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Házunk tájáról - az MVGYOSZ hírei
Elnökségi tudósítás (június 25.)
Az MVGYOSZ Országos Elnökségé
nek tagjai nyáron sem pihennek. 2013.
június 25-én megtartották soron követ
kező ülésüket az MVGYOSZ kiselőadói
termében. Az újonnan megválasztott
tisztségviselőkkel együtt hét főre bővült
az elnökség létszáma. Az ülésen most
csak öten vettek részt: Szakály Melin
da elnök, Dr. Tóka László alelnök, illet
ve Dr. Nagy Sándor, Kuminka Györgyné, Barnóczki Gábor elnökségi tagok és
Majoros Kálmánné elnökségi póttag.
Németh Orsolya, Nagy Tünde és Pesti
Zoltánné előzetesen jelezték távolma
radásukat.
Természetesen
az
MVGYOSZ munkatársai is részt vet
tek a tanácskozáson: Dr. Micserics Jó
zsef hivatalvezető, Koczkásné Tóth
Csilla hivatalvezető helyettes, Baráth
Barbara elnöki asszisztens és Kutor
Sándorné pénzügyi-gazdasági vezető.

Támogatás a Humán Dialóg
kampány kamataiból
Hosszas vitát folytattak arról, hogy
az egyesületek mire használják fel a
Humán Dialóg Kft. kampányaiból be
folyt, a nem cél szerinti adomány ka
matát. Szakály Melinda és Micserics
József azt a javaslatot terjesztette elő

az ülésen, hogy a szabad felhasználású
pénzből (egyesületként megközelítőleg
harmincezer forint) kizárólag az egye
sület tagjait, illetve a nekik szóló ren
dezvényeket lehessen támogatni. Dr.
Nagy Sándor és Dr. Tóka László azt az
elvet vallották, hogy nem kellene felélni
a kampány kamatait. A hivatalvezető
szerint a harmincezer forint hozzájá
rulhat a tagszervezetek likviditásának
megőrzéséhez, valamint segíthet a ta
gok megtartásában. Szakály Melinda
és Kutor Sándorné az egyesületeknél
tett látogatások során azt tapasztalták,
hogy tagjaik részére a tagszervezetek
szolgáltatásokat és programokat csak
nagy nehézségek árán tudnak nyújtani.
Az elnökség végül határozatban rög
zítette, hogy az MVGYOSZ HD kam
pányából származó, nem cél szerinti
adomány kamata a 2011. évi fizető tag
létszám alapján kerül felosztásra a tag
egyesületek és természetes személyek
között.
Működési költséget, valamint a ven
déglátás és a reprezentáció költségét
nem lehet elszámolni.
Felhasználási javaslat: segédeszköz
vásárlás, segédeszköz-támogatás, ta
nulmányi támogatás, kirándulás, kul
turális rendezvények, színház- és hang
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versenybérlet, uszodabérlet, stb.
A 2013. július 1. és 2013. december
31. között kelt és kifizetett számlákat
lehet elszámolni.
Az elszámolás határideje 2014. janu
ár 31.

Elfogadott költségvetés
Az elnökség elfogadta az MVGYOSZ
2013. évi költségvetését.
Dr. Micserics József arról tájékoztat
ta az elnökség tagjait, hogy az idei költ
ségvetés tervezésénél figyelembe vette a
bevételek drasztikus csökkenését is. El
mondta, hogy ez évben a bértámogatás
húszmilliós bevételkiesést jelentett. A
segédeszközbolt forgalma évről évre
csökken. Ugyancsak csökken a Braillenyomdai szolgáltatások bevétele, mely
nek oka többek között, hogy keveseb
ben igénylik a gyógyszeres dobozok
Braille-feliratának ellenőrzését. A hi
vatalvezető megemlítette továbbá,
hogy a helyiségek bérleti díjai viszony
lag stagnálnak a VGYHE esetében, a
tánciskola viszont egyre ritkábban ve
szi igénybe a termet.
A rövid beszámoló és a kérdések
megválaszolása után az elnökség elfo
gadta a költségvetést az alábbi főszá
mokkal:
Teljes bevétel: 276 300 000 Ft.
Teljes kiadás: 276 300 000 Ft.

