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Keresse fel az MVGYOSZ online segédeszközboltját,  
és adománygyűjtő termékeink megvásárlásával  
támogasson egy jó ügyet!

Cégként vagy magánszemélyként keres 
egy igazán különleges ajándékot?
Beszélő segédeszközök • tanszerek • konyhai és kutyafelszerelés • játékok, 
könyvek • sporteszközök • műszaki cikkek

bolt.mvgyosz.hu



Ö N Á L L Ó S Á G
„Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!” 

Ahogy jelmondata is hirdeti, a Magyar Vakok és Gyengén- 
látók Országos Szövetsége 1918-as megalapítása óta dol-
gozik azon, hogy az a bizonyos élhetőbb világ egyszersmind 
egy egyenlőbb világot is jelentsen. Amelyben mindenki azo-
nos esélyekkel indul, s amelyben az egyes embereket nem 
a gyengeségeik, hanem az erősségeik alapján ítélik meg. És 
amelyben, ha valakinek segítségre van szüksége ahhoz, hogy 
teljes életet élhessen, nem lehet kérdés, hogy meg is kapja 
azt. Segítséget a tanuláshoz, a munkához, a kikapcsolódás-
hoz, a gyerekneveléshez, a közlekedéshez, az utazáshoz, 
a szórakozáshoz – vagyis az élethez. Egy teljes élethez.

Ezt a segítséget kínálja az MVGYOSZ minden látássérült 
személynek, s azoknak a közintézményeknek, vállalatoknak 
–  röviden: mindenkinek –,  akik vagy amelyek számára az 
esélyegyenlőség biztosítása nem kérdés. 

A következő oldalakon ezeket a szolgáltatásokat mutatjuk 
be, melyek célja mind ugyanaz: megteremteni a minél 
önállóbb élet lehetőségét.

Telephely

1146 Budapest,  
Thököly út 105., II-III. em.

Levelezési cím:
1406 Budapest, PF. 44.

Központi telefonszám

+36 30 505 2867
+36 1 384 8440

E-kapcsolat

www.mvgyosz.hu
info@mvgyosz.hu

Adományszámla

16200106-11512718

Adószám

19002464-2-42



Douglas Adams műveitől Öveges professzor fizikakönyvéig, a Harry Pottertől 
Asimovig. Regények, versek, drámák, ifjúsági könyvek. A közel 7000 tételből 
álló gyűjtemény könyvei Braille-írással, hangoskönyvlejátszóhoz mp3-ban vagy 
online (a rendelkezésre álló formátumot kölcsönzés előtt érdemes ellenőrizni) 
érhetők el. A hanganyagokat többek közt önkéntes felolvasók és olyan előadók 
hangján élvezhetjük, mint Pogány Judit, Kern András vagy Rudolf Péter.
A könyvek webes felületen, valamint az App Store-ból és a Play áruházból is 
letölthető „MVGYOSZ hangoskönyvtára” applikáción keresztül is hallgathatók, 
MVGYOSZ-igazolvánnyal vagy tagsággal nem rendelkező látássérült olvasók 
esetében egy regisztrációt követően díjmentesen.

hangoskonyvtar.mvgyosz.hu

BODOR TIBOR  

HANGOSKÖNYVTÁR

IRODALOM ÉS SAJTÓ

Életrajz, útleírás, szak- és szépirodalom… a hangoskönyvtár sokszínűségéhez 
hasonlóan nagy választék várja azokat a könyvbarátokat is, akik az olvasást vá-
lasztják. Közel 1300 Braille-írással készült mű kölcsönözhető, melyre érvényes 
könyvtári tagsággal nyílik lehetőség. Beiratkozni személyesen a könyvtárban 
lehet, a kölcsönzött tételek szintén személyesen, de meghatalmazott segítsé-
gével is átvehetők. Kérhető postai kiszállítás is, melyet előtte telefonon szük-
séges egyeztetni a 061 384 8440-es számon. Az elérhető könyvek az MVGYOSZ 
oldalán működő digitális katalógusban praktikusan kereshetők. 

