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Házunk tájáról - az MVGYOSZ hírei
Elnökségi tudósítás

A Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége (MVGYOSZ) Or
szágos Elnöksége 2013. április 30-án 
megtartotta soron következő ülését a 
székházban. A tanácskozáson jelen vol
tak: Szakály Melinda elnök, Dr. Nagy 
Sándor, Barnóczki Gábor, Kuminka 
Györgyné és Németh Orsolya elnökségi 
tagok, valamint a hivatal munkatársai: 
Dr. Micserics József hivatalvezető, 
Koczkásné Tóth Csilla hivatalvezető 
helyettes, Baráth Barbara elnöki asz- 
szisztens, Kutor Sándorné gazdasági 
csoportvezető és jómagam a Vakok Vi
lága szerkesztőjeként. Elfoglaltsága 
miatt hiányzott Dr. Tóka László alel- 
nök, de az elnökség 5 fővel határozat- 
képesnek bizonyult.

Akadálymentesítési
projektek

Akadálymentesítik a 4-es metrót

Meglepően jól sikerült a 4-es metró 
Tétényi úti megállójának akadálymen
tesítése, mondta el Kroll Zsuzsanna ér
dekvédelmi vezető. A megtekintett 
megállóban véleménye szerint a techni
kai megoldások biztonságosak lesznek, 
és a vezetősávok is megfelelnek az elő
írtaknak.

A vezetősávok kialakítása érdekében

folytatott hosszas tárgyalások eredmé
nyeként teljesítve a látássérültek kéré
sét, nem bemart, hanem az állásfogla
lásoknak megfelelően domborjeles ve
zetősávok épültek. A biztonsági sáv ki
alakítása mind vaknak, mind gyengén- 
látónak jól érzékelhető. Az állomáson 
mozgólépcső mellett lift is használható. 

BKK elektronikus jegyrendszer

A BKK ismét az elektronikus jegy- 
rendszer bevezetését tervezi Budapes
ten, ezért egyeztetést hívtak össze, ahol 
kikérték a nagy fogyatékosügyi szerve
zetek véleményét. Az egyeztetésen az 
MVGYOSZ-t Kroll Zsuzsanna és Né
meth Orsolya képviselték. Az akadály- 
mentesítési terület felelőse arról adott 
tájékoztatást, hogy a megbeszélésen 
felvetették a látássérülteket érintő kér
déseket. Kíváncsiak voltak többek kö
zött arra, hogy hogyan oldják meg a lá
tássérülteket kísérők és a vidéki látás
sérültek ingyenesen történő utazását. 
Továbbá felmerült a kártyákhoz jutás 
problematikája is. Ami biztos, hogy 
májusban a Corvin negyednél ki lehet 
próbálni a beléptető kapukat. A rend
szert várhatóan látássérült felhaszná
lók is tesztelni fogják, mondta el Kroll 
Zsuzsanna. Megtudhattuk azt is, hogy 
felmerültek már lehetőségek a zökke
nőmentes használat érdekében, például
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a fényképes vagy az átruházható kár
tya. A BKK projektjét több lépcsőben, 
2016-ig kívánja megvalósítani.

Kormányablakok akadálymente
sítése

Németh Orsolya az elnökséget tájé
koztatta a kormányablakok akadály- 
mentesítéséről. A pályázatot a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) írta ki, 
egy segédletet is kidolgoztak az egysé
gesség érdekében. Németh Orsolya ar
ról számolt be, hogy országszerte mint
egy 370 kormányablak kialakítását ter
vezik. Az akadálymentesítésre szeren
csére már a tervezési szakaszban gon
dolnak, ezért a tervek egyeztetésébe, 
valamint a főbb szakmai szempontok 
meghatározásába bevonják a fogyaté
kos emberek megyei és országos szer
vezeteit. A projektet a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal koordinálja, 
amely eredményeként a kialakításra 
kerülő kormányablakok arculata egy
séges lehet. A tervezésben két rehabili
tációs és környezettervező szakmérnök 
is közreműködik. A beruházással kap
csolatos első egyeztetésen a szakembe
rek, a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnökök és a projekt megvalósí
tói arra kérték a fogyatékosügyi szer
vezetek képviselőit, hogy gyűjtsék össze 
a számukra használható, az ügyintézést 
megkönnyítő eszközöket.

