Elnöki beszámoló a 2019. április 15. és június 13. között
végzett munkáról
Munkatársaimmal teszteltük a Gosense cég látássérült személyek tájékozódását segítő termékeit. A
francia cég által kifejlesztett és a Városligetben bemutatott három eszköz a látássérült személyek
tájékozódását és közlekedését hivatott segíteni.
Részt vettem a Centenáriumi kvíz játék eredményhirdetésén. Köszöntőt mondtam és átadtam a díjat
az első helyezést elért versenyzőnek.
Az OTP Ingatlanpont munkatársai egyeztető megbeszélést kezdeményeztek annak érdekében, hogy
fejlesszék szolgáltatásaikat a látássérült ügyfeleik kiszolgálása érdekében. Az OTP Ingatlanpont
szeretné a hálózat önkéntesen jelentkező tagjait egyedi felkészítésben részesíteni, hogy minél jobban
ismerjék meg a gyengénlátó ügyfelek igényeit és ennek megfelelően személyre szabják a
szolgáltatásokat. Pozitívnak értékeltük azon szándékukat, mely szerint törekednének a látássérült
ügyfelek speciális igényeit is figyelembe vevő szolgáltatás nyújtására, illetve ehhez képzési anyag
elkészítésére. A beszélgetésünk nyomán mi is egyértelműen arra az álláspontra jutottunk, hogy fontos
és szükséges volna azon speciális információk, szempontok összegyűjtése, igények megfogalmazása,
amelyek a látássérült ügyfelek ingatlanközvetítésben való részvétele során elősegíthetik a
színvonalasabb, komfortosabb kiszolgálásukat. Végezetül a cég munkatársai az alábbi megállapításra
jutottak: „A megbeszélés során kiderült számunkra, hogy az a komplex feladat, program, amit véghez
szerettünk volna vinni sokkal több kapacitást, erőforrást igényel, mint azt korábban gondoltuk. Sajnos
emiatt a terveinket el kell, hogy napoljuk.”
A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a vasúti személyszállítást igénybe vevő fogyatékkal élő,
illetve csökkent mozgásképességű személyek jogaival foglalkozó munkacsoport létrehozását
kezdeményezte. Ennek indoka, hogy számos jelzés érkezett a minisztériumba azzal kapcsolatban, hogy
az utazás során gyakorlatilag nem érvényesülnek azok a jogok, amelyeket a vasúti személyszállítást
igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről rendelkező 1371/2007/EK rendelet a fogyatékos
utasok számára rögzít. Az első ülésen a fogyatékosok nagyobb érdekképviseleti szervezetei mellett a
Közlekedéstudományi Intézet, valamint a MÁV-Start, illetve a GYSEV képviselői vettek részt. Az
egyeztetés célja a fogyatékkal élő utasok utazás során tapasztalt problémáinak feltérképezése volt.
Munkatársaim részt vettek a megbeszélésen, ahol képviselték a látássérült utasok érdekeit.
Közigazgatási egyeztetés során véleményeztük a fogyatékossággal élő személyek számára ápolástgondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó
hosszú távú koncepcióról szóló előterjesztés tervezetét.
Részt vettem a Vakvezető kutyák világnapjára szervezett rendezvényen. Megvalósult az eddigi
legnagyobb hazai jótékonysági séta a vakvezető kutyákért, melyen közel ezren fogtak össze a Dorko
Loyalty is Royalty kezdeményezésének keretében. Rengeteg gazda, kutya és támogató gyűlt össze a
Városligeti-tó mellett. Az esemény mellé csatlakozott a Tihanyi félmaraton is, ezáltal idénre már több
millió forinttal támogathatták a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
Vakvezetőkutya-kiképző Központját.
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Munkatársaim részt vettek a Lions Clubok által szervezett prevenciós napon az Orvostudományi
Egyetemen. Az érdeklődők különféle Braille-írásos játékokat, látástesztet próbálhattak ki, illetve
megismerkedhettek segédeszközboltunk kínálatának néhány hasznos darabjával. A rendezvény célja
az volt, hogy felhívják a figyelmet olyan betegségekre, melyek megelőzhetők vagy időben észlelhetők
és kezelhetők különféle szűrésekkel, vizsgálatokkal, tudatos étrenddel. Az MVGYOSZ fontosnak tartja
kiszűrni az olyan szembetegségeket, melyeket időben felismerve elkerülhető a látásvesztés.
Látássérült felhasználók kérésére felvettük a kapcsolatot a Blind Droid Wallet fejlesztőjével, hogy
frissítse a Forint-adatbázist.
