
Elnöki beszámoló a 2019. március 11. és április 14.  
között végzett munkáról 

 
Munkatársaimmal megvitattuk az Országos Fogyatékosságügyi Program EMMI által elkészített 
középtávú intézkedési tervét. A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság által szervezett egyeztetésen az MVGYOSZ álláspontját Németh Orsolya képviselte. 
 
Az egyik tagegyesület elnökének kérésére egyeztettem a Vakvezetőkutya-kiképző Központ 
vezetőjével egy elhízott kutya utógondozásáról. 
 
A Nemzeti Programbizottság a Jó látásért tagjaként frissítettem a szemészek számára készített 
címlistát az elérhető és működő rehabilitációs intézményekről/alapítványokról, amelybe kérésemre 
besorolták az MVGYOSZ-t is. Címszavakban felsoroltam a tevékenységi kört/elérhető 
szolgáltatásokat. Ez megjelenik a Szemészet újságban. 
 
Együttműködési megállapodást írtam alá az Intervet Hungária Kft.-vel. A cég vakcinákkal és 
gyógyszeres nyakörvekkel segíti a védekezést a fertőző megbetegedések és a kullancsok ellen. 
 
Az EMMI megkeresésére válaszolva állást foglaltam abban, hogy az Intézményi Férőhely Kiváltást 
Koordináló Országos Testület működésének során melyek azok a feladatok, amelyek vállalhatók 
költségvetési támogatás hiányában is. 
 
Döntöttem arról, hogy az MVGYOSZ részt vegyen május 8. és 10. között a Sight City kiállításon 
Frankfurtban. A szövetséget Angyal Gábor szakmai vezető és Ollé Attila nemzetközi referens fogja 
képviselni. 
 
A Vakok Iskolája igazgatója keresett meg azzal, hogy tartsunk kutyás bemutatót az intézményben. A 
VKK vezetője május 22-re szervezte meg a vakvezető kutyák munkájának ismertetését. 
 
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége kérésére részt veszünk az április 27-re szervezett egészség 
napon. Ennek módját és formáját egyeztettem a munkatársakkal, Németh Orsolya vállalta a program 
lebonyolítását. 
 
A FESZT-ben végzett munkám során véleményeztem az érdekvédelmi tanácsadás projekt 
költségvetési tervezetét. 
 
Levélben érdeklődtünk Kósa Ádámtól arról, hogy hol tart a Fot. felülvizsgálatának programja? A 
SINOSZ kezdeményezése alapján közösen kialakított álláspont szerint ragaszkodni kell ahhoz, hogy a 
Fot. felülvizsgálatára az OFT keretében, vagy közvetlenül az EMMI illetékes államtitkárságával 
együttműködve kerüljön sor. Ennek ellenére ugyanakkor tudomásunk szerint a Fot. felülvizsgálata 
jelenleg semmilyen formában, illetve fórumon nem folytatódik. 
 
Levelet írtunk a Központi Statisztikai Hivatal elnökének. A vonatkozó törvény szerint a KSH az 
internetes önkitöltés céljából mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető informatikai rendszert 
működtet. Tapasztalataink szerint a korábbi években az internetes kitöltési lehetőséget biztosító 
felület nem volt akadálymentesen hozzáférhető a látássérültek számára. Ezért fontosnak tartjuk, 
hogy a 2021. évi népszámlálás kapcsán már az előkészítés során kapjon kiemelt figyelmet az 
internetes önkitöltési lehetőséget biztosító felület látássérült felhasználók részére történő 
akadálymentes kialakítása. E munkához felajánlottuk szakmai segítségünket, tapasztalatainkat. 
 



Szabályoztam és utasításba adtam az MVGYOSZ hírlevele elkészítésének rendjét, a felelős 
munkatársak feladatait, továbbá kértem az MVGYOSZ honlapjának korrekcióit. 
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési és Európai Parlamenti Képviselőcsoportja 
meghívására részt vettem a Parlamenti Szalon rendezvényén, ahol bemutatták a FIDESZ európai 
parlamenti választás programját. A rendezvényen találkoztam Kósa Ádám EU parlamenti 
képviselővel, akivel ismertettem a látássérült embereket érintő és megoldásra váró problémákat. 
 
Az állami fenntartásban lévő, potenciálisan a kiváltásban érintett intézmények munkatársai és 
ellátottainak bevonásával szükségletfelmérések készülnek. A szükségletfelmérések kapcsán 
megfogalmazott tapasztalatokat az EMMI fontosnak tartja megtárgyalni az érdekvédelmi 
szervezetekkel. Az egyeztetésen Gulyásné dr. Bölkény Ágota képviselte a szövetséget. 
 
Együttműködési megállapodást írtunk alá a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel. A két szervezet stratégiai partnerként tekint egymásra. A megállapodás rögzíti az 
együttműködés területeit. 
 
Véglegesítettem az MVGYOSZ Vakvezető kutya egészségügyi alapjának igénybevételi feltételeiről 
készült szabályzatot. 
 
A FESZT-en belül végzett munkám során javaslatot tettem a Digitális Jólét Alapcsomag 
makrotervezéséhez. A DJA egy középtávú, digitális hozzáférést és kompetenciabővítést célzó 
kormányzati kezdeményezés, amelynek keretében bevezetnek egy rászoruló csoportok által 
kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatáscsomagot. 
 
Megküldtem Fülöp Attila Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért felelős államtitkár úrnak 
a szövetség székházának felújítását tartalmazó ütemtervet és költségtervet, továbbá a 2020-as évi 
címzett költségvetési támogatás költség igényét és annak megindokolását. 
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