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A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 

2021. évi szakmai beszámolója 

1. Szervezeti működés 

1.1. A küldöttgyűlés és az elnökség tevékenysége 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 2021-ben is az 
alapszabályában és a rá vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint végezte 
tevékenységeit és felelt meg a törvényes működés feltételeinek. 

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a küldöttgyűlést a már hagyományos májusi 
időpont helyett augusztus 26-ára hívta össze az elnök. Az éves rendes küldöttgyűlésen 
a 2020 évi közhasznúsági jelentés és a felügyelő bizottság beszámolójának 
elfogadása mellett döntés született a szövetség alapszabályának módosításáról, 
valamint a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének a szövetség tagjai 
közül történő kizárásáról, amivel egy hosszú évek óta zajló folyamat végére került pont. 

Az elnökség 2021-ben összesen hat alkalommal ülésezett, emellett több esetben 
került sor írásbeli döntéshozatalra. Az év során az elnökség összesen 71 határozatot 
hozott, amelyek az MVGYOSZ honlapján bárki számára elérhetőek. A 
járványhelyzetre tekintettel, élve az alapszabályba 2020-ban beiktatott új 
lehetőséggel, az elnökség üléseinek többségét online formában tartotta meg. 

Az elnökség legfontosabb döntései 2021-ben: 

- az MVGYOSZ a korábbi évekkel megegyezően a költségvetésből részére megítélt 
támogatás 45%-át, illetve az SZJA 1 %-okból befolyt összeg 60%-át leosztotta a 
tagegyesületeknek. 

- az elnökség a 2021-ben költségvetési támogatásban részesülő tagegyesületeit 
előleg folyósításával támogatja likviditási gondok esetén, mely támogatás kizárólag 
működési és bérjellegű költségekre használható fel. 

- az elnökség a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel hozott kormányzati 
rendelkezéseknek megfelelően elfogadta az MVGYOSZ 2020 évi beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

- az elnökség elfogadta a költségvetési támogatás egy részének tagegyesületek 
közötti felosztásának 2021 évi szempontjait. 

- az elnökség elfogadta az MVGYOSZ állásfoglalását a Magyarországon közforgalmú 
területen, illetve a nyilvánosság számára nyitva álló, bárki által igénybe vehető 
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szolgáltatást biztosító létesítményekben és a munkahelyi környezetben kialakítandó, 
közlekedést segítő taktilis jelzések alkalmazhatóságáról. 

- az elnökség hozzájárult a Távszem szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftverek 
továbbfejlesztésének finanszírozásához. 

- az elnökség megállapította, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 
tevékenységével az MVGYOSZ érdekeit, értékrendjét sértő, megtévesztő magatartást 
tanúsít, céljaival ellentétes tevékenységet folytat, ezért indítványozta a 
küldöttgyűlésnek a szervezet szövetség tagjai közül történő kizárását, illetve 
felhatalmazta az elnököt a kizárási eljárás elindítására. 

- az elnökség az MVGYOSZ küldöttgyűlését 2021. augusztus 26-ára hívta össze. 

- az MVGYOSZ elnöksége megalapította a Hangomat Adom díjat, mellyel a legalább 
500 órányi hangoskönyvet felolvasó önkéntesek munkáját ismeri el. 

- Az elnökség a tagegyesületek és magánszemélyek felterjesztése alapján Braille
emlékéremmel tüntette ki dr. Csocsán Emmyt, Németh Tamást, Prónay Beátát, Schiff 
Mónikát és a mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház 
munkatársait. 

- az elnökség dr. Nagy Sándort delegálta a 2021. október 1-jén újjáalakuló Országos 
Fogyatékosságügyi Tanácsba. 

- az elnökség elfogadta az MVGYOSZ új szervezeti és működési szabályzatát. 

- az elnökség a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény módosítása kapcsán úgy foglalt állást, hogy a fogyatékossági támogatás 
rendszerének alapvető átalakítását nem javasolja, csupán a jogosulti kör kibővítését 
és az ellátás összegének emelését támogatja. 

- az elnökség hozzájárult az MVGYOSZ részére két darab új személygépkocsi 
megvásárlásához 15 millió Forint erejéig. 

- az elnökség támogatta a Vakok Világa folyóirat 2022-től történő átalakítását, illetve a 
lap főszerkesztőjévé Fekete Zoltánt, szerkesztőjévé pedig Babitsné Hegedűs Katalint 
nevezte ki. 

