Elnöki beszámoló a 2019. június 14. és augusztus 20. között
végzett munkáról
A Nokia az alábbiakkal kereste meg a szövetséget: egy innovációs program keretében felmerült több
ötlet is a látássérültek életminőségének javításával kapcsolatban. Ezek IoT/technológia ötletek.
(Például: Telefonos alkalmazás, technológiai újítás, okoskijelző stb.).
Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelő irányt vagy ötletet, amivel valós segítséget tudnánk
nyújtani, szeretnénk megismerni a mindennapi élet során felmerülő igényeket, problémákat. Nagy
segítségünkre lenne, ha tudnánk arról beszélgetni, hogy jelenleg milyen alkalmazások, technológiai
megoldások (pl.: TextToVoice, tárgy felismerő kamera) használata terjedt el a hétköznapokban.
Például ilyesmi témákra gondoltunk: közlekedés, bevásárlás, szórakozás, olvasás, okostelefon
használat, tanulás.
Az egyeztető megbeszélésen abban állapodtunk meg, hogy a Nokia bekapcsolódik az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézete által kifejlesztett vakvezető
rendszer (Ariadné) továbbfejlesztésének támogatásába.
Levélben fordultunk az Országos Erdészeti Egyesülethez, amelyben kértük a Book alkalmazás
akadálymentesítését. A látássérült diákok részéről igény merült fel növényhatározó akadálymentes
applikáció iránt. Az Országos Erdészeti Egyesület birtokában lévő Fa Book nevű applikáció legtöbb
funkciója használható látássérültek számára is, tehát részben akadálymentes, azonban a
felhasználást megnehezíti, hogy egyes gombok/ikonok nincsenek elnevezve olyan módon, hogy azok
a látássérült felhasználók számára is értelmezhetőek legyenek.
Egy panaszos azzal kereste meg a szövetséget, hogy járjunk közbe Csömör nagyközség Hősök terének
akadálymentesítése érdekében. Levélben tájékoztattuk a polgármester urat a vonatkozó
jogszabályokban előírt követelményekről, egyben kértük a beruházás során valósítsák meg az
akadálymentesítést is.
Az ország licenc meghosszabbításának lassúsága miatt megkerestem a miniszterelnöki megbízott
urat. Tájékoztattam a kialakult helyzetről, kérve közreműködését a probléma gyors és hatékony
megoldásában. Oka, hogy a közbeszerzési folyamat belső határidői miatt a normál ügymenet
lebonyolítási ideje 2‐3 hónap, a lejárati idő pedig vészesen közeledett.
Megbíztam Gulyásné dr. Bölkény Ágotát, hogy képviselje az OFT rendkívüli ülésén a szövetséget.
Napirenden a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló (T/6457. sz.)
törvényjavaslat ismertetése szerepelt.
Levelet írtunk a MÁV‐START Zrt. elnök‐vezérigazgatójának, amelyben a cég együttműködését kértük
budapesti pályaudvarok akadálymentesítésével kapcsolatban.
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Levelet írtunk Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala főjegyző asszonyának és az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályának, amelyben kértük,
hogy a kormányrendelet alapján kedvezményre jogosult látássérült, illetve súlyosan fogyatékos
utasok más jogosultakkal azonos módon – külön jegyvásárlás nélkül – vehessék igénybe helyi
közlekedésük során a MÁV‐START Zrt. járatait. Mindkét válaszlevélben arról kaptunk tájékoztatást,
hogy a jelenleg hatályos jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.
Részt vettem az LSER2018 program keretében megtartott szakmai napon, ahol előadás hangzott el a
MONTÁZS projektről, a fogyatékosságügyi tanácsadók szerepéről és feladatairól, az AAK
eszközkölcsönzésről. Megismerhettük az elemi rehabilitációs szakemberképzés részleteit is.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvánnyal. Az
alapítvány törekszik arra, hogy az állandó kiállítás tartalmát és a tárlatvezetéseket a látássérültek
számára is elérhetővé és élvezhetővé tegye. Emellett a szakmai programok szervezése során is
figyelembe veszi a fogyatékossággal élő látogatók szükségleteit.
Egyeztető megbeszélést tartottunk a Városliget Zrt. munkatársaival a Vakok Kertje üzemeltetésének
átvételéről. A részletek kidolgozását a Liget Zrt. vállalta. A megállapodás a beszámoló elkészültéig
nem történt meg.
Eredményes volt a dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel folytatott egyeztetés. A képviselő
úr tájékoztatott arról, hogy az MVGYOSZ 2020. évi költségvetési támogatása 236,5 millió Ft lesz, a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása pedig 2020. évben
43.440,5 Milliárd Ft lesz.
Július 16‐án került sor a Távszem szolgáltatás tesztidőszakának sajtónyilvános megnyitójára. Az
eseményen részt vett Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő, Fülöp Attila, az EMMI szociális
ügyekért felelős államtitkára, Nagy Bercel, a Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatokért
felelős igazgatója, az EMMI Fogyatékosságüügyi Főosztályának munkatársa, az irányító hatóság
munkatársai, a társszervezetek, a tagegyesületek képviselői.
A vakvezető kutyák képzésének támogatására adományozási szerződést írtam alá a Cognex Hungary
Kft. képviselőjével.
Munkatársaimmal részt vettünk a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) által szervezett
megbeszélésen, amelynek témája az általuk önként vállalt akadálymentesítési ajánlás volt. Az ajánlás
tervezetét írásban is véleményeztük.
Ismét részt vettünk az EMMI‐ben megtartott elemi rehabilitációs szakmai egyeztetésen. A
megbeszélést követően véleményeztük az elemi rehabilitációról szóló törvénytervezetet.
Az Államalapító Szent István Király Ünnepének alkalmából meghívást kaptam Magyarország
Köztársasági Elnökétől a Sándor‐Palota Tükörtermébe, amely alkalommal részt vettem a Magyar
Szent István Rend ünnepélyes átadásán. A legmagasabb állami elismerésben Roska Botond
molekuláris és sejtbiológus, a Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai
kutatócsoportjának vezetője, a Bázeli Egyetem orvostudományi karának professzora részesült, az
általa kidolgozott látás‐visszaállító terápiáért, a látás folyamatának a megértése érdekében kifejtett
kutatómunkájáért.
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Nemzetközi események

