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Elnöki beszámoló a 2019. október 5. és december 12. között 

végzett munkáról 

 

Munkatársaim részt vettek a Pesti Magyar Színház által szervezett az "Akadálymentesítés az előadó‐

művészet  területein  II.”  elnevezéssel  tartott  szakmai  konferencián.  A  rendezvény  célja  egy  olyan 

széles  körű  szakmai  fórum  megteremtése,  amelyen  a  téma  szakemberei,  érdekeltjei  a 

tapasztalatcsere  mellett  megvitathatják  a  fogyatékkal  élők  hozzáférési  lehetőségeit  a  színházi  és 

egyéb előadó‐művészeti produkciókhoz, a speciális  igénnyel  jelentkezők problémáinak megoldásait, 

az  akadálymentesítési  kötelezettségek  aktualitásait,  az  audionarrációs  és  a  jelnyelvi  tolmácsolás 

fejlesztési lehetőségeit ezen a területen. 

Megtartottuk  a  Fehérbot  nemzetközi  napja  rendezvényünket  a  szövetségben.  Fókuszban  az 

integráltan  tanulók  helyzete  volt.  Beszámoltunk  az  MVGYOSZ  látássérült  diákokat  segítő  "A  jövő 

kilátásai”  című  projektjének  legfrissebb  fejleményeiről.  Kiállítást  szerveztünk,  amely  a  vak  és 

gyengénlátó diákok oktatását segítő izgalmas és különleges eszközök tárházába engedett betekintést 

és  adott  tippeket  diákoknak,  szülőknek,  pedagógusoknak  és  döntéshozóknak  egy  befogadóbb 

oktatási  környezet  megvalósításához.  Emellett,  hagyományainkhoz  híven,  azon  személyek 

kitüntetése  sem maradt  el,  akik  az  elmúlt  években  a  látássérült  emberek  társadalmi  integrációját 

kiemelkedő munkájukkal támogatták. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel: 

‐ Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára 

‐ Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke 

‐ Botárné Barcza Éva, az Oktatási Hivatal Pedagógiai‐szakmai Szolgáltatások Koordinációs 

Főosztályának Szakmai Szolgáltatások Osztályának osztályvezetője 

‐ dr. Csocsán Emmy, A jövő kilátásai projekt munkatársa 

‐ Rozsmann Éva, a Vakok Általános Iskolája Egységes Módszertani Intézményének gyógypedagógusa. 

Végezetül ismertettük a tanulmányi pályázat nyerteseinek névsorát, akik átvették az elnyert 

laptopjaikat és tablettjeiket. 

A szövetség jogtanácsosa képviselte az MVGYOSZ‐t az OFT soron következő ülésén, melynek témái 

voltak: 

‐ Tájékoztató a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése című kiemelt projektről 

‐ Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtása 2019‐2021. évekre vonatkozó intézkedési 

tervének megvitatása 

‐ OFT delegálás az Intézményi Férőhelykiváltást Koordináló Országos Testületbe (IFKKOT) 

‐ Az OFT társelnökének megválasztása 

‐ Az OFT új ügyrendjének elfogadása 
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Az OFT társelnökévé a testület dr. Nagy Sándort, az MVGYOSZ elnökét választotta meg. 

Németh  Orsolya  munkatársam  képviselte  a  szövetséget  a  Romániai  Magyar  Nemlátók  Egyesülete 

által szervezett egész napos eseményen, amely 2019. október 15‐én, a látássérültek világnapján – a 

fehérbot nemzetközi napján volt megtartva Székelyudvarhelyen. 

A  szövetség  szakmai  vezetője  képviselte  az  MVGYOSZ‐t  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum 

Múzeumkertjében megvalósuló tapintható modellszobor avatásán, majd az azt követően Debreczeni‐

Droppán Béla történész által tartott múzeumkerti sétán. 

A  fehérbot  nemzetközi  napján  ünnepelte  a  Vajdasági  Vakok  Szövetsége  fennállásának  70. 

évfordulóját.  Az  Újvidéken  szervezett  október  15‐i  ünnepséget  megtisztelte  jelenlétével  Szerbia 

szociális minisztere, a Szerbiai Vakok Szövetségének elnöke, a Boszniai Vakok Könyvtárának vezetője 

és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke és munkatársai. 

A parlament támogatta az MVGYOSZ kezdeményezését az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 33. § (3) bekezdésének módosítására. Javaslatunk arra irányult, 
hogy az írásra és/vagy olvasásra képtelen személyek (ide sorolódnak a vakok is) ne csak 
közjegyzői okirati formában tehessenek nyilatkozatot, illetve köthessenek szerződést 
ingatlan átruházására vonatkozóan. A 2019. évi LXXXII. törvénnyel elfogadott módosítást 
követően 2020. január 1-je után a látási fogyatékossággal élő szerződő felek eldönthetik, 
hogy az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyleteiket közokiratba foglaltatják, vagy megbíznak az 
általuk kiválasztott ügyvéd munkájában. 