Németh Orsolya készíti el azt az 
anyagot, amelyben a látássérülteknek 
speciálisan kifejlesztett, az ügyintézést 
valóban megkönnyítő és segítő eszkö

zöket gyűjti össze. Az MVGYOSZ ál
lásfoglalásában természetesen benne 
lesznek a fizikai akadálymentesítés 
alapvető szükségletei, például a vezető
sávokkal és a tapintható térképekkel 
kapcsolatos teendők. Kardinális kérdés 
viszont az infokommunikációs aka
dálymentesítést megteremtő segédesz
közök és programok köre. Az ülésen el
hangzott, hogy az aláírókeret minden
képpen hasznos lehet a hivatalokban. 
Hangsúlyt kell fektetni többek szerint 
az úgynevezett általános nyomtatvány
kitöltő programok infokommunikációs 
akadálymentesítésére, a honlapok, az 
ügyfélkapu, az űrlapok vakon történő 
használhatóságára. Javaslatként el
hangzott a személyi segítés, valamint az 
alig-, és gyengénlátókat segítő olvasóté
vé, illetve a képernyőolvasóval felsze
relt számítógép, de ezen eszközöknek a 
vélemények szerint csak a valóban 
frekventált helyeken van létjogosultsá
ga-

Monitoring Fejér megyében

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Me
gyei Szervezete sem marad ki az úgyne
vezett monitoring vizsgálatokból, 
amelyről a tanácskozáson hoztak hatá
rozatot. Az elnökség Szakály Melindát, 
Dr. Micserics Józsefet és Kutor 
Sándornét azzal bízta meg, hogy május 
7-én látogassanak el a szervezethez mo
nitoring vizsgálat céljából. Még az Or
szágos Küldöttgyűlés (OKGY) előtt el
lenőrizni kell visszamenőleg is az alap
szabályt, az egyesület létszámát, a kül
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döttek megválasztásának szabályossá
gát, kilétét.

Nem csak az említett szervezetet el
lenőrzik. Szakály Melinda elmondta, 
hogy minden megyei tagegyesületet fel
keresnek, várhatóan a nyár végére jár
ja be az MVGYOSZ vezetősége az 
egyesületeket.

Folyamatosan zajlanak 
az OKGY előkészületei

Már véglegesítették és kiküldték az 
országos küldötteknek a meghívókat az 
MVGYOSZ munkatársai. Mint isme
retes, az Országos Küldöttgyűlést má
jus 25-én, szombaton rendezik meg a 
székház Hermina termében.

A közhasznúsági jelentést is hamaro
san megkapják az érintettek. A doku
mentumban változás az, hogy idén egy 
jogszabálynak megfelelően a közhasz
núsági jelentést az úgynevezett általá
nos nyomtatványkitöltő program segít
ségével kellett kitölteni, ami csak pdf 
formátumban olvasható. Ez csak rövi
dített változat, mivel korlátozták a ter
jedelmet.

Köztudott, hogy a képernyőolvasó 
programmal a pdf formátum nem min
den esetben olvasható. Az MVGYOSZ 
munkatársainak nehézséget okoz ezek 
pontírásúvá konvertálása, ezért azt ja 
vasolták, hogy a küldöttek, akárcsak az 
előző években, az eredeti közhasznúsá
gi jelentést kapják Braille-ben kézhez, 
csatolva hozzá minden esetben a sík
írással kinyomtatott közhasznúsági je 
lentés kivonatát. A jogszabály értelmé

ben az OKGY-n a kivonatot kell elfo
gadni annak ellenére, hogy az előzőek
ben megszokott közhasznúsági jelentés 
lényegesen több információt tartalmaz 
az MVGYOSZ szakmai tevékenységé
ről és pénzügyeiről.