1.2. A tagegyesületek működése 

Az Egyesületi Elnökök Tanácsa (EET) 2021-ben egy alkalommal, május 12-én, online 
ülés keretében tanácskozott. Az esemény fő témája az egyesületek szakmai munkáját 
mérő szempontrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok megosztása, a felmerülő 
kérdések megválaszolása, illetve a módosítási, kiegészítési javaslatok 
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megfogalmazása és a 2020-as eredmények helyszíni ellenőrzésére való felkészülés 
volt. Ezt követően, 2021 júniusa és decembere között - Tolna megye kivételével -
valamennyi tagegyesületnél lezajlott a költségvetési támogatásból 2020-ban részükre 
átadott összeg felhasználásának pénzügyi és szakmai ellenőrzése. A vizsgálatok 
minden esetben eredményesen zárultak, az ellenőrzések során csupán apróbb 
hiányosságokat tártak fel az ellenőrök. Kijelenthető, hogy az egyesületek lényegesen 
jobban teljesítettek és kevesebb hibát vétettek, mint egy évvel korábban, így az 
akkorinál lényegesen kevesebb hibapont levonására volt szükség 2021-ben. 

Tolna megyében a szövetség vezetősége 2021. február 24-én és szeptember 8-án 
tartott ellenőrzést, melyek során vizsgálták a fizető taglétszám igazolására szolgáló 
dokumentumokat, valamint a 2019-es év szakmai munkáját. Az ellenőrzés eredménye 
alapján a vezetőség az egyesület által lejelentett fizető taglétszámot nem látta 
igazoltnak, a szakmai munkát igazoló dokumentumokban pedig súlyos 
hiányosságokat talált, amelyek okán jelentős mennyiségű hibapontot állapított meg. 

A tagegyesületek számára 2020 után a 2021-es év sem bizonyult sokkal 
könnyebbnek, bár többségük aránylag gyorsan és eredményesen alkalmazkodott a 
pandémia okán bekövetkezett változásokhoz, különösen az online programszervezés 
és ügyintézés kihívásaihoz. Több tagegyesület új online szolgáltatásokat vezetett be, 
amelyeket a járványügyi korlátozások megszűnésével is fenn terveznek tartani, pl. 
online fogadóórák, online elemi rehabilitációs szolgáltatások (informatika oktatás vagy 
mentálhigiénés tanácsadás), virtuális klubfoglalkozások, stb. 

Néhány adat a tagegyesületek 2021-es tevékenységeiről a szempontrendszerben 
leadott indikátorok alapján: 

- A tagegyesületek fizető taglétszáma 2021-ben 8505 fő volt. 

- Az egyesületek 245 fő tizennyolc év alatti tagot tartottak nyilván. 

- Az egyesületek 2021-ben 422 új tagot regisztráltak. 

- Az egyesületek 2021-ben összesen 332 fő munkavállalót foglalkoztattak, ebből 204 
fő látássérült, további 74 fő pedig egyéb megváltozott munkaképességű személy. 

- Az egyesületeknél 2021-ben 644 fő önkéntes tevékenykedett. 

- A tagegyesületek egy év alatt több mint 59.000 ügyfélkapcsolatot regisztráltak. 

- Az egyesületek 2021-ben 223 alkalommal tartottak óvodai vagy iskolai, további 277 
alkalommal pedig egyéb szemléletformáló foglalkozást, melyeken összesen több mint 
13.500 fő vett részt. 

- . Az egyesületek közel 11 millió Forint értékben nyújtottak tagjaiknak anyagi 
támogatást, illetve 750 darab segédeszközt adományoztak ingyenesen a tagságnak, 
segédeszköz bemutatót 111 alkalommal rendeztek. 
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- 538 alkalommal tartottak a tagegyesületek szabadidős, kulturális vagy 
sportrendezvényeket személyes részvétellel vagy online formában. 

- a tagegyesületek 2021-ben összesen 58 fajta rendszeres programot kínáltak a 
tagságnak, amelyek összesen 1671 alkalommal valósultak meg. 

- a tagegyesületek által biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásokat 2021-ben 
összesen 349 fő vette igénybe. 

- A tagegyesületekről 2021-ben 647 alkalommal jelent meg híradás a médiában. 

A fenti adatok szinte mindegyike jelentős növekedést mutat a 2020-as évben elért 
eredményekhez képest. 

1.3. Operatív működés 

Az MVGYOSZ 2021-ben is a Thököly út 105. sz. alatti irodaházban végezte 
tevékenységeit és biztosította szolgáltatásait. 2021 márciusában megkezdődött a 
Hermina út 47. sz. alatti székház várva várt felújítása: megtörtént a toldaléképület 
lebontása és az új szolgáltatóház szerkezetének építése, illetve megkezdődött a 
műemlék villa felújítása. A szervezet tevékenységét a tervek szerint 2022-ben még 
biztosan a Thököly úton fogja folytatni, a megújult székház átadása és a visszaköltözés 
2023-ra várható. 

