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Külföldön folytatott tanulmányok esetén a középiskolai képzésben való
részvételt évente, a felsőoktatásban folytatott tanulmányokat félévente kell
igazolni.

Molnárné dr. Balogh Márta
Adó Online Hírlevél 

Tuti tippek, rövid hírek

Negyedéves beszámoló a Távszem projektről

A hetedik negyedév a Távszem projekt talán legizgalmasabb időszaka volt.
2019 júliusában elindult a Távszem szolgáltatás nyilvános tesztidőszaka, így
ez a negyedév elsősorban a szolgáltatás mindennapi működésének kialakí-
tásával telt.

A negyedév legna-
gyobb eseménye a pro-
jekten belül a július 16-án
megtartott sajtónyilvános
esemény volt, melyen
ünnepélyes keretek
között indítottuk útjára a
Távszem szolgáltatás
féléves nyilvános teszt-
időszakát. Az esemény
rendkívüli sajtóvisszhan-
got váltott ki, számos
helyi és országos médi-
um foglalkozott a szolgáltatással. Az ünnepélyes indulást az EMMI államtit-
kára, az irányító hatóság munkatársai és a Köztársasági Elnöki Hivatal kép-
viselői is megtisztelték jelenlétükkel.

A nyilvános tesztidőszak elindulásával egy időben elérhetővé vált a
Távszem alkalmazás az Appstore-ban és a Play Áruházban is. Az operáto-
rok ettől a naptól folyamatos munkabeosztásban dolgoznak és a két ügyfél-
szolgálati munkatárs feladatai is jelentősen megsokasodtak. A negyedév
lezárására gyakorlatilag sikerült teljesíteni a nyilvános tesztidőszak fél évére
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célul kitűzött indikátorokat: a teljes időszakra vállalt 3600 hívás helyett már
szeptember végén több mint 4300 hívásnál jártunk, miközben még a 800
okostelefont kapó tesztelő alig több mint fele regisztrált a szolgáltatásba.

Folytatódott a projekt keretében tartós használatba adandó iPhone készü-
lékek második körös közbeszerzése, melyben további 322 darab iPhone
kerül kiosztásra. Szeptember végén lezárult a közbeszerzési eljárás, a nyer-
tes ajánlattevővel októberben történik meg a szerződéskötés. Az iPhone-ok
ezt követően kerülnek a tagegyesületekhez.

Az MVGYOSZ tagegyesületeire is sok feladat hárul a Távszem projekt
sikeres megvalósítása érdekében. A negyedév folyamán kiosztásra került az
első körben beszerzett 500 darab iPhone, a mentorok folyamatosan végez-
ték az okostelefonok használatának betanítását, segítették a látássérült fel-
használókat a regisztrációban és a szerződések megkötésében, illetve
végezték az ehhez szükséges adminisztrációt. Emellett az egyesületeknél
megtartandó utolsó körös Távszem tájékoztatók szervezése is megkezdő-
dött, ezek többsége október és november során valósul meg. Ezeken az ese-
ményeken a projekt szakmai megvalósítói azon látássérült egyesületi tagok-
kal találkoznak, akik a projekt támogatásával okostelefonhoz jutottak és így
a Távszem szolgáltatás tesztelői lettek. A találkozók célja a felhasználói
tapasztalatok és észrevételek becsatornázása, az esetleges fejlesztési ötle-
tek összegyűjtése. Az első tapasztalatcserélő találkozót szeptember 30-án
rendeztük meg Kaposváron.

A projekt utolsó időszakában összesen hét regionális szakmai workshopot
rendezünk, melyek célja a döntéshozók, közszolgáltatók és partnerszerve-
zetek számára a Távszem bemutatása, illetve együttműködések kialakítása
a szolgáltatás ismertté tétele és továbbfejlesztése érdekében. Szeptember
folyamán három workshopot már megrendeztünk: Budapesten szeptember
12-én, Debrecenben és Kaposváron pedig szeptember 30-án.

Tovább folytatódott a Tavszem.hu honlap fejlesztése, létrejött a regisztráci-
ós felület, illetve folyamatosan kerülnek fel a szolgáltatással kapcsolatos
hírek, információk.