Az Országos Küldöttgyűlésen Etikai 
Bizottsági tagokat is kell választani, 
mivel ketten lemondtak megbízatásuk
ról.

Határozat a tájékoztatási 
kötelezettségről

Szakály Melinda arról tájékoztatta 
az elnökség tagjait, hogy a tagegyesüle
tekben dolgozó adminisztrátorok, iro
davezetők nem minden esetben segíte
nek a hozzájuk fordulóknak ügyeik el
intézésében. A probléma az 
MVGYOSZ új telefonos flottájába tör
ténő belépésénél bukkant elő. Az elnök
ség a hasonló helyzetek elkerülése ér
dekében úgy döntött, hogy a megyei 
tagegyesületek támogatási szerződése 
fogja azt tartalmazni, hogy az ügyinté
ző köteles segíteni tagjait az ügyinté
zésben, valamint kérésére tájékoztatást 
adni a számára elérhető szolgáltatások
ról, lehetőségekről.

Kedvezmények 
az Állatkertben

Az MVGYOSZ-t a Fővárosi Állat- és 
Növény kert főigazgatója, Persányi 
Miklós kereste fel. Együttműködési 
megállapodás született arról, hogy az
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Allatkertben a látássérült személyt és 
egy kísérőjét kedvezmény illeti meg, 
amelyet az elnökség jóváhagyásával a 
tagsági igazolvány felmutatásával ve
het igénybe az érdeklődő.

Fehér botok az OEP-től

Szóbeli megállapodás született az 
OEP-pel, mondta el Szakály Melinda. 
Az OEP ígéretet tett arra, hogy aki

egyedi elbírálással, egyedi támogatás
sal adja be fehér botra az igénylését, 
akkor a drágább fehér bot is támogat
ható. Szemorvos által készített javas
latra mindenképpen szükség van a se
gédeszköz igényléséhez.

Az elnökség következő ülését várha
tóan május 21-én tartja.

Kovács Judit

Netszemle

Következtetni lehet 
a későbbi rokkantságra 

az idősebb felnőttek testtartásából
Japán tudósok szerint az idősebb fe l

nőttek gerincének alakjából következtetni 
lehet, hogy a későbbiekben milyen mér
tékben lesz majd szükségük otthoni ellá
tásra vagy szanatóriumi kezelésre.

A kutatásban összesen 800, 65 éves
nél idősebb japán férfi és nő vett részt, 
akiken a tudósok összesen négyféle ge
rincvizsgálatot végeztek. A tudósok 
szerint a négyből az egyik vizsgálat 
közvetlen összefüggésbe hozható azzal, 
mekkora az esély a későbbiekben arra, 
hogy az adott beteg időskori ellátásra 
szoruljon a napi tevékenységei során. 
Ezek között a napi tevékenységek kö
zött olyan alapvető dolgok is szerepel
tek, mint a fürdés, az étkezés, a mosdó

használat, az öltözés, és a székből vagy 
ágyból történő felkelés.

A tudósok szerint a törzs dőlésszögét 
mérő vizsgálat segíthet előre jelezni a 
később kialakuló rokkantság mértékét. 
A törzs dőlésszöge annak a tényleges 
hosszanti egyenesnek a dőlésszöge, ami 
az első hátcsigolyát köti össze az első 
keresztcsonti csigolyával.

A kutatás négy és fél éves időtartama 
alatt a résztvevők 16 százaléka kény
szerült állandó és folyamatos ellátásra. 
Az alapvető napi tevékenységek elvég
zésében főként azoknak volt szükségük 
segítségre, akiknek törzsi dőlésszöge a 
legnagyobb volt. Bár a tudósok egyér
telmű kapcsolatot találtak a gerinc dő