A vezetőség 2021-ben is folytatta a 2020 januárjában bevezetett heti rendszerességű 
vezetői értekezletek megtartását, melynek keretében egyeztetnek a folyamatban lévő 
ügyekről és a felsővezetői döntést igénylő folyamatokról. A vezetői megbeszélések a 
kijárási korlátozás alatt sem szüneteltek, azok gyakran online vagy telefonos formában 
zajlottak. Emellett 2021 januárjától kétheti rendszerességgel elindultak az 
érdekképviseleti értekezletek, melyeken az elnök és a szakmai vezető mellett a 
jogtanácsos, az ifjúsági referens és a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatárs 
vesz részt. Az érdekképviseleti értekezlet témái azon aktuális érdekképviseleti 
feladatok, melyek ezen munkatársak együttműködését igénylik. 

1.4. Humán erőforrás 

2021-ben az MVGYOSZ átlagos statisztikai létszáma 74 fő volt, ebből 40 fő 
megváltozott munkaképességű, többségében látássérült személy. Két fő szülési 
szabadságát töltötte. A rehabilitációs akkreditációs rendszerben erre az évre a 
korábbinál tízzel több, összesen 36 fő foglalkoztatására kapott bértámogatást a 
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szövetség, mely létszámot egész évben tartani tudta, sőt, ennél is több megváltozott 
munkaképességű személyt foglalkoztatott az MVGYOSZ. 

A munkatársak többsége középfokú végzettségű (45 fő), további 27 fő felsőfokú 
képesítéssel rendelkezik, alapfokú végzettsége mindössze 2 főnek van. 42 munkatárs 
teljes, 32 pedig részmunkaidőben volt foglalkoztatva. A megváltozott 
munkaképességű munkatársak közül 21 főnek középfokú, 17 főnek pedig felsőfokú 
végzettsége van, alapfokú bizonyítvánnyal 2 fő rendelkezik. Közülük 29-en 
részmunkaidőben voltak foglalkoztatva: 4 órában 9 fő, 5 órában 8 fő, 6 órában pedig 
12 fő dolgozott. A megváltozott munkaképességű munkatársak közül 11-en voltak 
teljes munkaidőben foglalkoztatva 2021-ben. 

Az elmúlt évben sok új munkatárssal bővült a szövetség állománya: egyebek mellett 
több hangoskönyv-szerkesztő és technikus, egy fő kommunikációs munkatárs és egy 
fő kommunikációs referens, két fő vakvezetőkutya-segédkiképző, egy fő 
gyógypedagógus, egy fő jogász és egy fő rehabilitációs környezettervező szakmérnök 
is munkába állt az év során. 

1.5. Pályázatok, támogatások 

Az MVGYOSZ bevételeinek legjelentősebb tételét adja a központi költségvetésből 
megítélt támogatás, amelynek összege 2021-ben 262.000.000 Ft. volt. Ezen 
támogatás 45%-át az elnökség határozata értelmében a szövetség tagegyesületei 
kapták meg és használták fel működési költségeik finanszírozására. 

A szövetség működésének még mindig jelentős forrását adják a pályázati 
támogatások. Ezek közül a legfontosabb és legnagyobb támogatási összeggel járó 
2021-ben is a rehabilitációs bértámogatásra vonatkozó pályázat volt. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2021. évi rehabilitációs 
foglalkoztatásának költségvetési támogatására elnyert támogatás összege 
53.538.120 Ft volt, kiegészítő támogatást ebben az évben nem kaptunk. Ezen 
konstrukció keretében az MVGYOSZ 2021-ben 36 fő megváltozott munkaképességű 
munkavállalót foglalkoztatott, ami 10 fős bővítést jelentett 2020-hoz képest. Az 
újonnan foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók között van 
hangoskönyv-szerkesztő, jogász és segédeszköz-készítő is. Ez a létszám az egész 
év során be volt töltve, sőt, a szövetség állományában ennél is több fogyatékossággal 
élő munkavállaló van. Annak érdekében, hogy az MVGYOSZ az ő foglalkoztatásukra 
is kaphasson támogatást, illetve hogy csapatát a szükségletek szerint tovább 
fejleszthesse, 2021-ben további bővítésre pályázott, ám a pluszként igényelt 5 főre 
nem nyert el támogatást, ahogy a hasonló bővítési igényeket a támogató jellemzően 
szinte minden esetben elutasította. 
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A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2022. evI rehabilitációs 
foglalkoztatásának költségvetési támogatására 2021 októberében megpályázott és 
elnyert támogatás összege 55.206.720 Ft., ami a minimálbér és a támogatási összeg 
emelését követően 62.964.000 Forintra növekedett. Ebből az összegből továbbra is 
36 fő foglalkoztatása lesz finanszírozva. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Távszem projekt lezárását követően, 2020 
januárjától támogatást biztosít a Távszem szolgáltatás fenntartására. Ennek összege 
2021-ben 50.962.500 Forint volt. 

