvető problémát az jelenti, hogy egyrészt rengetegen rendelkeznek
hamis parkolási igazolvánnyal, mely lehetővé teszi az ingyenes parkolást,
illetve a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyeken várako-
zást, másrészt sokan használják az egyébként érvényes kártyát jogszerűtle-
nül, olyan esetben is, amikor az utazás nem a fogyatékos személy érdeké-
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ben történik. Emiatt min-
den autót, amely a moz-
gássérült személyeknek
fenntartott helyen parkol,
jobban ellenőriznek az
utóbbi időben. Így több-
ször előfordult, hogy sza-
bálysértési eljárás indult
olyan hozzátartozók
ellen, akik állításuk sze-
rint szabályosan használ-
ták a kártyát, és a fogya-
tékos személyt szállítot-
ták vagy várták, de nem tudták azt bizonyítani különböző okokból kifolyólag.
Itt különösképpen az autizmussal vagy értelmi fogyatékossággal élő, illetve
az őket szállító személyeknek adódhatnak problémái a kommunikáció
nehézsége miatt.

A megjelent szövetségek is azt szeretnék elérni, hogy egyrészt javuljon a
rendőrök és fogyatékos személyek közti kommunikáció, másrészt ne a való-
ban ingyenes parkolásra szoruló mozgásukban korlátozott személyek csa-
ládtagjai kerüljenek kellemetlen helyzetbe a csalók és kártyával visszaélők
okozta problémák miatt.

Az ORFK hangsúlyozta, hogy fogyatékossággal élő személyeknek ugyan-
úgy érdeke, hogy kiszűrjék a parkolóhelyeket jogtalanul elfoglalókat. Ezzel az
állítással a megjelent szövetségek egyet is értenek, de azt szeretnék elérni,
hogy a jogszabályi keretek között az intézkedő rendőrök az alapvető jóhi-
szeműség elvét gyakorolva járjanak el a fogyatékossággal élő emberekkel
és hozzátartozóikkal szemben.

A parkolási igazolványokkal kapcsolatban abban maradtak a felek, hogy az
érdekvédelmi szövetségek egyeztetnek egymással és kidolgoznak egy, a
különféle fogyatékosságból eredő specialitásokat is figyelembe vevő proto-
kollt a kártya használatával, valamint annak ellenőrzésével kapcsolatban,
melyet azután egyeztetnek az ORFK-val is. Ha ebben sikerül megegyezésre
jutni, akkor az egységes eljárás kialakítása érdekében akár jogszabály-
módosítás nélkül, belső utasítással vezethetik be az újításokat, ami a rend-
őrökre az egész ország területén kötelező. Valószínűleg a technológiát is
igénybe lehetne venni egy egységes ellenőrzési rendszer kidolgozásához,
ennek még a személyiségi jogi hátterét kell megvizsgálni.
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Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

Az egyeztetésen szóba került még, hogy az ORFK fejleszt egy segélyhívó
alkalmazást, melyre nemcsak telefonhívást, hanem szöveges üzenetet is
lehet küldeni vészhelyzetben. Itt lehetőség van fogyatékossággal élőként
regisztrálni a rendszerbe, így a rendőrségre elég egy hívást indítani baj ese-
tén, és az ott ülő operátorok tudják, hogy értelmi fogyatékos, autista vagy
beszédre képtelen ember van a vonal másik végén, és azonnal segítségére
tudnak sietni. Emellett tervben van egy kommunikációs oktatási anyag elké-
szítése is az ORFK részéről. A legfontosabb ugyanis a rendőrök felkészítése
lenne arra, hogy hogyan tudnak hatékonyan kapcsolatba lépni például autis-
ta vagy értelmi fogyatékos személyekkel. Ennek átnézését, véleményezését
is vállalták az illetékes szervezetek.

Az egyeztetés alapvetően sikeres volt, az ORFK nyitottnak mutatkozik a
megbeszélésen megjelent érdekképviseleti szervezetek javaslataira. Most
pedig rajtunk a sor, hogy előálljunk a konkrétumokkal.

Ádám Judit

A hangomat adom – beszélgetés Pál Erzsébettel

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.

- Kérem, meséljen nekünk kicsit magáról, elfoglaltságairól, kedvenc időtöl-
téseiről, stb.

- Pál Erzsébet vagyok, 60 éves múltam decemberben. Két éve a nők 40
kedvezményt igénybe véve nyugdíjas lettem. A negyven évnyi munkavi-
szonyt egy munkahelyen, ingatlan- és vagyonkezeléssel foglalkozó fővárosi
cégnél töltöttem el különféle adminisztratív munkakörökben. Tősgyökeres
csepeli lakosnak tartom magam, mert bár házasságkötésemkor Újpalotára,
majd Óbudára költöztünk, de kb. 6 évnyi idő után visszakerültem a gyöke-
rekhez Csepelre. Volt férjem már nem él, két felnőtt, önálló gyermekem van,
ők a büszkeségeim. Lányom személyi asszisztensként, fiam informatikus-
ként dolgozik egy multinacionális cégnél.