Ebben a negyedévben elsősorban a nyilvános tesztidőszak elindulása
kapcsán számos sajtómegjelenést generáltunk. Hírt adott a Távszemről az
MTV Híradója és Esély című magazinja, a Kossuth, az Infó és a Civil Rádió,
a Karc-FM, a Magyar Hírlap és a Vas Népe, az MTI-nél kiadott sajtóközle-
ményünket is számos online hírportál átvette. Egyre többen követik a
Távszem Facebook oldalát is, melyen folyamatosan beszámolunk a projekt
történéseiről, csak úgy, mint az MVGYOSZ honlapján és elektronikus hírle-
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velében, valamint a Vakok Világa című hivatalos folyóiratban. Augusztustól
az MVGYOSZ információs csatornáin és a Civil Rádió adásában folyamato-
san jelennek meg interjúk a Távszem operátorokkal, hogy az érdeklődők a
hangjukon túl jobban is megismerjék őket.

A Távszem projekt munkatársait támogató folyamatok egyes alkalmai is a
tervezettnek megfelelően valósultak meg a negyedév során. A projektme-
nedzsment és a szakmai megvalósítók folyamatkísérő beszélgetéseken
vesznek részt pszichológus vezetésével, az operátorok és a mentorok szá-
mára pedig rendszeres esetmegbeszélő alkalmakat biztosítunk.

dr. Nagyné Berke Mónika a Távszem szakmai vezetője

A jövő kilátásai weboldal

Bemutatásra került A jövő kilátásai weboldal az MVGYOSZ A fehérbot
nemzetközi napja című rendezvényén, október 14-én.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének A jövő kilátá-
sai weboldala a látássérült fiatalok oktatásának és tanulásának segítését,
valamint beilleszkedésük megkönnyítését szolgálja.

Az oldal címe http://jovokilatasai.mvgyosz.hu/ nevet viseli, mely utal az
MVGYOSZ ifjúsági projektjére, melyben létrejött, illetve a fiatal generációra,
akiknek az akadálymentes oktatását biztosítani kell, hogy a jövőjük szép kilá-
tások elé nézzen.

A weboldalhoz egy bemutató videó is készült Czinege Levente rádiós
műsorvezető segítségével, mely a következő linken érhető el: http://jovokila
tasai.mvgyosz.hu/2019/10/14/a-jovo-kilatasai-weboldal-bemutatasa/ A videó-
ban az oldal célja mellett bemutatásra kerül az oldal célcsoportja, menüsora,
a menüpontok tartalma, a weboldal legfontosabb lehetőségei.

A weboldalon megtalálható a szövetség logója mellett egy, A jövő kilátásai
projektet szimbolizáló piktogram. A piktogramot A jövő kilátásai piktogram ter-
vező pályázata során választották ki. A piktogram egy becsukott sárga könyv
képe, melynek címlapján nagy pontírás szerepel. A pontírás két betű – külön-
böző színekkel jelölve – összeolvadása egy karakterként, ami azt jelenti,
hogy ugyanabban az egy Braille-karakterben van mind a két betű. A betűk a
"j" (piros szín), és a "k" (kék szín), melyek a jövő kilátásai szavakat jelképe-
zik. A pontokban matematikai műveletjelek olvashatóak. A j betű pontjaiban
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második helyen összeadás, negyedik helyen osztás (perjel), ötödik helyen
szorzás (x jel). A k betű pontjaiban első helyen hatványozás, harmadik
helyen kivonás látható. A piktogramot Koppányi Noémi, 18 éves gimnazista
készítette el. Jutalma egy 30000 Ft értékű könyvutalvány volt. Ezúton is gra-
tulálunk neki!

Puskás Anett érdekképviseleti előadó és ifjúsági referens

Megérkezett a frissítés 
az online hangoskönyvtár alkalmazáshoz

Örömhírrel szolgálunk az online hangoskönyvtárat használó olvasóknak.
Az MVGYOSZ Hangoskönyvtára iOS rendszerre történő frissítése megtör-
tént. Vagyis a már nagyon várt funkció elérhető, az alkalmazás betölti azon
kategóriába tartozó könyvek listáját is, ahol már 100 fölött van a művek
száma. Azonban nem csak az iOS rendszer esetén frissült az alkalmazás, az
Android rendszert használó olvasók is bizonyára már tapasztalták, hogy
megjelent a Play áruházban az alkalmazás frissítése. Az Android változat
esetében az alábbi funkciókat javítottuk, illetve vezettük be:

- lejátszás sebességének megadása
- utoljára játszott könyv megjelenítése a főoldalon
- felnőtt tartalom jelzése: azoknál a könyveknél, amelyek meg vannak jelöl-

ve, rákérdez az alkalmazás. Ha valaki a nemet választja, nem olvashatja el
a könyvet. Ha valaki egyszer
igent választ, onnantól kezdve
nem kérdez rá újra az alkalma-
zás.