A Miniszterelnökség 2021-ben 10.000.000 Forinttal támogatta a Bodor Tibor 
Hangoskönyvtár továbbfejlesztését. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. évente ír ki 
pályázatot segítőkutyák képzésének támogatására. 2020 tavaszán jelent meg és 
került benyújtásra az SKK 2020/9 kódszámú pályázat vakvezetőkutyák képzési 
költségeinek és munkatárs képzésének támogatására. Az MVGYOSZ által elnyert 
támogatás 2.656.270 Ft. A pályázat megvalósítása 2020 őszén kezdődött és 2021-
ben zárult, a záró elszámolás határidőben beküldésre került. 2021-ben ugyanezen 
pályázati rendszerben a szövetség 2.984.007 Forintot nyert el, a projekt 2022-ben 
zárul. 

A Miniszterelnökség, mint támogató és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint 
támogatáskezelő által „A fenntartható jövőért" témában kiírt pályázaton „Reál(is) jövő 
- Látássérült középiskolások reál tantárgyi tanulását támogató ismeretek átadása" 
című projekt megvalósítására nyert el támogatást az MVGYOSZ 830.408 Ft 
összegben. A projekt 2020-ban kezdődött, ám a járványhelyzet miatt a benne foglalt 
tevékenységeket folyamatosan újra kellett tervezni. A projekt tevékenységeinek 
legnagyobb része 2021 első félévében valósult meg, a zárórendezvény 2021 június 
30-án volt. A projekt záró elszámolása 2021 végén beküldésre került. 

A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma folyóiratok 
kiadására megjelent felhívására benyújtott pályázat a Vakok Világa nagybetűs 
változata nyomdaköltségeinek biztosítására 400.000 Ft támogatást kapott 2021-ben. 
A támogatás felhasználása 2021-ben megtörtént, az elszámolás azóta benyújtásra 
került. 

A NIOK Alapítványnál 2021 februárjában pályázott a szövetség a Telekom 
Adományvonalon való megjelenésre. A sikeres pályázat eredményeként 2021 
májusában elindulhatott az MVGYOSZ adományvonala a 13600-as hívószám 96-os 
mellékén. 

A Hankook Magyarország már több alkalommal támogatta a szövetség 
gépjárműveinek üzemeltetését új gumiabroncs-garnitúrák adományozásával. 2021-
ben a Vakvezetőkutya-kiképző központban használt két gépkocsira biztosítottak új 
abroncsokat. 
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A Városi Civil Alap pályázaton gépjármű-beszerzésre 5 millió Forintra pályázott a 
szövetség, de nem nyert támogatást. 

1.6. Adományszervezés 

Az MVGYOSZ legnagyobb szabású adománygyűjtő kampánya 2021-ben is a Human 
Dialog által megvalósított direkt marketing kampány volt. Az év során - ahogy korábban 
is - a cég összesen hét alkalommal küldött adományozásra buzdító hírlevelet 
elsősorban magánszemélyeknek, alkalmanként mintegy 30.000 címzettnek. A 
hírlevelek kiemelt témája ebben az évben is a vakvezetőkutya-kiképzés volt, emellett 
pedig a középiskolás diákok részére adaptált tankönyvekre, a BlindShell Classic 
magyarul beszélő nyomógombos okostelefon honosítására és ártámogatására, egy új 
személygépkocsi megvásárlására, valamint az online hangoskönyvtár 
továbbfejlesztésére gyűjtöttek adományokat. A szövetség telemarketing kampányokat 
is indított 2021-ben, amelyek célja az SZJA1%-okból származó bevétel növelése, 
valamint a csoportos beszedési megbízással adományozó támogatói kör gyarapítása 
volt. Mindkét telemarketinges akció sikerrel zárult. 

Szintén 2021-ben indult el a Human Dialog szolgáltatása keretében a céges 
adományszervezés, melynek során az adományszervező cég munkatársai dm
levelekben és telefonos kommunikációval vállalatokat szólítanak meg tárgyi 
adományok gyűjtése és tartós adományozási szerződések megkötése céljából. A 
céges adománygyűjtés első eredményei 2022-re várhatóak, de az első tartós 
adományozási szerződések már 2021 utolsó hónapjaiban megkötésre kerültek. 

A 2021-es dm-kampányok összesített nyeresége meghaladta a 48 millió Forintot. 

Az SZJA 1 %-ok felajánlására az MVGYOSZ 2021-ben, a 2020-as sikereken 
felbuzdulva, elsősorban online, az MVGYOSZ Facebook oldalán megjelent poszt
sorozatban hívta fel követőit. A szövetség 1 %-os bevételei 2021-ben tovább 
növekedtek: 18.918.232 Ft támogatás érkezett be ebből a forrásból. 

2021 márciusában elindult az mvgyosz.hu honlapon elérhető online bankkártyás 
adományozás, amelyet a dm-kampányok során és Facebook posztokban is 
népszerűsített a szövetség. 

Az MVGYOSZ ebben az évben is több kisebb-nagyobb támogatást kapott 
magánszemélyektől és cégektől elsősorban a Vakvezetőkutya-kiképző Központ 
tevékenységének finanszírozására, jellemzően pénzadományok és hagyatékok 
formájában. 