Az Angliai Vakok Szövetsége kérte, hogy csatlakozzunk a Biztonságos városi környezet érdekében
indított petíciójukhoz és támogassuk azt. Az ENSZ fogyatékosügyi stratégiájával foglalkozó
konferenciáján tettek ígéretet arra, hogy 2019. július 8‐áig aláírásokat és támogatókat gyűjtenek,
amelyet továbbítani fognak az ENSZ‐nek.
A támogatás szövege: Az Angliai Vakok Szövetsége olyan világot akar, amelyben a vak, siketvak,
látássérült, fiatal és időskorú, fogyatékossággal élőknek ne kelljen a közös használatú tereket
megosztaniuk az úttesten közlekedő járművekkel.
Természetesen mi is csatlakoztunk a világ minden részéről érkezett 219 támogatóhoz.
Felvette a kapcsolatot az MVGYOSZ‐szel és az AKKU Egyesülettel Joel Synder, az Audio Description
Associates (ADP) alapítója és vezetője, aki szívesen tartana egy előadást az MVGYOSZ tagjai számára
a narrációról. Tudni kell róla, hogy ő az audionarráció legrégebbi amerikai képviselője. Az
érdekképviseleti szervezetek mellett a rendezvényre meghívjuk a Magyarországon audionarrációval
foglalkozó szakembereket is.

A rendezvény tervezett programja:
1. Bárki számára nyitott előadás Synder úr úttörő munkájáról és az audionarráció múltjáról, valamint
jelenéről.
2. Kerekasztal beszélgetés és workshop a magyarországi narrátor szakma tagjai számára.

A rendezvény tervezett időpontja szeptember 13.
Az elmúlt évben arról nyilatkoztunk, hogy támogatjuk a Vasutak Nemzetközi Szövetsége
(International Union of Railways, röviden: UIC) által koordinált, az Európai Unió kutatási és innovációs
keretprogramja, a Horizon 2020 keretében lebonyolítandó PROACTIVE Projektet, azt fontosnak
tartjuk. Ennek következményeként a projektbe a szervezők meghívták az MVGYOSZ‐t is. A projekt
témája a különböző, a vegyi, biológiai, sugárzási és nukleáris katasztrófahelyzetek esetén a mentésért
és katasztrófahelyzet kezelésért felelős intézmények és szervezetek intézkedésinek vizsgálata a
fogyatékossággal élők szemszögéből. A PROACTIVE Projekt célja az, hogy javuljon az ilyen
katasztrófahelyzetekre való felkészültség, hogy az illetékesek minél inkább képesek legyenek a
társadalom nagyobb, egymástól nagymértékben eltérő csoportjait hatékonyan kezelni.
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Azzal a kérdéssel/kéréssel kereste meg az MVGYOSZ‐t az Ausztriai Vakok és Gyengénlátók
Segélyegyesülete, hogy szeretnének velünk együttműködni, és ennek lehetőségeiről Budapesten
tárgyalni. A segélyszervezet egy 1935‐ben alapított független, nonprofit szervezet. Több mint 4500
taggal Ausztria legnagyobb önsegélyző szervezete, céljuk tagjaik életminőségének és
életkörülményeik javítása. A találkozó időpontjának meghatározása folyamatban van.
Az Írországi Vakok Szövetsége azzal kereste meg a szövetséget, hogy tárgyaljuk meg egy
magyarországi jótékonysági kiskereskedelmi vállalkozás közös kialakításának lehetőségeit. Az
ajánlatot tanulmányozzuk. Vélhetően az októberi EBU közgyűlésen kezdjük meg a megbeszéléseket.
dr. Nagy Sándor
elnök
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