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Időszaki beszámoló 
Munkaterület: Szakmai vezető 
Időszak: 2019. április 16. – 2019. június 17. 
Készítette: Angyal Gábor szakmai vezető 
Bevezetés 
A beszámolási időszakban 41 munkanap volt. Ebből 14 napot töltöttem fizetett szabadságon. A beszámolási 
időszak kiemelt témái: 
 
Szolgáltató központ 
 
Hangoskönyv kölcsönzés 
A legkeresettebbek az új hangoskönyvek. Néhányan jelezték, hogy átálltak az online kölcsönzésre. A 
legfrisebb statisztikai adatok szerint az Appstore-ból 642-en, a Google Play áruházból 85-en töltötték le a 
mobil alkalmazásokat. Emellett vannak olyan új beiratkozók is, akik a fizikai adathordozón történő 
kölcsönzést részesítik előnyben. A pendrive-on történő kölcsönzés összes feltétele még nem biztosított, ezért 
arra még várni kell. 
 
Braille-könyv kölcsönzés 
A Braille-könyvek kölcsönzése zökkenőmentesen zajlott. A Braille-könyvtáros április második felétől ismét 
dolgozik. A Braille-könyvek költöztetése a régi helyről az újra még mindig folyamatban van. Ennek oka az, 
hogy kevés a fizikailag terhelhető személy, aki szállíthatja a könyveket, illetve az, hogy a részmunkaidőben 
dolgozó könyvtáros munkaidejében a kölcsönzési feladatok mellett kell ellátni a költözéshez kapcsolódó 
tennivalókat is. Jelenleg az új tároló rendszer fele telt meg. Terv szerint augusztus végére lesz kiürítve a régi 
Braille-könyvtár. 
 
Segédeszköz értékesítés 
A mindennapi életvitelt segítő eszközök köre folyamatosan bővül. Már nemcsak az a cél, hogy adott 
eszköztípusból legyen a kínálatban valami, hanem az, hogy többféle legyen belőle, vagyis a választék bővítése 
is. 
A konyhai eszközök, az optikai nagyítók, a digitális videó nagyítók kínálata bővült jelentősen. Az iPhone 7 
telefonokhoz való rugalmas szilikon tok edzett üveg képernyővédővel a – kedvező ára és jó minősége miatt - 
egyik slágertermék lett. A magyarul beszélő karóra tartja pozícióját, vagyis még mindig sokan vásárolják.  
NEAK támogatással 17 fehérbotot és egyedi méltányossági kérelemre 5 eszközt értékesítettek 
munkatársaink. 
 
Segédeszköz szervizelés 
A fehérbotok térítésmentes javítása mellett a Braille-írógépek szervizelése is elérhető már az MVGYOSZ 
szolgáltatásai között. A tevékenység szabályozása és irányítása volt fókuszban az elmúlt időszakban. 
 
Vakvezető kutya használatának biztosítása 
Az átadó tanfolyamokon használt úgynevezett „átadós” szobák szimulációs szobává alakításának kivitelezése 
befejeződött. A teakonyha és fürdőszoba eszközrendszerének beszerzése még folyamatban van. 
Az Utógondozási program keretében a Gazda akadémia második alkalma lezajlott, ahol a szájkosárhoz, illetve 
a kutyacipőhöz szoktatás módszerét sajátíthatták el a megjelentek. A rendezvény népszerű, csaknem 30 fő 
vett részt rajta. 
Két gazda-kutya páros tett sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát. 
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A Citibank egyik belső rendezvénye kapcsán befolyt adomány összege terhére új fűnyíró traktort, valamint 
kerti szerszámokat és padokat vásároltak munkatársaink. 
A Vakvezető Kutya Egészségügyi Alap meghirdetését követően eddig 2 támogatási kérelem érkezett, melyek 
– mivel a szabályzatban foglaltaknak megfeleltek – pozitív elbírálásban részesültek. 
 
Adaptáló csoport 
A csoport a feladatkörébe tartozó tevékenységeket ellátja. Ismét érkezett jelzés, mi szerint „nyomtatási 
hibák” vannak a Braille-kiadványainkban. Ezt sajnos – főleg ha közvetítő személy által kapjuk – nem lehet se 
kivizsgálni, se kiküszöbölni, hiszen nem tudható, hogy mely kiadványban és milyen hibákról van szó.  Ezért a 
folyóirataink előfizetői tájékoztató levelet kapnak arról, hogy mikor, kinek és hogyan jelezzék, ha hibát 
észlelnek valamelyik MVGYOSZ által nyomtatott termékben. 
 
Egyebek 
Ollé Attila nemzetközi referenssel Frankfurtban jártunk a Sight City kiállításon. Ott személyes 
megbeszéléseken vettünk részt többek között a Braillo (Braille-nyomtató gyártó cég), az Index (Braille-
nyomtató gyártó cég), két fehérbot gyártó cég, 4 fizikai nyomógombos és teljes körű beszédtámogatással 
bíró mobiltelefon gyártó cég, egy Braille-kijelző gyártó cég, két nyomtatott könyvet felolvasó eszközt gyártó 
cég, egy videó nagyítókat gyártó cég, egy speciális érzékelőkkel felszerelt cipőt gyártó cég, valamint több 
beszélő eszközt és tapintható számlapos órát gyártó cég képviselőivel és a Németországi Hangoskönytár 
Alapítvány munkatársával. 
Legfőbb eredményünk egy teljes körű beszédtámogatással rendelkező mobiltelefon honosításában történő 
részvételről zajlott megegyezés. Az importálás felőli döntés még nem született meg, tekintettel az első 
körben elvárt minimum darabszám kapcsán finanszírozás ügyében szükséges döntésre. 
Új honlapot készít az MVGYOSZ. A vakvezetokutya.hu domain birtokosaként az a döntés született, hogy a 
vakvezető kutyás tartalmainkat önálló honlapon tesszük közzé. Ezt indokolja az, hogy a tevékenység olyan 
sokrétű, amelyet a korábbi menürendszerben, megfelelő minőségben és kevés kattintással elérhetően nem 
lehetett betagolni. A honlap struktúrája és vizuális arculata nagyon hasonló lesz az mvgyosz.hu honlapéhoz, 
csak a VKK tevékenységére korlátozódik a tartalma, illetve ahol kell, ott az mvgyosz.hu honlapra fog mutatni 
és fordítva is így lesz, vagyis az mvgyosz.hu kutyás menüpontja a vakvezetokutya.hu-ra fog mutatni. Terv 
szerint június végére élesíthető lesz a honlap. 
Kérdésekre levélben és az ülésen személyesen is szívesen válaszolok. 
 
Budapest, 2019. június 17. 
 

Angyal Gábor 
szakmai vezető 