1.7. Kommunikációs tevékenység, nyilvánosság 
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Az MVGYOSZ külső kommunikációjában a 2020-as változtatások beérésével további 
fejlődést hozott a 2021-es év. A Kommunikációs tevékenységekért felelős 
munkatársak csapatához ebben az évben két új kolléga csatlakozott: egyikük 
kommunikációs munkatársként a honlap és hírlevél, illetve a Facebook oldal 
szerkesztéséért és a rendezvények, sajtómegjelenések szervezéséért felelős, 
másikuk pedig az MVGYOSZ tevékenységeit bemutató hanganyagok, rádióműsorok 
készítésével és cikkírással segíti a szövetség kommunikációját. 

A Vakok Világa folyóirat 2021-ben is a megszokott formátumokban jelent meg. A 
lapnak ebben az évben összesen 221 előfizetője volt. Közülük a sík változatot 67, a 
Braille-t 78, az elektronikus formátumot 66, a hangos verziót pedig 10 fő igényelte. A 
pontírásos RTV műsorújságra 2021-ben 50-en fizettek elő. 

2021-ben döntés született a Vakok Világa arculatváltásáról. A lap 2022-től megújult, 
modern külsővel, igényes tördeléssel és képi világgal, a korábbinál színvonalasabb 
tartalommal, magazin jelleggel jelenik meg negyedévente. A síkírásos változat mellett 
továbbra is megmaradtak az akadálymentes formátumok: a Braille-írásos, a hangos 
és az elektronikus változatokra továbbra is elő lehet fizetni. A síkírásos W lapszámai 
2022-től a webáruházban is megvásárolhatóak. A lap főszerkesztője Fekete Zoltán 
kommunikációs vezető, szerkesztője Babitsné Hegedűs Katalin kommunikációs 
munkatárs, a nyomdai előkészítést, ide értve a tördelést és a grafikai munkákat, illetve 
magát a nyomtatást külső vállalkozók végzik. A Braille-változat továbbra is az 
MVGYOSZ Braille-nyomdájában készül, a hangos formátumot pedig a Bodor Tibor 
Hangoskönyvtár önkéntes felolvasói olvassák fel. 

Az MVGYOSZ hírlevél 2020. év eleje óta új formában jelenik meg, amivel jelentősen 
modernebbé vált és leegyszerűsödött mind a szerkesztés, mind a hírlevél arculata. 
2021-re megszűnt a partnerek híreinek közreadására szolgáló partneri hírlevél, így 
külsős felhívások már csak rendkívül indokolt esetben jelennek meg elsősorban az 
MVGYOSZ Facebook oldalán. 2021-ben 55 hírlevél jelent meg, amelyek közel 2500 
e-mailcímre kerültek kiküldésre. 2020 Májusától a hírlevélből hangos változat is készül, 
amely a Hobby Rádióban, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete által működtetett Telefotel szolgáltatásban, valamint az online 
hangoskönyvtárban is hozzáférhető. 

Április-május folyamán megvalósult az MVGYOSZ 2021-es adó1 %-os Facebook 
kampánya. Az április 1-jétől május 20-áig megjelent posztsorozat arca idén egy 
látássérült kutyaigénylő (Pintér Norbert), illetve Gazsó Krisztina vakvezetőkutya
kiképző és Szeder vakvezetőkutya volt. A kampány több posztja fizetett hirdetésként 
is megjelent, ami sok megosztást és több száz új oldalkövetőt hozott. 

2021 legnagyobb kommunikációs újdonsága az MVGYOSZ-nél a Tiktokon való 
megjelenés volt. A szövetség júliusban indította el a legfiatalabb internethasználókat 
megszólító közösségi média felületen saját csatornáját, amelyen kb. fél-egyperces 
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videókban mutatja be a vak és gyengénlátó emberek életének mozzanatait. A 2021 
második félévében elkészült több mint 30 videóban a csatorna követői ízelítőt kaptak 
a szövetség szolgáltatásaiból, a helyes segítségnyújtás módjairól, a mindennapokat 
megkönnyítő segédeszközökről, a látássérült fiatalok mindennapjairól és a 
vakvezetőkutyák munkájáról is. A legnépszerűbb videók az év végére elérték a 
150.000 vagy akár 200.000 megtekintést, a Magyar_ vakok néven futó Tiktok-csatorna 
követőinek száma pedig meghaladta a 7000-et. A kisvideókban az MVGYOSZ fiatal 
munkatársai szerepelnek, akik az eszközök és szolgáltatások bemutatásán túl 
őszintén beszélnek saját mindennapos nehézségeikről és jó-rossz tapasztalataikról 
egyaránt. A videók készítését és a csatorna karbantartását külső vállalkozó végzi a 
szövetség munkatársaival szoros együttműködésben. A videók készítése és 
folyamatos közzététele 2022-ben is folytatódik. 

