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Házunk tájáról - az MVGYOSZ hírei

Elnökségi tudósítás
2013. március 12-én (kedd) az 

MVGYOSZ Országos Elnöksége meg
tartotta soron következő ülését az 
MVGYOSZ kiseladó termében. A ta
nácskozáson 4-en jelentek meg. Né
meth Orsolya jelezte távolmaradását, 
Kovács Béla pedig lemondott tisztségé
ről. Szakály Melinda, elnök asszony, 
sem maradt végig, ezért az alelnök, Dr. 
Tóka László irányításával folyt a mun
ka. A szövetséget Dr. Micserics József, 
Kutor Sándorné, Koczkásné Tóth Csil
la, Baráth Barbara és a Vakok Világa 
szerkesztője képviselték.

Megszűnt az elnöki kabinet

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók rehabilitációs foglal
koztatásának költségvetési támogatása 
című pályázat eredményes volt ugyan, 
mégis átszervezések vannak a budapes
ti székházban a fogyatékossággal élők 
támogatásában bekövetkezett változá
soknak köszönhetően. A látássérült 
dolgozók már februártól 4-6 órában 
látják el feladataikat. A csökkentett 
munkaidő folyamatosan szükségessé 
teszi a változásokat, a feladatok, mun
kakörök átszervezését. Megszűnt pél

dául az elnöki kabinet, ami a tevékeny
ségek átstrukturálásával indokolható.

Szakály Melinda elmondta, hogy 
várhatóan a sopronkőhidai fegyház la
kói fehér botokat gyártanak majd a 
tervek szerint. Az első mintákat hama
rosan tesztelni fogják a rehabilitációs 
központok és az iskolák. A mintadara
bokat az intézet az MVGYOSZ segéd
eszköz üzletéből szerezte be. Remélhe
tőleg ez megoldást jelent a hazai látás
sérültek számára az olcsó, de jó minő
ségű segédeszköz megvásárlásához.

Kroll Zsuzsanna arra hívta fel min
denki figyelmét, hogy a MÁV Start Zrt. 
a közeljövőben felújításokat végez több 
helyen országszerte a peronokon. To
vábbá Budapesten az 1-es villamos vo
nalán és a 3-as villamos egyes szakasza
in lesznek beruházások. Kroll Zsuzsan
na arra kéri az akadálymentesítésben 
dolgozó illetékeseket, hogy a 
www.mvgyosz.hu honlapra felkerülő 
állásfoglalásokat és az újonnan beveze
tésre kerülő úgynevezett zóna határkő 
jelölést alkalmazzák munkájuk során.

Az elnök és az elnöki kabinet beszá
molóját egyhangúlag elfogadták.

http://www.mvgyosz.hu
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Elnyert bértámogatási 
pályázat, várható tervek, 

változások

Az MVGYOSZ munkavállalóinak 
munkaidő csökkenéséről fentebb már 
tájékozódhatott az Olvasó. Jelen pilla
natban nem történtek elbocsáj tások a 
szervezettől, mivel az átmeneti időszak
ban (2013. év) foglalkoztathatóak azok 
a személyek is, akik aláírásukkal nem 
vetették alá magukat a Nemzeti Reha
bilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 
komplex felülvizsgálatának. A 2014-es 
évben viszont csak azon munkavállaló 
után adható be a bértámogatási pályá
zat, illetve támogatás csak azoknak jár, 
akik rendelkeznek a szakhatóság 
komplex minősítésével. A hivatalvezető 
elmondta, hogy akik nem vetették alá 
magukat a felülvizsgálatnak, számolni
uk kell az elbocsájtás lehetőségével, 
vagy a fizetésüket a szövetségnek kell 
kigazdálkodnia.

Az elhangzott információkból is lát
szik, hogy elengedhetetlen a szervezet 
munkájának minőségi javítása, hogy 
sürgetőek bizonyos változások. Dr. 
Micserics József 2014-re egy új, dina
mikus és hatékony csapatot prognoszti
zál. Többek között hangsúlyozta a mar
keting- és kommunikációs, valamint a 
HR (humán-erőforrás) szakember hiá
nyát, ezért a megfelelő végzettséggel 
rendelkező szakemberek felvételét ter
vezi.