- a könyv adatlapján megjele-
nik a könyv címe

- mindegyik könyvnél megjegy-
zi, hogy hol tartott a lejátszás. Itt
mindig az utoljára lejátszott feje-
zetet tárolja el az alkalmazás.

- a „Letöltött könyveim” oldalon
az utoljára lejátszott könyv van
elöl.
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Az iOS rendszer esetében is folyamatban van az alkalmazás továbbfej-
lesztése, de ennek publikálására még egy kis időt várni kell. Bízunk abban,
hogy a jelenlegi változat is sok örömet szerez az olvasóknak, és igazán
hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket. Az alkalmazásban jelenleg
1461 mű érhető el. A szövetség honlapján, a főoldalon (www.mvgyosz.hu) a
Bodor Tibor Hangoskönyvtár menüpont alatt megtalálják a keresőt, ahol
szerző, cím, felolvasó, műfaj alapján is tudnak böngészni a művek között. A
keresés során azt is látjuk a könyvről, hogy milyen formátumban érhető el.
CD, online, valamint CD és online változatban érhetőek el a művek. A köny-
vek száma hétről hétre változik, mivel folyamatosan töltjük fel a régi állomány
felolvasott műveit is az alkalmazásba, illetve az újonnan felolvasott könyve-
ket is elérhetővé tesszük azon olvasóknak is, akik a személyes kölcsönzést
részesítik előnyben.

Jó olvasást kívánunk!
dr. Nagyné Berke Mónika MVGYOSZ munkatárs

Mi történt a kutyaiskolában?

Kitűnő közlekedésbiztonsági vizsgát tett Bazsó György Ágoston és
Ramsey vakvezető kutya. Gratulálunk a párosnak!

Köszönjük a nevelőmunkát Ábrahámné Tudesze Mónikának és családjá-
nak!

Vizsgabírók: Nyíriné Kovács Mária, Bernáth Zsóka, Rózsa Kata.
Kiképző: Renkó Zsuzsanna.
Sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát tett Bálványossy Zoltán és Rocky

vakvezető kutya. Gratulálunk a párosnak!
Köszönjük nevelőmunkáját Petrás Verának és Németh Gergelynek!
Vizsgabírók: Juhászné Mályi Edit, Bernáth Zsóka, Rózsa Kata.
Kiképző: József Anna.
Somorjai Ágnes igazgató asszony kedves meghívásának tettünk eleget,

amikor ellátogattunk a Vakok Általános Iskolájának nyílt napjára. A gyerekek
nagyon élvezték Rico és Mokka „dögönyözését”, sétáltatását. Óriási élmény
volt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Köszönjük a meghívást! 
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Az MTV1 Esély című műsorának összefoglalóját láthatjuk a nyílt
Kölyöknevelő találkozónkról az alábbi linkre kattintva:

https://mediaklikk.hu/video/esely-2019-10-19-i-adas/
Köszönjük Szabó Andreának és Újvári Gábornak a profi munkát!

Schiff Mónika, a VKK vezetője

A segédeszközbolt konyhai kínálatából

12 részes, forgó fűszertartó Braille-felirattal
Ár: 5890 Ft.
Praktikus konyhai termék, kiváló ajándék. A henger alakú tartó anyaga fa,

mely a tengelye körül forog. Három szinttel rendelkezik, szintenként 4-4
darab üveg fűszertartóval. Mindegyik fűszertartóban található egy-egy kive-
hető szórófej. A Braille-feliratok az üveg fűszertartó oldalán helyezkednek el,
így könnyedén megtalálhatjuk a keresett fűszert.

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 főzőlapon.

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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Burgonyanyomó-és törő
Ár: 2330 Ft.
A termék anyaga teljes egészében rozsdamentes acélból készült. A rugós

mechanikának köszönhetően még könnyebbé és egyszerűbbé válik a ter-
mék használata.

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 űrtaltalma 0,9 liter.

Almaszeletelő
Ár: 910 Ft.
Ennek az eszköznek a segítségével egy mozdulattal eltávolíthatjuk az

alma magházát és cikkekre is vághatjuk. A termék anyaga fém.

Műanyag tortaszeletelő és kiszedő lapát
Ár: 420 Ft.

Rizs- és zöldségkiszedő
Ár: 165 Ft.
Ezzel a termékkel szóródás mentesen tudjuk kiszedni a különböző étkeket,

mivel a lapát hátsó fele és két oldalsó része peremmel rendelkezik.