A sajtó 2021-ben is nagy érdeklődést mutatott a szövetség munkája iránt. 
Tevékenységeiről rendszeresen tudósított a Kossuth, a Civil- és a Hobby Rádió, a 
Magyar Hírlap, az M1 Híradó és az Esély című esélyegyenlőségi magazin. Számos 
sajtómegjelenésben mutatkozhatott be az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző 
Központja és a Távszem szolgáltatás, de több tudósításban volt szó a székház 
felújításáról is. Megjelenési lehetőséget biztosított többek között a Kultúra.hu, a 
Katolikus Rádió, a Manna FM, a 24.hu, az M5 tévécsatorna Multiverzum című 
magazinműsora, a TV2 Mokka című reggeli műsora, a Magyar Kurir, a Mérce.hu, a 
Képmás Magazin, a Life TV és a Zuglói Lapok is. Együttműködés keretében 
rendszeresen átveszi az mvgyosz.hu honlapon megjelenő, közérdeklődésre számot 
tartó cikkeket a Rehab Portál. 

A látássérült emberek szervezeteinek életében fontos eseményeket 2021-ben is 
megünnepelte a szövetség. A járványhelyzet miatt a Braille-írás napján a Braille21 
című videóban emlékeztek meg Louis Braille munkásságáról és mutatták meg a 
szervezet látássérült munkatársai, hogy miért fontos a pontírás a XXI. században. A 
Vakvezetőkutyák Világnapján egy előre rögzített szakmai beszélgetéssel hívták fel a 
figyelmet a négylábú segítők munkájára és a felelős kutyatartásra. Mindkét 
összeállítás az MVGYOSZ Youtube-csatornáján volt elérhető, ahol azóta is 
visszanézhetőek. 

2021. február 11-én a szövetség és a Bodor Tibor Kulturális Egyesület egy 100 versből 
álló versmaratonnal tisztelgett közösen a százéve született Bodor Tibor színművész 
emléke előtt, illetve ezzel is ünnepelték a hangoskönyvtár fennállásának hatvanéves 
jubileumát. A verseket önkéntes felolvasók és a hangoskönyvek lelkes látássérült 
meghallgatói mondták el. A költészet napján a harminc éve megjelent Óda a fényhez 
című, látássérült írók és költők műveiből összeállított antológia anyagából készült 
műsor archív felvételének közzétételével tisztelgett a szövetség a szerzők 
munkássága előtt, egyúttal meghirdette a "Volt egyszer egy antológia" című irodalmi 
pályázatot, amelyre szintén látássérült szerzők műveit várták. 
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A közlekedési kultúra napja (május 11.) kapcsán sajtóközleményben és egy Facebook 
posztban hívta fel a közvélemény figyelmét az MVGYOSZ az utcákon „elhagyott" 
elektromos rollerekre, melyek a látássérült gyalogosoknak komoly balesetveszélyt 
jelentenek. A Facebook poszt nem várt eredményeket hozott, mostanáig több mint 
430.000-es elérést és közel 2000 megosztást ért el. 

Október 2-3-án Budapesten, az MVGYOSZ telephelyén volt megtekinthető a Bakonyi 
Csillagászati Egyesület Tapintható univerzum című interaktív, akadálymentes 
csillagászati ismeretterjesztő kiállítása, melyen több mint 100 érdeklődő vett részt. 

A 2021-es fehérbot nemzetközi napján, október 14-én, a Vakok Iskolájának Nádor
termében szerencsére újból élőben, személyesen találkozva adták át a Braille
emlékérmeket és ünnepelték a hangoskönyvtár fennállásának hatvanadik évfordulóját 
az MVGYOSZ és tagegyesületei, illetve a társszervezetek és egyéb partnerek 
képviselői. Ebből az alkalomból először kerültek átadásra a Hangomat adom díjak. Az 
első két díjazott Lencsés Szilvi és Michaletzki Krisztina önkéntes felolvasók voltak. Az 
eseményt az MVGYOSZ Facebook oldalán élőben közvetítette, az ünnepség ugyanott 
utólag is visszanézhető. 

A szövetség az McDonalds-szal közös szemléletformáló programot indított, melynek 
keretében december 3-án, a fogyatékos emberek nemzetközi napján az éttermeikbe 
látogató gyermekek tapintható rajzot kaptak ajándékba, amit látás nélkül , csukott vagy 
bekötött szemmel színezhettek ki. A közös ötletelést követően a cég az MVGYOSZ
től rendelte meg a 20.000 darab tapintható, karácsonyi tematikájú rajz kinyomtatását. 

2. Érdekképviseleti tevékenység 

Az MVGYOSZ érdekképviseleti munkáját az elnök irányítja, annak megvalósításában 
több munkatárs is részt vesz, köztük a szakmai vezető, a nemzetközi és az ifjúsági 
referens, valamint a jogtanácsos és a jogi munkatársak. 