A hivatalvezető beszámolt arról is, 
hogy Szakály Melindával együtt, az 
évek során azt tapasztalták, hogy a tag
egyesületek tisztségviselői és vezetői 
(elnökök, irodavezetők) nem rendel
keznek elegendő kompetenciával és is
meretanyaggal, ezért fontosnak tarta
nák képzésüket, ismereteik bővítését. 
Erre most nincs lehetőség, viszont a 
központ pályázati forrásból próbálja 
meg előteremteni az oktatás anyagi fe
dezetét.

Tájékoztatásul a hivatalvezető el
mondta, hogy a szövetség munkatársai 
már készítik az úgynevezett Norvég 
Alaphoz benyújtandó pályázatot. A 
projekt egyik sarokpontja az egyesüle
tek segítése számos területen, például a 
jogi háttérben, a szervezetfejlesztésben 
vagy a forrásteremtésben. Felmerült a 
Sztenderdizációs Bizottság költségei
nek fedezése, az informatikai hálózat 
átalakítása, esetleg a minőségbiztosítás 
kialakítása. A makro projekt 12 hó
napra szól, nyertes pályázat esetén kö
telező bevonni más szervezeteket is, 
hangzott el a tanácskozáson. A sikeres 
projekt néhány munkavállaló bérének 
előteremtését is könnyíthetné, ameny- 
nyiben részt vesz a megvalósításban.

1% - nem betartott 
határidők, hibás 

elszámolások

Evről-évre problémát jelent az SZJA
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1% megadott határidőre történő és 
pontos elszámolása, tudtuk meg Kutor 
Sándornétól. Idén 7 egyesületnél ta
pasztaltak hiányosságokat a szövetség 
ezzel foglalkozó munkatársai. Az el
nökségi határozatban rögzített 5000 fo
rintos kötbéren kívül következménye 
idén sincs a mulasztásoknak.

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Me
gyei Szervezete is részesül a tovább 
adott támogatásból, mert az elnökségi 
tagok úgy gondolják, hogy nem bünte
tik a megyében élő sorstársakat a fejér 
megyei szervezet hanyagsága miatt.

Bővült az elszámolható eszközök lis
tája is: a diktafon, az mp3 lejátszó, a 
képernyőolvasóval megbeszéltethető 
okostelefon, a monitor, a scenner, az 
asztali számítógép, a laptop, stb. elszá- 
molhatóak lesznek a szövetség felé. A  
jelenleg érvényben lévő határozat ér
telmében az 1 %-os támogatás felét 
működésre költhetik el a tagegyesüle
tek, a fennmaradó összeget pedig ta
nulmányi támogatásként oszthatják ki, 
vagy fejleszthetik belőle a saját eszköz
parkjukat. A támogatás leosztása tag
létszám arányosan történik.

Megszűnik az
Adamovics Alapítvány, de 

megmenekülhet a 
Petrof zongora

Az Adamovics Alapítvány utoljára 
2007-ben írta ki pályázatát a zenét ta

nuló tehetséges fiatalok részére. Az ala
pítók elhaláloztak, a kuratóriumi tagok 
az alvó alapítvány felszámolása mellett 
döntöttek. A megközelítőleg 400.000 
forint vagyont az MVGYOSZ Hermina 
Termében lévő, több millió forint érté
kű Petrof zongora felújítására fordít
ják, így eleget tesznek az alapító okirat
ban foglaltaknak, amely szerint az ala
pítvány megszűnése esetén a megmara
dó összeget a tehetséges zenészek meg
segítésére használják fel.

Dr. Micserics József elmondta, hogy 
a felújítani kívánt hangszer felbecsül
hetetlen értékű, csak néhány van belőle 
országszerte. Három zongorajavítással 
foglalkozó szakember is, egymástól 
függetlenül megerősítette, hogy érde
mes a hangversenyzongora renoválása. 
Decemberben már tartottak hangver
senyt Zendülj zongora címmel a zongo
ra felújítására.

Az elnökség véglegesítette, 
és jóváhagyta az országos 
küldöttgyűlés meghívóját

Idén 2013. május 25-én és június 01- 
jén rendezik a küldöttgyűlést az 
MVGYOSZ Hermina Termében. Az 
OKGY-n új Felügyelő Bizottsági tago
kat és elnökségi tagot, valamint pótta
got választanak. Az előbb említett 
szervnek lejár a mandátuma, nem foly
tathatják tovább tevékenységüket. Az 
elnökségi tagok megválasztására azért
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van szükség, mert Kovács Béla lemon
dott tisztségéről, valamint az Országos 
Elnökség már régóta póttag nélkül lát
ja el munkáját. A kötelező napirendi 
pontok sem maradhatnak el: a küldöt
teknek el kell fogadniuk a közhasznú- 
sági jelentést, és a Felügyelő Bizottság 
beszámolóját.