Telefonos felkérést kaptunk arra, hogy vegyünk részt az Európai Bizottság megbízásából a német WIKConsult cég által végzett felmérésben, melynek tárgya a „postai szolgáltatásokat igénybe vevők
igényei”. A felmérés eredményeit a postai szolgáltatásokra vonatkozó EP Direktíva végrehajtását
vizsgáló tanulmány értékelésénél, illetve az esetleges módosításoknál fogják figyelembe venni. A
látássérült emberek igényeinek és tapasztalatainak ismeretében munkatársaim tájékoztatást adtak a
magyarországi helyzetről és az MVGYOSZ által igénybe vett postai szolgáltatásokról, megemlítve az ekormányzás akadálymentes hozzáférhetőségének hiányosságát, illetve a postákon belüli
akadálymentesen
hozzáférhető
kiszolgálópult,
valamint
a
csomagkiadó
automaták
akadálymentesítésének szükségességét.
Sajtó-helyreigazítási közlemény közzététele érdekében kérelemmel fordultunk a TV2-höz. A TV2
Tények című műsorában 2019. május 5-én, vasárnap este az hangzott el, ÉVEKET KELL VÁRNI
VAKVEZETŐ KUTYÁRA című, a Baráthegyi Alapítvány munkáját bemutató, vakvezető kutyák
kiképzéséről szóló kisfilm végén, - mely riportban az adó 1%-ának felajánlására is felhívták a figyelmet
-, hogy „A Baráthegyi Vakvezető kutya Iskola képzi az országban a legtöbb vakvezető kutyát.” Ez az
állítás nem felel meg a valóságnak. Ezzel szemben a tény az, hogy 2006 óta (ekkor kezdte el működését
az alapítvány) összesen 85 kutyát adott át a Baráthegyi Alapítvány, míg 144-et, vagyis közel kétszer
annyit az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központja.
Tájékoztatást kértünk a Keleti-pályaudvar felújításával kapcsolatban, amelyre az alábbi választ kaptuk:
Hivatkozva az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályához
megküldött levelére, amelyben Budapest, Keleti-pályaudvar felújításával kapcsolatban érdeklődik
arról, hogy a felújítás során miként valósul meg az akadálymentesítés, nevezetesen a vak és
gyengénlátó utasok biztonságos közlekedéséhez szükséges taktilis vezető és veszélyt jelző sávok
kialakítása, a MÁV Zrt.-től kapott információk alapján tájékoztatom, hogy a Vasúttársaság tervezi új,
taktilis és veszélyt jelző sávok kialakítását az újraaszfaltozott járófelületeken. Ezeket technológiai okok
miatt nem tudja a két hétig tartó lezárás ideje alatt megvalósítani. Az alkalmazni tervezett műszaki
megoldás az aszfaltburkolaton csak 60 nap eltelte után kivitelezhető, ezért ez később készül el. A
megvalósításhoz szükséges tervezés folyamatban van. A MÁV Zrt. a terveket rövid időn belül egyeztetni
fogja az érintett szervezetekkel, melyeket közvetlen kapcsolatfelvétel útján fog megkeresni.
Az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve véleményeztük a közszférabeli
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV.
törvény végrehajtási rendeleteinek tervezetét.
Támogatási szerződést írtam alá a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetségével, amelyben 50.000 Forinttal támogatta a szövetség a II. Szabó Szonja
2

Paraképzőművészeti Biennálét. A felhívásra - bármilyen fogyatékossággal élő művészek által alkotott 167 pályamű érkezett be, melyből zsűrizés után 40 képet választanak ki kiállításra. A Biennálén ismét
10 alkotót díjaznak, egyenként 50 000 Ft értékű ajándékutalvánnyal. Az alkotók között több látássérült
művész is szerepel.
Véleményeztük a MÁV Zrt. akadálymentesítési stratégiájához kapcsolódó rövid távú végrehajtási
tervben szereplő, első körben 53 helyszín felméréséhez szükséges felmérő lap tervezetét, a vasúti
hálózat egyenlő esélyű hozzáférhetőségének vizsgálatához és értékeléséhez szükséges adatbázis
felépítésének céljából.
Részt vettem Nyíregyházán a Magyarországi Lions Clubok Országos Szövetségének konvencióján.
A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. a megalakulásának 70. évfordulója alkalmából egy hatalmas
rendezvényt tartott a Hajógyári Szigeten, melyre az MVGYOSZ elnökét is meghívták, hogy együtt
ünnepeljük a cég fennállásának ezen jeles évfordulóját. Az ünnepségen köszöntöttem a résztvevőket,
beszédemben kiemeltem, mekkora jelentősége volt annak idején a Főkefe megalapításának, és hogy a
vak emberek foglalkoztatása máig egy nyitott kérdés, melyre közös feladatunk válaszokat találni. Erre
egyfajta megoldás lehet a digitális technológia fejlődése. A képernyő olvasó programok és különféle
látássérült embereknek tervezett szoftverek ugyanis megnyithatják az utat a szellemi foglalkozás
irányába.
