Elnöki beszámoló a 2019. augusztus 21. és október 4. között
végzett munkáról
A KÖFOP Monitoring Bizottság OFT által delegált tagjaként Az INFOALAP bevonásával véleményeztük
a társadalmi vitára bocsátott „Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése” című új kiemelt
felhívást.
Levélben kerestem meg dr. Roska Botond professzor urat azzal, hogy tartson előadást a szövetségben
az általa kifejlesztett, a látást javító eljárás helyzetéről, várható eredményéről.
A Genfi székhelyű Accessible Books Consortium, röviden ABC ("Akadálymentesen Hozzáférhető
Könyvekért Konzorcium”) a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által vezetett szervezet azzal
kereste meg a szövetséget, hogy működjünk együtt. Az ABC célja, hogy minél nagyobb számban
váljanak elérhetővé az akadálymentesen hozzáférhető könyvek a vakok, gyengénlátók és az
olvasásban egyéb okból korlátozott személyek számára. (A konzorcium tagja – többek között – a
WBU is.)
Az ABC, illetve tagjai által kezelt gyűjteményekben kb. 510000 akadálymentesen hozzáférhető mű
érhető el 76 nyelven, valamint több mint 5000 kotta.

A konzorciumhoz való csatlakozás révén a feljogosított szervezetek
‐ ingyenesen bővíthetik további digitális formátumú művekkel saját gyűjteményeiket
‐ nagyobb választékot tudnak biztosítani saját tagjaik/olvasók számára, különböző nyelveken
‐ fel tudják venni a kapcsolatot egyéb, a Marrakeshi megállapodásnak megfelelően működő
nemzetközi partnerekkel és tőlük könyvekhez tudnak jutni
‐ elegendő egyetlen szerződés alapján a nemzetközi cseréket lebonyolítaniuk, nem szükséges minden
egyes feljogosított szervezettel egyedi megállapodásokat aláírni.

Válaszlevelünkben jeleztük az együttműködési szándékunkat.
Már több, mint két éve hatályban van a Magyar Nemzeti Bank fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos
bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) számú ajánlása. Minthogy a bankok látássérült ügyfelei azóta is
folyamatosan jelzik az ügyintézések során szerzett pozitív, gyakran viszont negatív tapasztalataikat,
ezért azt gondoltuk, ideje összegyűjteni, illetve megosztani ezeket mindazon szervezetekkel, amelyek
együttműködhetnek, illetve segítséget nyújthatnak az esetleges rossz gyakorlatok
megváltoztatásában, ezáltal a helyzet javításában. Ezzel kerestük meg az MNB elnökét. Levelünkben
felvázolt problémákkal kapcsolatosan a Fogyasztóvédelmi Igazgatóság felveszi a kapcsolatot a
Magyar Bankszövetséggel és az ősz folyamán egy találkozót szervez, melyen személyesen lesz
lehetőség a felmerült kérdések megvitatására. Beszámolóm megírásáig erre nem került sor.
1

Csatlakoztunk az EDF kezdeményezéséhez, amelyben a jelenlegi 48 óra helyett maximum 2 órára
csökkentené a mozgáskorlátozott emberek előzetes bejelentési kötelezettségét a vasúti utazás során.
Az EDF nyílt levelének az a célja, hogy az európai vezetők támogassák, ne pedig gátolják az Európai
Parlament által már megtárgyalt javaslatot, amely a fogyatékos emberek jogait szem előtt tartva
maximum 2 órára csökkentené az előzetes bejelentési határidőt.
Munkatársaink, Ollé Attila nemzetközi referens és Németh Orsolya akadálymentesítési szakértő, az
Európai Vakok Szövetsége (EBU) és az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) felkérésére, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával 2019. szeptember 10‐én részt vettek az ITU
Telecom World 2019 globális távközlési konferenciának az önvezető autók Turing Tesztjével, illetve a
Mesterséges Intelligenciának a Közúti közlekedésben történő alkalmazására vonatkozó Világszabvány
szükségességével foglalkozó szekcióján.
A Budapesten tartózkodó Joel Snyder Ph.D. nyitott előadást tartott az MVGYOSZ és az AKKU
Egyesület szervezésében az audionarrációról, kulturális akadálymentesítésről és saját, 38 évnyi
szakmai tapasztalatairól. Ezt követően az amerikai Audionarrációs Társaság (Audio Description
Associates, LLC) elnöke szakmai kerekasztal beszélgetésen osztotta meg szakmai tudását a szakma
képviselőivel.
Részt vettünk az Országos Rendőrfőkapitányság és a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseleti
szervei között folyó egyeztetésen. A megbeszélést az AOSZ kezdeményezte a parkolási igazolványok
használatával kapcsolatosan foganatosított rendőrségi intézkedések jogszerűségéről.
A tárgyalás témái voltak:
‐ a területtel kapcsolatos jelenlegi szabályozás és annak módosítási lehetőségeinek feltérképezése
‐ javaslattétel a rendvédelmi dolgozók szemléletformálásával kapcsolatban.
Levélben fordultunk a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökéhez, amelyben kértük közbenjárását annak
érdekében, hogy – ha már a mobil applikáció, illetve a telepíthető jogkódex nem akadálymentes –
legalább a mobil.jogkodex.hu portál esetében kerüljenek elvégzésre azok a módosítások, javítások,
melyek révén az oldal akadálymentes használata a látássérült felhasználók számára lehetővé válik.
A Nemzeti Programbizottság tagjaként résztvettünk a soron következő ülésen.
A MÁV, Magyar Államvasutak Zrt. szeptember 25‐26‐án Vasúti építészeti és magasépítményi napok
néven konferenciát rendezett Miskolcon a témával érintett munkavállalói részére. A rendezvény
célja, hogy alkalmat biztosítson az együttgondolkodásra a vasútállomások építészeti fejlesztésében és
üzemeltetésében, illetve lehetőséget ad a befejezett projektek értékelésére, a folyamatban lévő
munkák bemutatására, továbbá a vasúti építészet előtt álló jelentősebb feladatok megismertetésére.
Felkérést kaptunk arra, hogy tartsunk előadást a látássérült emberek által legfontosabbnak tartott, a
vasúti közlekedést és annak akadálymentesítését érintő témákról, amelynek Németh Orsolya
munkatársam tett eleget.
Szakmai megbeszélésre hívtuk össze az Egyesületi Elnökök Tanácsát (EET). A résztvevők egységesen
arra az állásfoglalásra jutottak, hogy a jövőben az érzékenyítő programokat szemléletformáló
programoknak nevezzük. Célunk ugyanis az, hogy szemléletében alakuljon a társadalom. Fogadják el
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jogunkat az önrendelkezésre, érvényesüljön a „semmit rólunk, nélkülünk!” elv, valósuljon meg az
egyetemes tervezés elve, stb.
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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