
A szakmai vezető beszámolója a 2019. június 18.  
és augusztus 22. közötti munkáról 

 
Bevezetés 
Annak ellenére, hogy az év ezen időszaka – főként a nyári szabadságolások miatt – a legtöbb helyen 
nem eredményez jelentős változásokat, az MVGYOSZ-nél néhány területen jelentős előrelépés történt. 
Bár személy szerint, mint szakmai vezető nem vagyok érintett a Távszem projektben, a zártkörű 
alkalmazás tesztelési folyamatban én is részt vehettem. 
 
MVGYOSZ Szolgáltatóközpont 
Az ügyfélfogadó tér kiszolgáló pultja feletti mennyezeti kubatúrára nagyméretű és nagy kontrasztú 
betűkkel felirat került: 
Louis Braille Könyvtár 
Bodor Tibor Hangoskönyvtár 
Segédeszközbolt 
 
A feliratokat – az én terveim és útmutatásom, valamint az arculati kézikönyv alapján – Cserpán Zoltán 
készítette és Drippey Béla színezte és szerelte fel. 
 
Végre teljes egészében átkerültek a földszinti helyükre a Braille-könyvek. Azon művek esetében, ahol 
három kölcsönözhető példány is rendelkezésre állt, egy példány selejtezésre kerül. Ennek oka az, hogy 
nincs valódi igény adott könyv egy időben három kölcsönző számára történő kiadására, illetve egy-egy 
Braille-könyv elég nagy helyet foglal el, és feleslegesen nem tárolunk szükségtelen példányokat. A 
leselejtezett, de ép példányokat nem dobjuk ki, hanem felajánljuk a Szerbiai Vakok Szövetsége Braille-
könyvtárának. 
 
A hangoskönyv kölcsönzés esetében továbbra is nő az Appstoreból és a Google Play áruházból letöltött 
alkalmazások száma. Ezekből az adatokból ugyan nem tudjuk megállapítani, hogy hány sikeres 
regisztráció követte a letöltést, illetve hány hangoskönyvet kölcsönöztek ki online, de év végére 
(remélem) ez is lekérdezhető lesz. 
 
A segédeszköz ellátás a meghirdetett nyitvatartási időben zökkenőmentesen zajlik. 
 
A teljes körű magyar beszéd támogatással rendelkező, klasszikus fizikai billentyűzettel ellátott 
mobiltelefon honosítása folyamatban van. Terv szerint szeptember hónapban (a vége felé) kerülhet 
eladásra az első 20 db. 
 
Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központjában több átadó tanfolyam is zajlott, illetve zajlik. 
Az idei harmadik sikeres közlekedésbiztonsági vizsga is megtörtént. 
Egy külföldi adományozó támogatásával 1.400.000 Ft értékben vásároltunk tárgyi eszközöket, amelyek 
a nemrégiben teljesen felújított és átalakított, az átadó tanfolyamokon és az utógondozásban 
résztvevőknek rendelkezésére álló mikro „szimulációs otthonok” berendezési tárgyai. Új ágyak, 
ágyneműk, asztalok, székek és egyéb kis bútorok, konyhai kis gépek, lakberendezési tárgyak biztosítják 
a szolgáltatást igénybe vevő látássérültek otthonos érzést nyújtó körülményeit. 
Befejeződött a főépület irodájának korszerűsítése. 
Új, a hely kihasználása és a funkcionalitás szempontjából a mai követelményeknek megfelelő bútorzat 
került a helyiségbe, tekintettel a dolgozói létszámra és az épület fizikai adottságaira. 
Öt egészséges, fekete labrador retriever született a tenyésztési programunk keretében. 
 
 



Nyilvánossági kommunikáció 
 
A beszámoló időszak időtartamának jelentős részét töltöttem a vakvezetokutya.hu honlap 
kialakításának tervezésével, és az azon megjelenítendő tartalmak megírásával. A honlapot hamarosan 
publikussá tesszük. 
 
Fejlesztettük – felhasználói vélemények és észrevételek alapján – az mvgyosz.hu honlap Braille- és 
hangoskönyvtár szolgáltatás aloldalait. 
 
Készülőben van egy honlap A jövő kilátásai (a középiskolában és felsőoktatási intézményekben tanuló 
látássérülteket érintő) projekthez is. A projektet Puskás Anett menedzseli. 
 
Az MVGYOSZ Facebook oldalán megjelenő (legtöbb) bejegyzést készítő kommunikációs munkatárs 
számára alkalmanként Teemu ötleteket javaslok, illetve a bejegyzések elkészítését briefeléssel 
segítem. 
 

Angyal Gábor 
szakmai vezető 

 