A  Nemzeti  Betegfórum  2019  végén  felmérést  készít  a  betegszervezetek/érdekképviseletek 

helyzetéről,  valamint  az  őket  érintő  problémákról.  A  szövetség  is  felkérést  kapott  egy  közös 

problématérkép összeállítására. 

Kezdeményeztük  a  közforgalmú  személyszállítási  utazási  kedvezményekről  szóló  85/2007.  (IV.  25.) 

Kormányrendelet módosítását a 8. § (1) bekezdésével összefüggésben. 

A szövetség  jogtanácsosa képviselte az MVGYOSZ‐t az Emberi  Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal 

Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportja soron következő ülésén, amelynek témái voltak: 

1.  Az  Országos  Fogyatékosságügyi  Program  2019‐2022.  évekre  vonatkozó  intézkedési  tervének 

ismertetése 

2.  A  fogyatékos  gyermekek  jogainak  érvényesülése  a  köznevelési  törvény  közelmúltban  történt 

módosításával összefüggésben 

Az  Intézményi  Férőhely  Kiváltást  Koordináló  Országos  Testületbe  (IFKKOT)  az  OFT  Puskás  Anett 

munkatársunkat delegálta. 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége oktatási  témában kerekasztal megbeszélést 

szervezett  2019.  november  12‐én  a  szövetség  székházában.  A  megbeszélés  célja  a  fogyatékos, 

halmozottan  fogyatékos  gyermekeket,  tanulókat  a  köznevelés,  közoktatás,  illetve  felsőoktatás 

területén  érintő  problémák  feltárása  és  megoldási  javaslatok  megfogalmazása.  Ez  alkalommal 

elsősorban  a  jogi  szabályozásbeli  kérdésekre,  anomáliákra  helyeznénk  a  hangsúlyt,  mivel  – 

szándékaink  szerint – észrevételeinkkel, esetleges  jogszabály‐módosítási  javaslatainkkal a  területért 
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felelős  Emberi  Erőforrások  Minisztériumát  keressük  majd  meg.  Természetesen  sort  kerítünk  a 

jogszabály  felülvizsgálatot  nem  igénylő  kérdések,  problémák  megvitatására  is.  A  megbeszélés 

résztvevői voltak: A jövő kilátásai projekt munkatársai, a Vakok Iskolája, a Gyengénlátók Iskolája és a 

SVOE képviselői. 

Az  Ausztriai  Vakokat  és  Gyengénlátókat  Segítő  Egyesület  (Hilfsgemeinschaft  der  Blinden  und 

Sehschwachen Österreichs = Austrian Association Supporting the Blind and Visually Impaired) elnöke 

és  projektmenedzsere  kezdeményezésére  megbeszélést  tartottunk  székházunkban,  amelynek 

legfőbb  témája  az  utazási  kedvezmények  igénybevételi  lehetősége  volt  külföldi  látássérült  utasok 

részére. 

Nyitrai  Zsolt miniszterelnöki megbízott úr kezdeményezésére  tárgyalásokat  folytattunk a Broadway 

Event Kft‐vel, amely 60 db jegyet ajánlott fel az MVGYOSZ tagságának, akik közül 20 fő részvételével 

egy személyes találkozóra is mód volt Andrea Bocellivel a koncert előtt. 

Óriási  érdeklődés  mellett  megtartotta  előadását  prof.  dr.  Roska  Botond, az általa kifejlesztett, a 
látást javító eljárás helyzetéről, várható eredményéről. Az előadás végén Braille-
emlékéremmel ismerte el a szövetség a professzor úr munkásságát. 

Egyeztető  megbeszélésen  vettem  részt  a  Vakok  Iskolájában.  Témája  a  szakképzésben  részt  vevő, 

halmozottan  fogyatékossággal  élő  látássérült  tanulók  iskolai  tanulmányainak  befejezése  utáni 

helyzetének  rendezése  volt.  A  tanácskozáson  az  iskola  igazgatója,  a  VÁI  megbízott  igazgatója,  a 

VGYKE elnöke vettek részt. 

A Magyar  Egészség‐gazdaságtani  Társaság  (META)  meghívására  részt  vettünk  „A  betegszervezetek 

értéke és helye a hazai egészségügyi rendszerben” című, egynapos konferencián. 

A konferencia célja az együttműködés javítása és elősegítése a betegszervezetek és az egészségügyi 

döntéshozók között. 

Az  új  EBU  elnök  és  EBU  elnökség  megválasztása  után,  az  új  EBU‐EU‐s  Közvetítőbizottság  tagjaira 

jelöléseket  kértek  a  tagszervezetektől.  Az  MVGYOSZ  ismételten  dr.  Ozvári‐Lukács  Ádám  alelnököt 

delegálta. 

Fülöp  Attila  szociális  ügyekért  felelős  államtitkár  úr  köszönettel  és  örömmel  elfogadta  a  Távszem 

projekt záróeseményére szóló meghívást, amelyre december 16‐án kerül sor. 

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 


