
A szakmai vezető beszámolója 
 

A szakmai vezető, akárcsak az elnök rendszeresen beszámol az elnökségi üléseken munkájáról. 
Feladata az MVGYOSZ szolgáltatásainak zavartalan működtetése, fejlesztése, megszervezése. 
Hírlevelünkben a jövőben az ő munkájáról is rendszeresen tudósítunk. Beszámolóiban a 
szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról esik szó, valamint a két elnökségi ülés között eltelt 
időben rendezett/lezajlott eseményekről. 

Beszámolási időszak: 2019. január 22 – 2019. március 13 

A beszámolási időszak kiemelt témái: megtörtént az MVGYOSZ Szolgáltató Központ hivatalos 
átadása; szimulációs szobák készülnek a VKK-ban; elkészült az MVGYOSZ Vakvezető kutya 
Egészségügyi Alap rendszer dokumentációja; 25 látássérült jutott ingyenesen MP3 lejátszóhoz; 
ingyenes zöldhályog szűrés volt a szövetségben; beindult az új MVGYOSZ hírlevél; megérkezett az 
OrCam bemutató darabja; sikeres nőnapi program zajlott a Hermina teremben. 

 

Szolgáltató központ 

A Szolgáltató központ helyének kialakítása befejeződött. A létesítményt ünnepélyes keretek között 
adtuk át Elnök úrral a megnyitón résztvevő vendégeknek. Az esemény alkalmával a Segédeszközbolt 
árukészletére 20%-os ártámogatást biztosított az MVGYOSZ az érvényes MVGYOSZ arcképes 
igazolványukat a helyszínen bemutató vásárlóknak. A tömeges vásárlás zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében külön, termékkategóriánkénti standok lettek felállítva, ahol az érdeklődők kézbe véve is 
megtekinthették az árucikkeket, majd a boltban már csak a „bevásárló listájuk” alapján lettek 
kiszolgálva. Így egy-egy vásárlás a megszokottnál sokkal gyorsabban bonyolódhatott. Összesen 56 
vásárlót szolgáltak ki az MVGYOSZ munkatársai kb. 3 óra leforgása alatt 12 önkéntes hosztesz 
eredményes előkészítő munkájának köszönhetően. 

 

Hangoskönyv kölcsönzés 

A kölcsönözhető CD állomány a Centenáriumi évben felolvasott új művek lemezre írásával 
folyamatosan bővül. Egy 8 órás műszak alatt egy munkavállaló átlagosan 10 hangoskönyvet tud 
felrögzíteni a nyilvántartó programba és lemezre írni, valamint elkészíteni a tokhoz tartozó borítót és 
vonalkódot úgy, hogy egy ilyen munkanapon semmi mással nem foglalkozik. A pendrive-on történő 
kölcsönzés ezt a munkamenetet lényegesen megváltoztatja, a kölcsönzéshez szükséges időt 
lényegesen lerövidíti majd. Az MVGYOSZ Hangoskönyvtár applikációt eddig több mint 374-en 
töltötték le. 

 

Braille-könyv kölcsönzés 

A Braille-könyvek új helyükre történő költöztetése még folyamatban van. Ennek oka az, hogy a 
Braille-könyvtáros betegállományban van és az állománytranszportot ő irányítja. A szolgáltatás 
meghirdetetten szünetel, de a beérkező könyveket az SzK munkatársai átveszik és igyekeznek a 
kölcsönzéseket is teljesíteni. 



Segédeszköz értékesítés 

Az árukészlet feltöltése és megújítása folyamatos. Egy külföldi, minőségi termékeket gyártó 
beszállítótól vásároltunk többféle magyarul beszélő vagy hangjelzést adó eszközt. Sláger termék is 
lehet egy androidos és iPhone készülékekhez csatlakoztatható headset, melynek klasszikus 
telefonkagyló alakja van és a mérete is ahhoz hasonló. A telefonhoz vezetékkel csatlakoztatható, mini 
jack aljzaton keresztül. 

 

Vakvezetőkutya használatának biztosítása 

A VKK állatorvosi rendelője és az ahhoz tartozó váró, valamint műtő helyiségek felújítása 
befejeződött.  

Az átadó tanfolyamokon használt úgynevezett „átadós” szobák szimulációs szobává alakulnak, némi 
szakmunka eredményeként. A szimulációs szoba lényege, hogy az önálló életvitel folytatását lehet 
általa szimulálni, vagyis a szobából egy mini konyha és fürdőszoba is nyílik hamarosan. A 
vakvezetőkutya használat egyik fontos alapfeltétele, hogy az igénylő képes legyen önmagát 
alapszinten ellátni és ezt igazolni. 

Az MVGYOSZ a tulajdonát képező, látássérült gazdához kiadott vakvezető kutyák sürgősségi 
ellátásához vagy egészségügyi okokból szükséges gyógykezeléséhez támogatási rendszert dolgozott 
ki. A támogatási összeget cél szerinti adományból tervezi finanszírozni. 

 

Adaptáló csoport 

A csoport a székházon belül új helyre költözik. A jelenlegi, Sipeki teremből nyíló irodája helyett a régi 
Segédeszközbolt két, egymásba nyíló helyiségét foglalja el. 

 

Egyebek 

Az MVGYOSZ a Mesterséges Intelligencia Koalíció teljes jogú tagjává vált. A koalícióban a szövetséget 
Gulyás Zsuzsa és Angyal Gábor képviseli. 

25 látássérült kapott térítésmentesen a pendrive-on történő hangoskönyv kölcsönzéshez (is) 
használható, speciálisan a látássérültek szükségleteit és igényeit figyelembe véve tervezett 
hordozható MP3 lejátszót. Az eszközök beszerzését a Zuglói Önkormányzat pályázati rendszere 
finanszírozta, így feltétel volt a látássérült felhasználókkal szemben, hogy zuglói lakcímük legyen. 

Zöldhályog szűrés zajlott a székházban. Összesen 42 résztvevőt vizsgáltak meg és 3 esetben 
állapítottak meg kórosan magas szemnyomást, ami a zöldhályog kialakulásának, vagy meglétének 
egyik fő tünete. 

Beindult az új MVGYOSZ Hírlevél. Az általános visszajelzés pozitív, de akadnak elégedetlen 
feliratkozottak is. A panaszok oka rendszerint a végfelhasználói eszköz használatával kapcsolatos 
felhasználói ismeretek hiánya. 

Nagy sikert aratott a nőnapi operett és kuplé előadás. A Hermina terem teljesen megtelt. Több mint 
300 néző ült a közönség soraiban.  

Angyal Gábor szakmai vezető 