LOUIS BRAILLE  

KÖNYVTÁR



Nagybetűs, sík- és Braille-írásos, elektronikus és felolvasott formában 
is megvásárolható vagy előfizethető a több mint 80 éves múltra visz-
szatekintő, negyedéves Vakok Világa. A lapban látássérült emberek-
ről szóló anyagok, a szövetség munkáját bemutató és kulturális érté-
ket közvetítő cikkek is olvashatók. Emellett népszerű a Braille-írásos  
rádió és televízió műsorújság, melyből díjmentes mintalapszám a Vakok 
Világához hasonlóan kérhető a szövetség honlapján.   

  

FOLYÓIRATOK

Közlekedést segítő eszközök, játékok, tanszerek, konyha- és kutyafel-
szerelések... Az MVGYOSZ székházában működő üzletben a siketvak, 
vak és aliglátó személyek tapintó és/vagy halló életmódjához fejlesztett, 
önállóságukat segítő eszközök szerezhetők be. Ugyanitt a gyengénlátó 
vásárlók nagybetűkkel, számokkal feliratozott műszaki cikkekhez és 
könyvekhez is hozzájuthatnak. De itt válthatók ki a vényre felírt fehérbo-
tok és egyéb, egyedi méltányosság keretében támogatott segédeszközök 
(pl. e-nagyítók, Braille-kijelzők). A folyamatosan bővülő, több száz áru-
cikkből álló kínálat az MVGYOSZ tagegyesületeinél érvényes tagsággal 
rendelkezők számára állandó kedvezménnyel érhető el. 

bolt.mvgyosz.hu 

  

SEGÉDESZKÖZBOLT

ONLINE ÉS OFFLINE  
SEGÉDESZKÖZÖK



Megfelelő informatikai ismeretek birtokában mindannyiunk élete 
könnyebb. E tudás megszerzésében segítenek az MVGYOSZ alábbi 
programjai és fejlesztései.

iBlind oktatóvideók: Hogyan indíthatok segélyhívást? Hogyan használhatok 
Bluetooth-billentyűzetet? Kérdések, melyekre az iBlind zárt Facebook-cso-
portjában hetente megosztott anyagok választ adnak. A videók elsősorban az 
iPhone-ok használatában segítenek. A csoportnak tagja lehet minden olyan 
látássérült személy, aki korábban regisztrált a Távszemre, és használja is azt. 
Ekkor már csak egy meghívásra lesz szükség valamely Facebook-csoporttagtól.  

Webrádió: A szövetség és a Net-média Alapítvány együttműködésének kö-
szönhetően a Hobby Rádióban minden pénteken este 20 órától várja hallgatóit 
a Gépház. A műsor informatikai újdonságokat és a látássérült emberek életét 
megkönnyítő fejlesztéseket mutat be: egyes elektronikus ügyintézési felülete-
ket, az Apple és a Microsoft legújabb termékeit vagy a BlindShell okostelefont.

Itt hallgatható: www.hobbyradio.hu  

  

DIGITÁLIS TUDÁSTÁR

Segítő, barát, (élet)társ hosszú éveken át. Egy vakvezetőkutya hatalmas le-
hetőség, de felelősség is. Hogy ezek a profin kiképzett négylábúak hatékony 
segítők lehessenek, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ mun-
katársainak bő másfél évnyi, napi szintű munkája szükséges. Szolgálatra 
kiképzett ebet szövetségi tagsággal bíró látássérült személyek díjmentesen 
igényelhetnek, s pozitív elbírálás esetén a szövetség a kutya átadása után is 
segít: gondozási tanácsadással; kedvezményes árú száraztáppal; ingyenes 
orvosi ellátással, kötelező védőoltásokkal, valamint a további szükséges 
beavatkozások költségét a szövetség szintén megtéríti.

vakvezetokutya.hu

VAKVEZETŐKUTYA-  
KIKÉPZÉS



SZABADIDŐ ÉS OKTATÁS

Közvetlen vízparti elhelyezkedés, saját strand, pázsitos tópart, egy-, két- 
és háromágyas szobák, napi háromszori étkezés, közös helyiségek, vak 
pingpong, lengőteke… és még a négylábú kísérőknek is jut hely a szállá-
son. Az üdülő látássérült vendégeinek tehát semmire nem lesz gondjuk, 
egyetlen dolguk a zavartalan kikapcsolódás. Kellhet ennél több? 