Nyeles nokedli szaggató
Ár: 1420 Ft.
A szaggató felülete kör alakú, így a főzéshez használt edény tetejét teljes

mértékben befedi. A 2-3 cm magas peremnek köszönhetően használat köz-
ben nem esnek ki a nokedlik a szaggatóból. A termék anyaga fém.

Tologatós nokedli szaggató
Ár: 1815 Ft.
A téglalap alakú nokedli szaggató anyaga fém, a hozzátartozó négyzet

alakú edény műanyag. Helyezzük az edényt a szaggató két oldalán találha-
tó sínbe, töltsük meg az edényt a tésztával és az edény mozgatásával már
szaggathatjuk is a nokedliket.
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Tasakzáró csipesz
Ár: 230 Ft.
Kétféle kiszerelésben és méretben kapható üzletünkben ez a praktikus ter-

mék. Egy csomag a kisebb méretű csipeszekből 7 darabot, míg a nagyobb
méretű csipeszekből 4 darabot tartalmaz. A termék anyaga műanyag.

Dátumjelölő tasakzáró csipesz
Ár: 300 Ft.
Praktikus eszköz a gyengénlátó emberek számára, hiszen a termék nagy

előnye, hogy a két kis csúszka segítségével a csipeszen be tudjuk állítani a
hónapot és a napot, így tudni fogjuk, hogy mikor tettük be a fagyasztóba az
adott élelmiszert. Egy csomag 5 darab csipeszt tartalmaz.

Mágneses tasakzáró csipesz
Ár: 875 Ft.
A termék klasszikus csipeszként fogja össze a zacskókat, mágnesének

köszönhetően fémes felületre is tudjuk rögzíteni. A csomag 3 darab csipeszt
tartalmaz.

Tasakzáró csipesz adagolóval
Ár: 215 Ft.
Praktikus tasakcsipesz, lezárható adagolóval. Ennek a csipesznek a nagy

előnye a záráson kívül az, hogy egy adagoló is található benne, amit ugyan-
csak le lehet zárni egy kupakkal.

Gázgyújtó
Ár: 350 Ft.

Benedek Zoltán

Nagyítók a segédeszközboltban

Üzletünkben nagy választékban kaphatóak digitális nagyítók 39.990 és
397.999 Ft közötti áron.

A termékek megvásárlásához nyújtható támogatásokról a Szolgáltató köz-
pont munkatársainál érdeklődhet.
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Az alábbiakban két népszerű termékről olvashatnak leírást.

Zoomax Snow 10 Pro digitális nagyító
Ár: 397.999 Ft.
Az eszköz főbb jellemzői:
- 10 colos kijelző
- 13 megapixeles HD-kamera
- nagyítás mértéke: kétszerestől tizenkilencszeresig
- távoli és közeli üzemmód
- szövegfelolvasó funkció
- kb. 1,5 GB belső tárhely
- a belső tárhely audió- és képfájlok kezelésére alkalmas.
Az eszköz töltőkábelt és egy hordozható védőtokot is tartalmaz.

Zoomax Snow S digitális nagyító
Ár: 138.620 Ft.
Az eszköz főbb jellemzői:
- 4,3 colos kijelző
- autófókusz funkció
- nagyítás mértéke: kétszerestől tizenhatszorosig
- videó kimenet, mellyel tévéhez is csatlakoztathatjuk az eszközt.

Benedek Zoltán
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Taneszközök a segédeszközboltban

Rajzoló fólia A4-es méretű
Ár: 545 Ft/csomag.
Egy hagyományos toll segítségével a fóliára rajzolhatunk, mely a nyomás

hatására kidomborodik, így az tapinthatóvá válik. A csomag 10 darab fóliát
tartalmaz.

Rajzoló fólia 27*34 cm-es méretű
Ár: 400 Ft/csomag.
Egy hagyományos toll segítségével a fóliára rajzolhatunk, mely a nyomás

hatására kidomborodik, így az tapinthatóvá válik. A csomag 5 darab fóliát tar-
talmaz.

Dekorgumi rajzoló fóliához (vékony)
Ár: 90 Ft/darab.
Rajzolás közben a fólia nem csúszkál el, a helyén marad. Mérete: A4-es.

Dekorgumi rajzoló fóliához (vastag)
Ár: 120 Ft/darab.
Rajzolás közben a fólia nem csúszkál el, a helyén marad. Mérete: A4-es.

Benedek Zoltán

2020-as Braille-naptárak kaphatók!