Levelet írtunk a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójának, amelyben kértük együttműködését azzal
kapcsolatban, hogy látássérült tagjainknak országszerte problémát okoz a postahivataloknál történő
ügyintézés. Ennek oka az, hogy a postahivatalokban a sorszám-húzó, illetve behívó berendezések a
látássérültek számára jelenleg nem akadálymentesek, emellett gyakran személyi segítséget sem
kapnak az érintettek az ügyintézés során.
Munkatársam részt vett a TÁRS Projekt Érdekvédelmi Fórumának soron következő ülésén. A TÁRS
Projekt fő célkitűzése a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének
biztosítása az ország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények számára.
Küldött társaimmal részt vettünk a FESZT küldöttgyűlésén. Elfogadtuk a szervezet szakmai
beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét.
Részt vettem és beszédet mondtam az Együtt a jövőnkért projekt rendezvényén. Hasznos gondolatok
születtek meg a közoktatás kapcsán, nemcsak a honlap, hanem egyéb szolgáltatásaink területén is.
Az MVGYOSZ meghívást kapott a „A közlekedés dekarbonizációja az Európai Unióban és
tagállamaiban” témájú konferenciára. A közlekedés dekarbonizációja és a nulla kibocsátású közlekedés
közvetlen velejárója a csendes járművek elterjedése. A témában ez által érintettek a látássérült
emberek. Sajnos a konferencia tematikája nem tette lehetővé a bennünket érintő probléma kifejtését,
ezért arra kértem a rendezvény szervezőit, hogy támogassák a látássérült emberek biztonságos
közlekedését a tisztán elektromos és a hibrid elektromos járművek (csendes járművek) hangjelző
rendszerének kikapcsolhatósága tiltásának elfogadtatásában.
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézete együttműködésre kérte
a szövetséget. Az egyetem korábban kifejlesztett egy vakvezető rendszert, Ariadné elnevezéssel. Az
3

elmúlt két év tapasztalatai alapján - melynek kialakításában jelentős mértékben az MVGYOSZ-től
származó információk szolgáltak - a rendszer továbbfejlesztését tervezik. A továbbfejlesztés során
segítségükre lenne az együttműködés folytatása. A személyes találkozóra, konzultációra a szövetség
székházában került sor, ahol megfogalmaztuk az együttműködés részleteit.
Részt vettem a Siketvakok Országos Egyesülete 25 éves jubileumi ünnepségén.
Megfogalmaztuk módosító indítványainkat a T/6355. iromány számú 2019. június 4-én beterjesztett a
médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról rendelkező törvényjavaslattal
kapcsolatban annak érdekében, hogy az akadálymentesítés, hozzáférhetőség követelménye valóban
következetesen, egyre inkább érvényre juthasson az audiovizuális médiaszolgáltatásokat igénybe vevő
látássérült személyek esetében is.
Levelet írtunk a posta vezérigazgatójának, amelyben jeleztük, hogy a posta kézbesítési gyakorlata
szükségtelen korlátozást jelent a látássérült címzettek számára, és az sérti az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését. Indítványoztuk a 335/2012. (XII. 4.) kormányrendelet 26. § (1)
bekezdésének olyan értelmezését az üzletszabályzat módosítására, ami kizárólag azok esetében teszi
kötelezővé tanú jelenlétét, akik nem tudják nevüket aláírni.
A Fővárosi Kormányhivatal és a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a megváltozott
munkaképességű munkavállalók támogatásának felhasználásáról. Az ellenőrzés során mindent
rendben találtak.
A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány felkérésére munkatársaimmal felkerestük a Budapest II.
kerületében található Gül Baba Türbéjét. Az alapítvány ügyvezetőjével és az üzemeltetést végző
kollégáival folytatott találkozó célja az volt, hogy a múzeum munkatársai olyan környezetet,
tárlatvezetést és egyéb programokat biztosítsanak a vak és gyengénlátó látogatóknak, ami
akadálymentes és élménygazdag kikapcsolódást biztosít. Ehhez kérték az MVGYOSZ együttműködését
és javaslatait. Tájékoztattuk a múzeum tárlatvezetőit és üzemeltetésért felelős munkatársait a
kiállítások akadálymentesítésének eszközeiről, így többek között javasoltuk audio-guide rendszer vagy
applikáció fejlesztését, tapintható műtárgy másolatok készíttetését, minél több eredeti műtárgy
megtapintásának biztosítását és Braille információs füzet kiadását. Felhívtuk a figyelmet az intézmény
honlapjának szabvány szerinti akadálymentes kialakítására és a gyengénlátó látogatók
akadálymentesítési igényeire, mint például a lépcsőélek kontrasztos jelölése.
Beszámolóm végén felhívom a tisztelt elnökség figyelmét arra, hogy az MVGYOSZ hírlevelében
munkatársaim hétről-hétre részletesen bemutatják a szövetség érdekképviseleti munkáját, amelyből
részletesebb tájékoztatást kapnak az elnök tevékenységéről is.
dr. Nagy Sándor
elnök
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