A meghívókat a küldöttek az általuk 
kért formátumban a mellékletekkel 
együtt kapják majd kézhez.

Készülőben az új tanulmány, 
Dr. Nagy Sándor 

beszámolója

Az Országos Elnökség januári ülésén 
kérte fel Dr. Nagy Sándort "A látássé
rülteket érintő jogszabályi hiányossá
gok és anomáliák a magyar jogrend
ben, különös tekintettel a látássérültek 
önálló életvitelét elősegítő, életminősé
gét javító és a társadalmi integrációt 
előmozdító komplex jogszabályra" cí
mű tanulmány megvalósításában való 
részvételre. Az érintett elnökségi tag el
mondta, hogy létrehozta munkacso
portját: Dr. Nagy Sándor, Dr. Bölkény ✓
Ágota, Dr. Simon Gergely, Dr. Kunkli 
Tibor és Takács Péter dolgoznak együtt 
a tanulmány megírásán. Javaslataik 
között olyan, a látássérülteket érintő 
megoldandó problémák szerepelnek, 
amelyek egyszerűsíthetnék a vak em
ber életét. A dokumentum átfogóan 
rendszerezi adott terület hiányosságait.

Az ötletek között megfogalmazódott 
például a pénzek felismerésének fon
tossága, a pénzügyek önálló intézésé
nek kérdése, a megváltozott munkaké
pességű emberek jogainak bővítése, az 
oktatás és a művelődés biztosítása a 
szerzői jogok kikerülésével, a védőügy
védi képviselet, stb. Ez csak néhány az 
elhangzott javaslatok közül.

Elküldött beszámoló

Az ülés végén a hivatalvezető arról 
adott tájékoztatást, hogy a minisztéri
umba elküldésre került az MVGYOSZ 
beszámolója. Röviden vázolta azt is, 
hogy várhatóan az állami soron megje
lenő költségvetési támogatást 4 részlet
ben utalják, ezért célszerű likvid forrá
sokat tartalékolnia az egyesületeknek.

Vendégek költözhetnek az 
MVGYOSZ székházába

A hivatalvezető tárgyalásokat folytat 
a Vakok Állami Intézetével, ahol hama
rosan elkezdik a felújításokat. A tervek 
szerint a székház az intézetben működő 
Családsegítőt fogadja be addig, amíg a 
munkálatok tartanak.

Kovács Judit
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Könnyebb út a munkába - véget ért a 
2013. évi első jelentkezési időszak

(Gépjárműszerzési támogatás fogyatékossággal élő embereknek)

Könnyebb út a munkába - véget ért a 2013. évi első jelentkezési időszak címmel 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrás Minisztérium Szociális és Családügyérts _
Felelős Államtitkára, Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége elnöke, Kuminka Györgyné, a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökségi tagja, Kosa Ádám, a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetsége elnöke és Kovács Melinda, az Értelmi 
Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete elnöke sajtótájékoztatót tartott 
március 09-én.

A fogyatékossággal élő emberek gépjárműszerzési támogatása iránti kérelmek 
első szakasza véget ért. Használt autóra 600.000 forintot, új gépkocsi vásár
lásához pedig 900.000 forint állami támogatást biztosít a minisztérium az 
igényüket benyújtó jogosultaknak. Az ősz folyamán újabb kiírás várható.

Kovács Judit

Netszemle

Cukorbeteg vagy? 
Jár az adókedvezmény!

Az 1-es típusú, valamint a szövődmé
nyes 2-es típusú cukorbetegek kérhet
nek egyéni adókedvezményt.

Aki beleesik a súlyosan fogyatékos 
kategóriába (a rokkantsági járadékban 
részesülők, illetve a 335/2009. (XII. 29.) 
kormányrendelet által meghatározott 
betegséggel élők, így az 1-es típusú dia
bétesz bármilyen formája, valamint a 
2-es típusú diabétesz szövődményes

formái), annak minden egyes hónapra - 
amikor fogyatékossága igazolhatóan 
fennáll - az adóévben és adott hónap
ban érvényes minimálbér 5 százaléká
nak megfelelő összegű adókedvezmény 
jár (havi 4650 Ft, évi legfeljebb 55 800 
Ft).

A fogyatékosságot igazolással kell bi
zonyítani, melyhez a Magyar Diabetes 
Társaság honlapja a 49/2009. (XII. 29.)