Szigorodnak a terembérlés
szabályai
Az OE úgy dönt, hogy az
MVGYOSZ székházában a teremfogla
lást harminc nappal a rendezvények
előtt be kell jelenteni.
A harminc napnál korábbi teremfog
lalásokat az igények beérkezésének
sorrendjében kell elfogadni. A har
mincnapos határidőn belül érkezett te
remfoglalási igényeket csak abban az
esetben lehet elfogadni, amennyiben
még az adott terem szabad. Egyéb igé
nyeket (takarítás, evőeszköz, pohár,
stb.) jelezni kell, és ezekre az
MVGYOSZ külön költséget számol fel.
A központi, MVGYOSZ által szerve
zett rendezvények mindig prioritást él
veznek. Abban az esetben, ha a rendez
vény szervezője lemondja az eseményt,
akkor a külsős bérlők által fizetett bér
leti díj 50 %-át köteles kötbérként
megfizetni.

Döntés hivatalvezetői
beszámolásról
Az Országos Elnökség napirendi
pontként tárgyalta Dr. Micserics József
beszámolási kötelezettségét. A jövőben
a hivatalvezető beszámolója a közhasz
núsági jelentés részét képezi, melyet
előzetesen az Országos Elnökség elé
kell terjeszteni.

2013. szeptember
A Louis Braille-emlékérem
2013. évi kitüntetettjei
Braille-emlékérem kitüntetésre az el
nökséghez idén nyolc javaslat érkezett,
amelyből az elnökség öt jelölt kitünte
tését támogatta.
A felterjesztések sorrendjét pontozás
alapján állapították meg. Az a személy,
aki nem érte el a 30 pontot, nem része
sülhet kitüntetésben - határozta meg az
elnökség.
Az MVGYOSZ az Országos Elnök
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ség döntése alapján Bereczk Istvánnét,
Hornyánszky Tivadart, Markót Bélánét, dr. Sonkodi Balázst és Szabó
Tibornét részesíti Louis Braille-emlék
érem kitüntetésben.
A döntésről az MVGYOSZ értesíti a
tagegyesületeket és az érintetteket. Az
emlékérmek átadására 2013. év októ
berében, a Fehér Bot napi ünnepség ke
retében kerül sor az MVGYOSZ szék
házában.
Kovács Judit

Elnökségi tudósítás (július 15.)
Az elnökség július 15-én folytatta
munkáját. Öten jelentek meg a tanács
kozáson: Szakály Melinda elnök, Dr.
Tóka László alelnök, Dr. Nagy Sándor,
Nagy Tünde és Barnóczki Gábor elnök
ségi tagok. Németh Orsolya, Kuminka
György né elnökségi tagok, Majoros
Kálmánné, valamint Pesti Zoltánné
póttagok előzetesen jelezték távollétü
ket. A hivatalt Dr. Micserics József hi
vatalvezető, Koczkásné Tóth Csilla hi
vatalvezető-helyettes és Kutor Sándorné pénzügyi-gazdasági vezető kép
viselték.

