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A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége 
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöke felterjesztése alapján 

Louis Braille- Emlékérmet adományoz 

dr. Kiss B. Isván 

részére 

a látássérültekért végzett kiemelkedő társadalmi munkája 

elismeréseként 
 

 

 

Dr. Kiss B. István ügyvédként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Praxisa mellett 
felvállalta a látássérült jogászpalánták és frissen diplomázott jogvégzett fiatalok 

segítését, támogatva őket a jog útvesztőiben való eligazodásban, hatékony 

munkavégzésben. 

Tevékenyen részt vett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 

2004-2005-ös szervezeti átalakulásában, a megyei szervezetek egyesületté 

alakulásában. Tucatnyi egyesület köszönheti neki alapszabályát és más 
szabályzatait, amelyek azóta ugyan már többször változtak és átalakultak, de a 

vázuk még ma is az akkori alap. Rengeteg hasznos tanáccsal, fontos jogi segítséggel 

látta el az egyesületeket, azok munkavállalóit, vezetőit, ami a zökkenőmentes, 
sikeres működéshez elengedhetetlen volt. 

Hosszú évekig volt az Informatika a Látássérültekért Alapítvány jogásza. Sokat tett 

azért, hogy az alapítvány külföldről segédeszközöket hozhasson be és szoftvereket 

honosíthasson. Vizsgálta a lehetőségek hátterét, bonyolította a jogi procedúrákat 
és segítette a jogszerű folyamatokat. 

Közreműködött a Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai 

Szakgimnázium létrehozásában, ahol több látássérült diák is végzett az évek alatt. 

Még ma is figyelemmel kíséri a látássérülteket érintő szabályokat, azok 

módosulásai,t és szívesen nyújt tájékoztatást az érintetteknek a Jogi Információs 

Csatornán (JICS levelezőlista). 

Részt vett a Vakok Elektronikus Könyvbarátok Klubja civil társaság 

megalapításában. A társaság, illetve a látássérültek rendelkezésére bocsátotta saját 

elektronikus könyvgyűjteményét, mintegy 29.000 kötetet, amelyet a mai napig 
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bővít, és hónapról hónapra megosztja az olvasókkal az ekönyvek levelezőlistán 

keresztül. A könyveket nemcsak megosztja, hanem javítja és tördeli is a 
kényelmesebb olvasás érdekében. 

Sok vak és gyengénlátó ember Kisdokiként ismeri, hiszen évtizedeken keresztül 

nyújtott a hozzá forduló látássérült magánszemélyeknek is jogi segítséget.  
Munkássága példa értékű valamennyiünk számára. 

 