BALATONBOGLÁRI  

ÜDÜLŐ

Megfelelő tankönyvek nélkül lépést tartani a tananyaggal komoly kihívás. 
Éppen ezért, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az MVGYOSZ 
komoly szerepet vállal az általános és középiskolás diákok tankönyveinek 
„átalakításában”, melynek eredményeként Braille-írásos vagy képernyőol-
vasó szoftverrel használható változatok születnek. Ezen adaptált anyagokban 
ráadásul az olyan speciális információk is „láthatóvá” válnak a látássérült 
diákok számára, mint a képek és ábrák, valamint a reáltudományokban hasz-
nált képletek, függvények. Fontos tudni, hogy tankönyvek esetében kizárólag 
a látássérült diákot oktató tanintézmény kezdeményezheti az átalakítást a 
szövetség weboldalán található űrlap kitöltésével. A 2021-22-es tanévtől az 
adaptált tankönyvek ára megegyezik a hagyományos síkírásos tankönyvek 
árával, tehát beszerzésünk nem jelent többletköltséget az iskoláknak.

ADAPTÁLT  

TANKÖNYVEK



A bot és a pontírógép. Két olyan létfontosságú eszköz, melyek nélkül egy 
látássérült ember komoly hátrányba kerülhet. Mert adott esetben nem 
tudja elhagyni az otthonát, nem tud felírni dolgokat, vagy elvégezni a mun-
káját. Így bármely segédeszköz meghibásodása esetén gyors segítségre 
van szükség, melyet az MVGYOSZ térítésmentesen biztosít tagegyesülete-
inek látássérült tagjai számára. A szervizelésre a szövetség székházában 
kerül sor, így a meghibásodott eszközt oda kell eljuttatni. 

FEHÉRBOT- ÉS  

PONTÍRÓGÉPSZERVIZ

SZERVIZ ÉS SZOLGÁLTATÁS

Pihenőpadok, taktilis burkolattal készült sétautak, szabadtéri játékok, kerti 
csobogók, rengeteg növény, köztük egy gyógynövény- és fűszerkert. A park-
ban helyet kaptak kiemelt növényágyások is, melyeket a beazonosítást segítő 
Braille-felirattal ellátott korlát határol. A kicsiket külön színezett gumibur-
kolatú játszótér várja, a halmozottan sérült gyerekek számára speciálisan 
kifejlesztett, valamint zenélő játékokkal. A területhez fedett épület is tartozik, 
benne akadálymentesített mosdókkal. Az itt felsoroltak minőségi kikap-
csolódást tesznek lehetővé a közösségi eseményeknek, programoknak is 
kiváló helyszínül szolgáló, közel egy hektár területű kertben. A létesítményt 
korlátlanul kizárólag látássérült személyek használhatják. Eligazodásukat 
belépéskor a terület tapintható makettje segíti. Az immáron 50 éve üzemelő 
park a megújult Városligetben, annak is az Ajtósi Dürer sor és a Hermina 
út kereszteződéséhez közeli szegletében található. 

  

VAKOK KERTJE



Zenét tanulni kotta nélkül? Miért is kellene? Igaz, a klasszikus zenei 
boltokban nem találhatóak látássérült zenészek számára készült 
kiadványok, az MVGYOSZ azonban segít, hogy a zenetanuláshoz, sőt, 
bármilyen, az élet egyéb területein használt síkírású nyomtatványok 
pontírásban is mindenki számára elérhetőek legyenek. Ahhoz, hogy 
a pontírásos dokumentum elkészülhessen, az igénylőnek nem kell 
mást tennie, mint a síkírásos példányt átadni, s az adaptációt szemé-
lyesen vagy online megrendelni. Ezt követően az MVGYOSZ vissza-
igazolást küld a munka várható elkészültének időpontjáról és a szol-
gáltatási díj mértékéről.