2.1. A szövetség 2021-es érdekképviseleti tevékenységének legfontosabb 
témakörei és eredményei az alábbiak voltak: 

- A látássérült felhasználók tapasztalatai, valamint az Informatika a Látássérültekért 
Alapítvány véleménye szerint a MÁV új honlapja nem felelt meg a törvény által 
támasztott akadálymentességi követelményeknek. Ezért levélben fordultunk a MÁV 
illetékes vezetőjéhez, és kértük, hogy a honlapon történő jegyvásárlást tegyék 
lehetővé a látássérült utasok részére is. 

- Az év során kiemelt figyelmet fordítottunk a televízióműsorok audionarrációjának a 
médiatörvényben garantált módon, illetve azt meghaladó mértékben történő 
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biztosításával kapcsolatos érdekképviseleti tevékenységekre. Ennek érdekében 
online kérdőíves felmérést végeztünk a látássérült tévénézők körében a 
szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataikról és igényeikről, illetve részben ezen 
visszajelzések, részben saját véleményünk alapján jogszabály-módosítási 
javaslatcsomagot állítottunk össze, amit több illetékes döntéshozó és hatóság felé is 
megküldtünk. 

- Levélben fordultunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért 
felelős helyettes államtitkárához, amelyben kezdeményeztük a médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXV. törvény (Mttv. ) módosítását. Oka, 
hogy az Mttv. hatályos szabályozásának köszönhetően az egyes fogyatékossági 
csoportok jelenleg nem azonos mértékben és módon férnek hozzá az akadálymentes 
audiovizuális szolgáltatásokhoz. Míg a hallássérült nézők műsorokhoz való 
hozzáférése érdekében az országos audiovizuális médiaszolgáltató köteles 
biztosítani, hogy - a televíziós vásárlási műsorablak, reklám és a műsorelőzetesek 
kivételével - valamennyi műsorszáma magyar nyelvű felirattal - például teletext 
szolgáltatáson keresztül - vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, addig a 
látássérült nézőkre vonatkozóan az akadálymentesség biztosításának kötelezettsége 
csak a hazai gyártású filmalkotások esetében áll fenn. További különbséget jelent, 
hogy a hallássérült személyeket segítő magyar nyelvű felirattal, illetve a jelnyelvi 
tolmácsolással is elérhető műsorszámokat 2014 óta legalább napi 10 órában kell 
biztosítani, ezzel szemben a látássérült személyeket segítő hangalámondás vagy 
hangos feliratozás csak a 18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti idősávban kell, hogy 
elérhető legyen. Ezt a látássérült nézőket hátrányosan érintő, diszkriminatív 
szabályozást mielőbb fel kell oldani. 

- Levélben kerestük meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgatóját is 
annak érdekében, hogy a látássérült felhasználók önállóan hozzáférhessenek a 
számukra akadálymentesített műsorokhoz. Javaslataink közül a legfontosabbak, hogy 
meg kell teremteni a műszaki, technikai lehetőségét, feltételeit annak, hogy az 
audiónarrációra szolgáló hangsáv akár közvetlenül a készüléken, esetleg a távirányító 
segítségével, akár okoseszközre telepíthető applikáció útján a látássérültek által is 
önállóan beállítható legyen, törekedni kell arra, hogy a narrációs hangsáv a különféle 
szolgáltatók esetében egységesen, azonos módon legyen elérhető (például a 
távirányítón egy dedikált gomb segítségével), illetve A narrációs hangsáv legyen 
elérhető azon alkalmazásokon keresztül is, amelyek lehetőséget nyújtanak a műsorok 
utólagos megnézésére (RTL Most, Telekom TV GO). 

- Levélben fordultunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési 
Intézet igazgatójához, amelyben kértük a probono webes felület akadálymentesítését. 
Több jelzés érkezett részünkre a közigazgatásban dolgozó, ennek folytán 
továbbképzésre kötelezett látássérült személyektől azzal kapcsolatban, hogy a 
képzésre szolgáló probono webes felület számukra nem használható. 
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- Együttműködési megállapodást írtunk alá a Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (BKK), melyben rögzítettük, hogy kiemelten 
fontos az egyenlő esélyű hozzáférés fejlesztése a közösségi közlekedésben, illetve 
hogy az ezzel kapcsolatos ügyekben folyamatosan konzultálnak a szövetséggel. 