Hogyan tovább? Lejár a
Humán Dialóg Kft.-vel az
MVGYOSZ szerződése
2013. december 31-én já r le az
MVGYOSZ szerződése a Humán Dia
lóg Kft.-vel. Arról tárgyalt az elnökség,
hogy a jövőben kivel és milyen feltéte
lekkel folytatódjon a Direkt Mail kam
pány.
Abban mindannyian egyetértettek,
hogy az MVGYOSZ többet veszít ak
kor, ha felhagy az információtovábbí
tás és az adományszerzés ezen formá
jával. Dr. Micserics József elmondta,
hogy a kezdetektől fogva 70-30 % költség/haszon rátával terveztek. Mindenki
tisztában van azzal, hogy e módszer vi
szonylag drága, de nagy előnye, hogy
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folyamatos és jelentős mértékű ado
mányt tud a szövetség évről évre reali
zálni. Négy év viszonylatában 70 millió
forint haszna származott a Szövetség
nek, aminek kamataiból egyre jelentő
sebb közvetlen támogatások adhatók
az egyes szolgáltatásokat igénybevevő
látássérültek számára (pld: fehérbot
vásárlásához való hozzájárulás). A hi
vatalvezető sikernek tartja, hogy jelen
leg az eredmények jobbak a vártnál,
bár ez nem garantálja a jövőben a ha
sonló bevételi arányokat.
Többek által a negatív színben fel
tüntetett kampány kétségtelenül koc
kázatokkal jár, amelyet Dr. Micserics
József egyértelműen leírt abban a veze
tői összefoglalóban, amelyet az elnöksé
gi tagok már előzetesen megkaptak. E
szerint problémát jelent némelyeknél
például a kampány negatív etikai vetülete. Néhányan úgy értékelik, hogy a
megmaradt nyereség aránya túl ala
csony az összes bevételhez képest. Má
sok a toborzó kampányok magas árát
kifogásolják, emiatt magas kockázatú
nak látják. Megint mások sérelmezik,
hogy az egyesületek nem részesülnek a
bevételekből, ami egyértelműen fe
szültséget generál a központ és az egye
sületek között.
Az elnökség tagjai szükségesnek gon
dolják az adománygyűjtő kampányt
annak ellenére, hogy erkölcsileg aggá
lyosnak tartják azt. Dr. Tóka László vé
leményét végül elfogadta az elnökség,
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aki azt javasolta, hogy keresni kell ado
mánygyűjtéssel foglalkozó más piaci
szereplőket, mert drágának tartja a je 
lenlegi céget. Arra kérték ezért a hiva
talvezetőt, hogy a következő ülésre sze
rezzen be három-négy árajánlatot, va
lamint a Humán Dialóg Kft. részletes
feladatlistáját. Az elnökség egy asztal
hoz kívánja ültetni a lehetséges ado
mánygyűjtő cégeket a folytatás érdeké
ben.
A tanácskozáson szóba került az is,
hogy nem kötnek szerződést egy céggel
sem. A címlista ugyan az MVGYOSZ
birtokába jut, de annak karbantartása
informatikai hátteret, valamint hu
mán-erőforrást igényel.
Felmerült az is, hogy a szövetség el
nöke levélben keresse meg az egyesü
leteket és a téma kapcsán kérje ki véle
ményüket.

Újabb elnöki kabinet
várható?
2010 őszén az elnökségi tagok felosz
tották egymás között feladataikat a ha
tékonyabb munkavégzés és az átlátha
tóság érdekében. A Szövetség szolgálta
tásainak felügyeletét Szakály Melinda
látja el, az akadálymentesítés és infor
matika Németh Orsolya feladata lett, a
rehabilitációval és munkába helyezés
sel Barnóczki Gábor, a segédeszköz-el
látással Dr. Tóka László foglalkozik. Az
oktatási és ifjúsági ügyekért Kuminka

2013. szeptember
Györgyné a felelős. Kovács Béla terüle
teit Nagy Tünde vállalta magára, aki
tisztsége idején így a sport, kultúra,
szabadidő szervezését végzi el.
Az MVGYOSZ vezetősége azzal a
kérdéssel fordult a jelenlegi elnökségi
tagokhoz, hogy feladataik ellátásához
van-e szükségük szakmai segítségre.
Dr. Micserics József elmondta, hogy
azért kell most dönteni erről, mert nyá
ron szokták lebonyolítani a felvételi el
járásokat a szervezetnél, továbbá a
bértámogatási pályázat miatt sem
mindegy az, hogy szeptembertől ho
gyan alakul a munkavállalók létszáma.
Mivel nem ismerik a tisztségviselők a
lehetséges jelölteket, azt kérték a hiva
talvezetőtől, hogy készüljön egy olyan
névsor a Szövetség személyi állomá
nyáról, amely tartalmazza az adott
munkavállaló kompetenciáit, képessé
geit a választás megkönnyítése érdeké
ben. Mindannyian elengedhetetlennek
tartják az intézkedés humán-erőforrás
szükségleteinek megismerését, feltárá
sát. Dr. Tóka László az új elnöki kabi
net felállítását nem tartja sürgető fel
adatnak.

