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Bevezetés 
A beszámolási  időszakban 78 munkanap volt. Ez  idő alatt egy alkalommal, 6 munkanapot töltöttem 
betegszabadságon.  A  tárgyalt  beszámolási  időszak  csaknem  egy  negyedévet  ölel  fel,  ezért  csak  a 
kiemelten fontos témakörökről esik szó benne. 
 

Szolgáltatási centrum 
Hangoskönyv kölcsönzés 
A Szolgáltatási centrum vezető tájékoztatása alapján az online hangoskönyv kölcsönzési lehetőség nem 
csökkentette jelentős mértékben a fizikai adathordozón történő kölcsönzések számát. Ez azt jelenti, 
hogy jelenleg összességében sokkal többen hallgatnak hangoskönyvet, mint 2018‐ban. Az applikáció 
frissítése  iOs és Android  rendszerhez  kapcsolódóan  is megtörtént. Az  iPhone  készülékeknél  fellépő 
hibajelenség oka nem az alkalmazásban, hanem az iOS 13 rendszerfrissítés során keletkezett hibából 
adódik. A pendrive‐on történő kölcsönzés még mindig nem vehető igénybe. Ennek oka, hogy a jelenlegi 
könyvkölcsönzést  nyilvántartó  program  kizárólag  egyedileg  felleltározott,  fizikai  adathordozók 
kölcsönzésének  nyilvántartására  alkalmas.  A  pendrive‐os  kölcsönzés  módszere  pedig  a  változó 
tartalmú adathordozó használata, vagyis a pendrive, mint adatszállító eszköz jelenik meg, a felírt fájlok 
pedig nem vehetőek leltárba. A tevékenység végzéséhez vagy külföldről kell importálni és honosítani 
programot, vagy sajátot kell fejleszttetni. A CD‐n tárolt hangoskönyvekből egy‐egy példányt a Romániai 
Magyar Nemlátók Egyesületének ajándékoz az MVGYOSZ. Ezért az állomány leválogatása és listázása 
megtörtént.  A  csökkentett  példányszám  nem  okoz  majd  fennakadást  a  kölcsönzés  során,  mivel  a 
hatályos kölcsönzési szabályzatot – amely szerint egy kölcsönzés alkalmával 9 mű kölcsönözhető 90 
nap időtartamra – jövőre egy új ÁSZF váltja fel, melyben a kölcsönzés időtartama a normál könyvtári 
kölcsönzéshez hasonlóan 6 hétre módosul, a kölcsönözhető művek száma pedig 4‐re korlátozódik. Így 
lerövidül a hosszas várakozás adott könyv esetében. Javasoltam, hogy a jelenlegi DVD tokos tárolást 
cseréljük  le  papírtokokra,  ezzel  csökkentve  a  tárolás  helyigényét,  illetve  így  a  vaskazettás  szállítást 
lecserélhetjük a többször felhasználható műanyag borítékokra, amit – nem mellesleg – a posta házhoz 
tud szállítani, mivel a szabályzatnak megfelelően elfér a levélszekrényben. 
Braille‐könyv kölcsönzés 
A  Braille‐könyvek  kölcsönzésében  is  változások  lesznek.  A  tárolt  állomány  csökkentése  céljából 
selejtezést rendeltem el. A selejtezés  fő  irányelvei: azon művek esetében, amelyekből  több, mint 1 
példány  kölcsönözhető,  csak  egy  maradhat.  Azokat  a  műveket,  amelyek  kölcsönzése  10  évre 
visszamenően nem  igazolható, ki kell  selejtezni.  Ezek alól a  szabályok alól kivételt  képeznek azok a 
művek,  amelyek  (keménykötésű művek  esetében)  egy  kötetnyi,  spirálgerinces  kötetek  esetében  2 
kötetnyi helynél többet nem foglalnak el, illetve azok, amelyekre folyamatosan nagy az igény. Minden 
nyomtatási típusból (kézzel  írott, ritka soros, sűrű soros,  írógéppel készített,  lemezzel nyomott, 144 
rövidírással  készült)  egy  művet  a  szervezeti  kulturális  emlékek  közé,  megőrzésre  el  kell  tenni.  A 
selejtezett műveket  a  katalógusból  törölni  nem  szabad,  kölcsönzési  igény  esetén,  a  raktáron  nem 
szereplő műveket újra tudjuk nyomtatni. 
 
