Elnöki beszámoló
Az MVGYOSZ elnökének, dr. Nagy Sándornak beszámolója a 2019. január 18. és március 10. között végzett
munkájáról.
A Szlovák Trnka n.o. nonprofit gazdasági társaság munkatársai azzal keresték fel a szövetséget, hogy a Visegradfund
támogatásával működjünk együtt műemlékek akadálymentesítésében. Bemutattak egy olyan fából készült könyvet,
amelynek nem lapozható oldalai vannak, hanem az oldalakat félretolható lapokkal helyettesítették.
Áttanulmányozása után a vak ember eltolja a lapot, miáltal feltárja a következő oldalt -lapot. A lapok 3D nyomtató
segítségével készültek. A műemléket alapnézetből és több különböző oldalról mutatják be. Miközben a vak vagy
látássérült személy a kidomborodott részeket tapintja, hallgatja a narrációt, amely vezeti, irányítja a kezét és egyben
magyarázza, és leírja azt, amit éppen tapint.
Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság (CRPD) delegációja Magyarországra
látogatott. Azért érkeztek hazánkba, hogy a fogyatékossággal élő személyek jog- illetve cselekvőképessége
gyakorlását biztosító jogszabályi környezetről, döntéshozatali mechanizmusokról információt gyűjtsenek, továbbá a
fogyatékos személyek önálló életvitelhez és közösségbe történő befogadáshoz való joga érvényesülésének helyzetét
felmérjék, különös tekintettel az intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia előrehaladására. Az Országos
Fogyatékosságügyi Tanáccsal szervezett találkozón munkatársaim képviselték a szövetséget, mert én az elnökségi
ülésen elnököltem.
Személyes egyeztetésen vettünk részt a közszférabeli honlapok és mobil alkalmazások akadálymentességéről szóló
törvényhez tartozó, a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek szakmai előkészítése érdekében. A
szervező Miniszterelnöki Hivatal célja, hogy megismerje az érdekképviseleti szervek igényeit, elképzeléseit e
feladatokkal kapcsolatban.
Részt vettem a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriumának ülésén. Komoly gondot
jelent a pályázatok kiírása, mert az alapítvány vagyonának nincs hozama.
A Pharmanox Kft. munkatársai és az izraeli OrCam Technologies Kelet-Európáért felelős regionális igazgatója, Irie
Meltzer bemutatták a cég által kifejlesztett OrCam MyEye 2.0 termékét, amelynek segítségével hangzó információt
kap a látássérült személy. Ilyenek: pontos idő, pénzfelismerés, szövegolvasás, stb. Megállapodtunk abban, hogy
bemutatásra és tesztelésre kapunk egy készüléket, de ez a mai napig nem történt meg.
Az MVGYOSZ kérte felvételét és belépett az Európai Vakvezetőkutyások Szövetségébe (EGDF).
Támogattuk egy közjegyzőhelyettes tanulmányának elkészítését, amely a fogyatékkal élő személyek, idősek,
gyermekek, más speciális védelmet igénylő személyek, csoportok jogaival és jogi védelmével foglalkozik. A kérdései
megválaszolása mellett felhívtuk a figyelmét arra is, hogy fontosnak tartjuk a speciális védelmet, igénylők közjegyzők
általi védelmét, de csak ezen társadalmi réteg önrendelkezési jogának megtartásával, biztosításával egyidejűleg.
Megbeszélést folytattunk Szőke Márta aláírásoktatóval és a Dyfon nyomda képviselőjével látássérültek számára
érzékelhető, tapintható látóbetű készlet kifejlesztéséről. Egy kb A4-es méretű műanyag lapon kialakított domború
ábécéről lenne szó, a betűk fölött a Braille megfelelők, és egy betűkártya készlet rácsszerű táblával, amibe ezek a
kártyák behelyezhetők lennének. Ennek segítségével megismerhetnék a látássérültek a síkírást.
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa szervezésében részt vettünk az Országos Fogyatékosságügyi Program
középtávú intézkedési tervének előkészítésében.
A szövetség képviseletében részt vettünk Jakab Miklósné temetésén.
Részt vettünk a 2018-as Befogadó Magyar Település díjátadó ünnepségén, az Országgyűlés Vadász termében. Ezt az
elismerést a FESZT adományozza minden évben egy pályázat keretében.

Társadalmi egyeztetés keretében munkatársaim véleményezték az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. által készített az „Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén” című
építésügyi műszaki irányelv tervezetét.
A vakok és gyengénlátók utazási kedvezményének igazolásában jelentkező problémák tisztázása érdekében
megküldtük a Volán Egyesülésnek, hogy milyen igazolvány igazolja hitelesen a vakok és gyengénlátók tagságát a
szövetségnél. Álláspontjuk szerint a jogszabályban is rögzített, a megfelelő időszaki érvényesítéssel ellátott tagsági
igazolvány erre a jövőben is megfelelő és szükséges.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény (Mmtv.) felülvizsgálata érdekében egyeztetést tartunk a MEOSZ székházában.
Benyújtottuk az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának az MVGYOSZ-t megillető 2019. évi költségvetési támogatás
felhasználásához szükséges szakmai programot és költségtervet.
Részt vettem az Emberi Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportja
ülésén, amelyen elfogadtuk a munkacsoport ügyrendjét, beszámolót hallgattunk meg az elmúlt kormányzati időszak
munkájáról, megismertük az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar összefoglalóját a doktori képzés problémáiról
a fogyatékossággal élő hallgatók esetében, tájékoztatást kaptunk a fogyatékossággal élő személyek számára ápolástgondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció (2017-2036)
felülvizsgálatáról. Az egyebek napirendi pontnál jeleztem, hogy a korábbi évekhez képest a kormány. hu weboldalon
sokkal kevesebb jogszabálytervezet jelenik meg véleményezésre. Ez nehezíti a szövetség egyik fő feladatának
ellátását, miszerint véleményezzük a fogyatékossággal élő embereket érintő jogszabályokat.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség web-akadálymentesítés tárgyában kérte javaslatainkat,
észrevételeinket elsősorban arra vonatkozóan, hogy véleményünk szerint
- melyek azok a közszférabeli szervezet honlapok, amelyek a látássérült személyek számára a legnagyobb
érdeklődésre tartanak számot;
- mik azok a sajátságos igények, amelyeknek egy akadálymentes honlapnak egyes fogyatékosság tekintetében meg
kell felelnie, továbbá
- mik azok a hibák, amelyekkel a közszférabeli szervezetek akadálymentesnek tartott honlapjain találkozunk.
Munkatársaimmal mindhárom kérdést megválaszoltuk.
A Romániai Magyar Nemlátók Egyesülete képviselőivel tárgyaltam a jövőbeli együttműködésről. Céljuk
Székelyudvarhelyen létrehozni egy olyan iskolát, ahol az Erdélyben és környékén élő magyar látássérült gyermekek
tanulhatnak. A jelenlegi hét román iskolában, csak román nyelven van lehetőségük tanulni a látássérült diákoknak.
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