Segédeszköz pályázat
Takács Péter beszámolt a Természe
tes Személyek segédeszköz pályázatá
ról. Elmondta, hogy a bírálat során
egyértelműen kizárásra kerültek azok
a pályázatok, amelyeket nem természe
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tes személyi tag nyújtott be. Támoga
tásban három fő részesült.

Döntés a Brailab PC-k
sorsáról
A Brailab PC-k már kimentek a di
vatból, azokat a fiatalabb generáció
nem ismeri és sosem használta. A be
szédszintetizátorból több tucat van az
MVGYOSZ raktárában. Egy-egy esz
köz értéke huszonhatezer forint. Az a
javaslat született, hogy megkérdezik a
beszélő segédeszközökkel foglalkozó
forgalmazókat arról, hogy alkatrész
ként tudják-e hasznosítani a vadona
túj, dobozban álló beszédszintetizáto
rokat. Döntés a következő ülésen vár
ható.

Megújulhat a zongora
Az MVGYOSZ Hermina Termében
található zongora értéke becslések sze
rint 15 millió forintra tehető. A ver
senyzongora felújítására 2012 decem
berében már tartottak a Szövetségben
jótékonysági koncertet, ahol 106 ezer
forint gyűlt össze a hangszer megmen
tésére. Ahhoz, hogy annak állapota ne
romoljon tovább, szükséges megkezde
ni a munkálatokat. Teljes karbantartás
esetén ennek ára megközelítőleg eléri a
másfél millió forintot, de a javítások
két ütemben is végrehajthatóak. Az el
nökség úgy határozott, hogy most csak
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a legszükségesebb alkatrészek cseréjét
végzik el, és készítetnek egy védő taka
rót, amely óvja a hangszert.
A hivatalvezető terve az, hogy továb
bi hangversenyeket szerveznek a hi
ányzó összeg előteremtéséhez.

csatorna-rendszerének a cseréje is
megtörténik, amely célja a falazat to
vábbi ázásának megszüntetése.
A munkálatok előreláthatólag 2013.
július 22-étől augusztus 12-éig tarta
nak.

Online bevásárlás a
Tesco-ban, akadálymentes
honlap hiánya

Rövid hírek

Takács Péter arról tájékoztatott,
hogy jelezték az áruház felé azt az ész
revételt, hogy nem teljesen akadálymentes a Tesco honlapja, ahol az ügyfe
lek online intézhetik a vásárlást. Tár
gyalásokat kezdtek az áruházzal annak
érdekében, hogy a látássérülteknek ne
számítsák fel a házhoz szállítás költsé
gét. Végleges megoldások még nem szü
lettek, de a vezetőség nem zárkózott el
- mondta el Takács Péter.

Felújítási munkálatok a
székházban
Nyár közepén kezdődnek meg azok a
munkálatok, amelyek az MVGYOSZ
székházának megóvását segítik elő. A
sürgős intézkedésre a veszély elhárítá
sa miatt van szükség. A régi épület
homlokzatáról erőteljesen, nagyobb
darabokban válik le a vakolat. Egy
esetleges baleset elkerülése érdekében
sürgősen intézkedni kellett. Ezzel egy
időben a teljes műemléki épület eresz

- Az Elnökség egyhangúlag támogat
ta az MVGYOSZ befektetési szabály
zatát, amelyet a közgyűlés elé terjeszt
majd.
- A Samsung cég az MVGYOSZ-nek
és tagegyesületeinek egy-egy Samsung
házimozi rendszert adományozott.
- Az elnökség döntése értelmében a
Fehér bot napi rendezvény időpontja
2013. október 11-én lesz, ahol termé
szetesen megtörténik a Braille-érmek
átadása. A további részletekről később
tárgyalnak.
- A Braille Bizottság egy olyan egysé
ges kiadványon dolgozik, amely a ma
gyar pontírás szabályait tartalmazza.
A kiadásra szánt síkírású dokumentum
már elkészült, amelyet reményeik sze
rint a közeljövőben a Magyar Tudomá
nyos Akadémia (MTA) is jóváhagy. Er
ről Takács Péter és Péter Zsigmond
számoltak be.
A következő ülés augusztusban vár
ható.
Kovács Judit