 



Segédeszköz értékesítés 
A  bolti  készlet  feltöltését  2020  januárjáig  részlegesen  korlátoztuk.  A  fellelhető  árucikkekre 
kedvezményes kiárusítást hirdettünk. Az intézkedések célja a készlet minél nagyobb mértékű kiürítése, 
elősegítve ezzel a költözés zökkenő mentesebb lebonyolítását. 
Segédeszköz szervizelés 
A  fehérbotok  térítésmentes  javítása  mellett  a  Braille‐írógépek  szervizelése  is  elérhető  már  az 
MVGYOSZ szolgáltatásai között. A szervizelés kapcsán felmerülő munka díját nem kell megtéríteni, de 
ha  a  javításhoz  alkatrész  vásárlása  szükséges,  akkor  az  alkatrész  árát  ki  kell  fizetnie  a  szolgáltatást 
igénybevevő  látássérültnek.  Mindenki  csak  a  saját  maga  által  használt  pontírógép  szervizeltetését 
veheti  igénybe munkadíj  felszámítása  nélkül.  Senki  sem  teheti meg  azt,  hogy  összeszed  lepukkant 
pontírógépeket, majd ingyen megjavíttatja, aztán áruba bocsájtja azokat. 
 

Vakvezető kutya használatának biztosítása 
Az infrastruktúra állagmegóvó karbantartása folytatódik. A főépület tetőzetének felújítása (a szarufák 
és tetőlécek cseréje és lángmentesítése, párazáró fóliázás, a ragalja deszkázatának cseréje és 
felületkezelése, a felesleges olajkályha kémények elbontása, az ereszcsatorna cseréje) jelen 
pillanatban is zajlik. 
Az  átadó  tanfolyamok  és  az  Utógondozási  program  bentlakást  igénylő  résztvevőit  kiszolgáló  mini 
apartmanok teljes felszerelése megtörtént, melyet ugyanaz az adományozó finanszírozott, amelyik a 
műtött  kutyák  felépülésének  helyét  kiszolgáló  épületrész  felszereléseit  vásárolta.  Az  új  bútorok  és 
háztartási eszközök értéke mintegy 1.400.000 Ft. A tárgyalt időszakban 2 tenyésszukától összesen 10 
kölyökkutyánk született. Ezen felül kb. 1.000.000 Ft értékben vásárolunk (részben már vásároltunk) 
külföldi tenyésztőktől 5 szuka kölyökkutyát a célból, hogy a jövőben ne kelljen zsákbamacskaszerűen 
kölyökkutyákat vásárolnunk, a saját tenyésztési programunk elegendő számban biztosíthasson majd 
vakvezetővé kiképzésre alkalmas egyedeket. 2019‐ben nem tudjuk teljesíteni a kitűzött tervet, vagyis 
azt, hogy egy év alatt 16 kiképzett vakvezető kutyánk tehessen gazdájával sikeres közlekedésbiztonsági 
vizsgát. Ennek oka az, hogy több ízben lépett vissza igénylő az átadó tanfolyam ideje alatt vagy a vizsga 
előtt, illetve van olyan igénylő is, aki egymást követően kétszer is sikertelenül vizsgázott. 
 