2020-as évi nagy alakú Braille-naptár
Ár: 790 Ft.
A4-es formátumú, közérdekű telefonszámokat, jeles és világnapokat, vala-

mint az aktuális hetet is tartalmazza.

2020-as évi kis alakú Braille-naptár
Ár: 670 Ft.
A5-ös formátumú, csak a napokat, névnapokat tartalmazza, a végén üres

lapokat jegyzeteléshez.
Benedek Zoltán
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Jelölést segítő eszközök a segédeszközboltban

3D-s dekortoll
Ár: 650 Ft/darab.
Vízbázisú díszítő toll, mely kontúrozásra, pöttyözésre egyaránt alkalmas.

Bejelölhetjük vele például a mosógépünk fontosabb programjait, így a követ-
kező alkalommal nem lesz szükségünk látó segítségre. Négyféle színben
kapható (fekete, zöld, sárga, csillogó ezüst). A termék űrtartalma 30 ml.

Öntapadós jelölő gyöngyök
Ár: 100 Ft/csomag.
A gyöngyök segítségével tapintás útján megkülönböztethetővé tehetjük

például az otthonunkban található egyforma használati cikkeinket. A csomag
77 darab, 3 mm átmérőjű, átlátszó gyöngyöt tartalmaz.

Dymo szalag feliratozó
Ár: 6200 Ft.
Ennek az eszköznek a segítségével Braille-írással láthatjuk el az ottho-

nunkban található különböző termékeinket. Az eszköz egy 8 karakterből álló
Braille-táblából és a szalag felfűzésére alkalmas hengerből áll, így gyorssá
és kényelmessé téve a használatot. A termék továbbá tartalmaz egy darab
pontozót is.

Vastag hegyű, fekete színű filctoll
Ár: 155 Ft/darab.

Vastag hegyű, kék színű, alkoholos filctoll
Ár: 230 Ft/darab.

Benedek Zoltán

Az MVGYOSZ sajtótermékeinek 
előfizetési díja 2020-ban

Az MVGYOSZ elnöksége 2019. október 4-én tartott ülésén döntött arról,
hogy a szövetség sajtótermékeinek ára 2020-ban változatlan marad. Ennek
értelmében tehát:
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Megjelent a JAWS for Windows, 
a ZoomText és a Fusion 2020

Örömmel jelentjük be, hogy elérhetővé vált a JAWS, a ZoomText és a ket-
tőt egyesítő Fusion szoftverek új, 2020-as főverziója. Mindhárom program
teljes körű magyar nyelvi támogatással bír és másfél havonta fog frissítése-
ket kapni, ahogyan azt a 2019-es szoftver verzióknál már megszokhatták a
felhasználók.

A JAWS és a Fusion 2020 egyik legjelentősebb újdonsága, hogy immáron
lehetővé teszik több nyelv telepítését is. Az amerikai angol nyelv mindig tele-
pítésre kerül, emellett pedig tetszőleges számú támogatott nyelv választható
ki a felhasználó igénye szerint. A telepített nyelvek között bármikor könnye-
dén lehet váltani a menürendszeren keresztül. Ez a lehetőség elsősorban
azok számára hasznos és javasolt, akik több nyelven is használják a
Windows-t és/vagy a különféle alkalmazásokat.

Az OCR szolgáltatás által használt felismerő motor, az OmniPage frissült a
20-as verzióra, ezáltal pontosabbá téve az optikai karakterfelismerést. Ha az
igény szerinti beszédfunkció aktív, akkor már tetszés szerint ki- bekapcsol-
hatók a JAWS hangjai. A Windows 10 alatt futó ún. univerzális alkalmazások
használhatósága is sokat fejlődött azáltal, hogy bevezetésre került egy új
kurzorfajta. Ez kiváltja az érintő kurzor használatát és ugyanolyan módon
érhető el, mint a JAWS és a láthatatlan kurzor. A webes űrlapok vezérlőele-
meinél jelentősen csökkent a szövegismétlés mind a beszédben, mind pedig
a Braille-kijelzésben.

ÚJság az újságban

- Vakok Világa sík 4620 Ft
- Vakok Világa Braille: 4095 Ft
- Vakok Világa elektronikus 1890 Ft
- Vakok Világa hangos (mp3) 1890 Ft
- RTV Braille: 6285 Ft előfizetési díjon vásárolható meg.
Részletes tájékoztatás az előfizetéssel kapcsolatosan Szitás Anett munka-

társtól kérhető az elofizetes@mvgyosz.hu e-mail címen.
dr. Nagy Sándor elnök