BRAILLE-NYOMTATÁS  

ÉS KOTTAKÉSZÍTÉS

Pontosan milyen mintájú a nyakkendő, ami rajtam van? Mikor jár le 
a kukoricakonzerv? Egyáltalán melyik a kukorica és melyik a bab? Mi 
áll a levélben, amit a postás bedobott? Egyszerűnek tűnő kérdések, 
melyekre egy látássérült ember csakis segítséggel kaphat választ. 
Ám nem lehet mindig az ismerősöket, családot, barátokat hívogatni, 
és az ember is sokkal nyugodtabb, ha tudja: van egy olyan szolgáltatás, 
amelyre a nap 24 órájában számíthat. Ilyen az MVGYOSZ fejlesztésé-
ben megvalósult Távszem szolgáltatás, amely európai viszonylatban 
is kimagasló innovációnak számít. Az ingyenesen letölthető Távszem 
alkalmazás internetre csatlakoztatott okostelefon vagy táblagép által 
köti össze a felhasználót a látó operátorral, aki az eszköz kamerájának 
segítségével közvetíti a látottakat, ezzel soha nem tapasztalt szabad-
ságot és önállóságot adva a látássérült személynek. 

www.tavszem.hu

TÁVSZEM SZOLGÁLTATÁS



Lesüllyesztett járdaszegély, rámpa, akadálymentes lift... Ám egy látás-
sérült ember számára az akadályoktól mentes világ azt jelenti, hogy 
önálló információszerzését és ezáltal függetlenségét a lehető legkeve-
sebb tényező nehezíti meg. Ezt szolgálhatják a taktilis burkolati jelzések, 
„hangos” közlekedési lámpák, képernyőolvasó szoftverekkel használha-
tó honlapok és mobilalkalmazások, tapintható köztéri makettek… Ezek 
rendszerszintű tervezésében és elterjesztésében segít az MVGYOSZ. 
A tanácsadás keretében az igénylő szervezet javaslatot kap a szükséges 
eszközök beszerzésére, a kialakításra, véleményt a jövőbeni használha-
tóságról. A szolgáltatást olyan egészségügyi, oktatási, kulturális, sport- 
és közhasznú létesítmények üzemeltetői vehetik igénybe, melyeknek 
biztosítaniuk kell az egyenlő esélyű hozzáférést.

AKADÁLYMENTESÍTÉSI  

TANÁCSADÁS

Egy kezdeményezés, mely elsődlegesen a középiskolai látássérült diá-
kok integrálását segíti. Hogyan? Többek közt a középiskolai tanterv és az 
érettségi tételek adaptálásával a látássérült fiatalok számára. Továbbá 
munkamódszerek kidolgozásával, tanulást segítő eszközök beszerzésével 
és terjesztésével, szemléletformálással, és olyan jó gyakorlatok megosz-
tásával, melyek a beilleszkedést segítik. Szabadulószoba, ahol a látássé-
rült játékosok egyenrangúak, de a teljes sötétségre épülő tematikának 
köszönhetően akár előnyt is élvezhetnek? Külföldi nyelvtanulás, táborok 
látássérült fiataloknak? Tantárgyspecifikus, tanulást segítő anyagok? Efféle 
információk és segédanyagok érhetők el a program weboldalán, melyet 
érdemes rendszeresen böngészni.

jovokilatasai.mvgyosz.hu

A JÖVŐ KILÁTÁSAI



Hogyan segítheti munkánkat?

Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!
Az MVGYOSZ szolgáltatásait és a vakvezetőkutya-kiképzést támogatva 
Ön is sokat tehet azért, hogy a vak és gyengénlátó emberek mindennapjai 
könnyebbé váljanak.

Bankkártyás adományozás biztonságosan
www.mvgyosz.hu/amit-on-adhat-hu/adomany

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról az MVGYOSZ javára! 
Adószám: 19002464-2-42
Banki utalással
Adományszámla: 16200106-11512718  
(Kérjük, a közleményben tüntesse fel az ADOMÁNY szót!)



SZERVIZ ÉS  
SZOLGÁLTATÁS

IRODALOM  
ÉS SAJTÓ

EGYÜTT  
FORMÁLJUK 
ÉLHETŐBBÉ  
A VILÁGOT!