Adaptáló csoport 
A  csoportban  folyó  munkavégzés  monitorozása  során  egy  olyan  tevékenységre  derült  fény,  ami 
jelentős mértékben  lassította  a  Braille‐nyomtatású  anyagok  előállítását.  Ez  az  úgynevezett  Braille‐
korrektúra  folyamata.  Ez  azt  takarja,  hogy  a  Braille‐nyomtatásra  alkalmas  fájlokat  Braille‐kijelzőn 
olvassák a korrektorok, majd az abban fellelt hibákról jegyzéket készítenek. A hibákat a jegyzék alapján 
javítja ki egy, a feladattal megbízott munkatárs. A probléma abban rejlik, hogy a Braille‐nyomtatásra 
alkalmas  fájlok  alapjául  szolgáló  szöveges  fájlok  eredendően  100%‐ban  megegyeznek  a  síkírású 
nyomtatásban kiadott mű szövegével. (Ezeket a fájlokat jól látó személy készíti el úgy, hogy az egyik 
monitoron az eredeti könyv beszkennelt változatát nézi, és a szöveges fájlban mindent az eredetinek 
megfelelően szerkeszt.) Az eredeti művek tartalmazhatnak sajtóhibákat, vagy nyomdahibákat, illetve 
a szerző művészi  szabadsága az, hogy egy adott szót a helyesírási  szabályoktól eltérően  írjon  le.   A 
szerzői  jogról  rendelkező  1999.  évi  LXXVI.  törvény  41.  §  (1f)  bekezdése  szerint:„A  hozzáférhető 
formátumú  példány  előállításához  és  hozzáférhetővé  tételéhez  szükséges  változtatások  nem 
haladhatják  meg  a  cél  által  indokolt  mértéket.”.  A  Braille‐korrektorok  pedig  nem  tudják,  nem  is 
tudhatják, hogy milyen okból került a mai helyesírási szabályoknak nem megfelelően írott szöveg, vagy 
elütés az adott tartalomba és így javítási szándékból módosítják a hibaként azonosított karaktereket. 
Ezért ezt a munkafolyamatot 2020‐tól nem végzi senki. 
Helyette  egy  minőségellenőrzési  folyamat  következhet,  mely  a  kész  termékek  szúrópróba  szerű 
olvasásából és a fellelt hibák jegyzékbe foglalásából állhat. A hibás oldalakat cserélni kell majd, illetve 
minden  Braille‐könyv  egyedi  minőségi  tanúsítványt  kaphat,  amiben  egyfajta  kolofon  lesz  és  a 
minőségellenőrzésre  vonatkozó  adatok.  Ezzel  a módszerrel  nagyon  felgyorsulhat  a  Braille‐könyvek 
előállítása. 



 

Egyebek 
Aktív részese voltam az NM Zrt. és az MVGYOSZ között zajlott több alkalmas egyeztetéssorozatnak. Az 
egyeztetés témája az volt, hogy miként lehet megvalósítani azt, hogy az MVGYOSZ érvényes arcképes 
igazolvánnyal rendelkező látássérült személyek érvényesíthessék az utazási kedvezményüket akkor, ha 
a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Program (NEJP) keretében bevezetésre kerül a Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer (NEK) használata. 
A Bonum TV élő adásában beszéltem a  látássérülteket érintő kérdésekről a  látássérültek világnapja 
alkalmából. 
A Nemzeti Múzeum felújított kertjében létesített modellszobor avatásán képviseltem az MVGYOSZ‐t. 
Átadtam az OrCam mintadarabját az importőrnek, mivel egy, a termék promotálása vonatkozásában 
minden jogot fenntartó disztribútor céggel szerződött, így már nem tarthattunk bemutatót az OrCam‐
re vonatkozóan. 
Képviseltem az MVGYOSZ‐t az INFOALAP fehérbot napi ünnepi eseményén. 
Delegáltként vettem részt a Digitális Jólét Fórum aktuális rendezvényén. 
A Human Dialoggal értékeltük a 2019‐es év eddigi eredményeit, illetve felvázoltuk a jövő évi terveket, 
igényeinket. 
A  fogyatékossággal  élők  világnapján képviseltem az MVGYOSZ‐t  a parlament  felsőházában  (ahol  az 
MVGYOSZ fennállásának 90. évfordulóját ünnepeltük anno). 
Két témakörben tartottam előadást a LESEK konferencián. 
Képviseltem az MVGYOSZ‐t a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete ünnepi rendezvényén. 
Végzem a Blind Shell Classic telefon honosításával járó tesztelést és fordítómunkát. A telefon magyar 
nyelvű változatának forgalombahozatala ügyében több ízben is ment ki írásbeli tájékoztatás, de egyik 
sem tartalmazott ígéretet, csak tervezett időpontot említettünk meg! 
 
Kérdésekre levélben és az ülésen személyesen is szívesen válaszolok. 
Budapest, 2019. december 11. 
 

Angyal Gábor 
szakmai vezető 

 