- Egyeztetésre került sor a Magyar Nemzeti Bank részéről több szektort érintően A 
fogyatékossággal élő ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló 4/2017. ( 1 1 1 . 13.) 
számú MNB ajánlás felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatásról (mikor, milyen 
kérdésekben várható e dokumentum módosítása) ; illetve tájékoztatást kértünk azzal 
kapcsolatban, hogy az MVGYOSZ látássérült ügyfelek problémáira vonatkozó korábbi 
jelzését követően történt-e valamilyen intézkedés, változtatás a pénzintézetek 
ügyfelekre vonatkozó gyakorlatát illetően. A hatályba lépés óta eltelt idő alatt 
bekövetkezett műszaki, technikai fejlődés, illetve az érintett fogyatékossággal élő 
ügyfelek pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele során szerzett tapasztalatai 
egyértelművé tették, hogy szükség van az ajánlás felülvizsgálatára ahhoz, hogy 
szerepét a jövőben is megfelelően tölthesse be. Az MVGYOSZ ezért összegyűjtötte a 
látássérült emberek szolgáltatásokkal kapcsolatos negatív tapasztalatait, illetve az 
általuk üdvözlendőnek tartott jó gyakorlatokat is, ezek alapján állítottuk össze az 
ajánlás módosítására irányuló javaslatainkat. 

- Támogatási szerződést írtunk alá a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel. A szerződés 
célja az MVGYOSZ által a vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskolák 
megkeresése szerint a 2021-2022. tanévre vonatkozó tankönyvek adaptálása, az 
adaptált tankönyvek elkészítéséhez anyagi támogatás nyújtása a KELLO részéről. Ezt 
követően együttműködési megállapodást kötöttünk a Vakok Iskolájával, miszerint a 
jövőben az általános iskolai tankönyvek adaptálását is a szövetség végzi. 

- Az MVGYOSZ részt vesz a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről 
szóló törvény felülvizsgálatában. 

- Jelzést kaptunk arról, hogy ügyfélkapus azonosítást követően belépve az 
epapir.gov.hu oldalra vakon nem lehet dokumentumot benyújtani, mivel az űrlap egyes 
részei képernyőolvasóval használhatatlanok. A probléma orvoslása érdekében 
levélben fordultunk a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Megfelelőség 
Ellenőrzési Főosztályához és kértük közbenjárásukat a hiba kijavítása érdekében. 

- A 2021 tavaszán bevezetett járványügyi korlátozásokra tekintettel, amelyek 
keretében többek között megszűnt a helyközi és távolsági közlekedésben a járatokon 
történő jegyvásárlás lehetősége, ismét megkerestük az ITM Közlekedési szolgáltatási 
főosztályát azzal a kéréssel, hogy a 2020-ashoz hasonlóan biztosítsák a látássérült 
utasok számára az ingyenességet a helyközi közlekedésben. 

- több jelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
szerint a vakok személyi járadékában részesülő személyeknek a parkolási igazolvány 
igénylése, illetve a már kiadott igazolvány meghosszabbítása esetén a 6/1971. (Xl. 
30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lappal kellett 
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igazolniuk jogosultságukat, azonban e nyilvántartási lappal ők nem rendelkeznek. 
Mivel az érintetteknek ezen irat nincs a birtokukban, javasoltuk, hogy a vakok személyi 
járadékában részesülők esetében a vakság tényének igazolására vonatkozó 
szabályozás kerüljön módosításra oly módon, hogy a jogosultság fennálltának 
igazolásához a nyilvántartási lap helyett legyen elfogadható a vakok személyi 
járadékának megállapításáról rendelkező határozat, a folyósító szerv jogosultság 
fennálltáról szóló igazolása, vagy a súlyos fogyatékossággal rendelkező személyek 
részére kiállított hatósági igazolvány. A megkeresésünkre válaszolva tájékoztatást 
kaptunk arra vonatkozóan, hogy a problémát rendezni fogják, ami azóta meg is történt. 

- A Magyar Posta szolgáltatásaival kapcsolatban az MVGYOSZ-hez érkezett 
panaszok elsősorban a helyszíni ügyintézésre, a negatív kézbesítési gyakorlatokra, 
valamint egyes elektronikus felületek akadálymentességének hiányára vonatkoztak. 
Ezeket jeleztük a vállalatnak, azonban a panaszok nyomán elindítandó esetleges 
vizsgálatokról, fejlesztésekről vagy akadálymentesítési beruházásokról nem kaptunk 
tájékoztatást. Így 2021 elején ismét a Postához fordultunk, amelyet megelőzően, egy 
kérdőíves felmérésben összegyűjtöttük a vak és gyengénlátó ügyfelek véleményét. 

- A Magyar Telekom Nyrt. intézkedését kértük annak érdekében, hogy a korábban (a 
legutóbbi fejlesztést megelőzően) egyébként akadálymentesen igénybe vehető TVGo 
szolgáltatás ismét elérhető legyen a látássérült emberek számára is. Azóta több 
szakmai egyeztetés történt a témában az Informatika a Látássérültekért Alapítvány 
bevonásával, ám konkrét fejlesztés mostanáig nem valósult meg. 

A rehabilitációs hozzájárulás szabályozásának módosítására irányuló 
lobbitevékenységre létrejött egy munkacsoport, amely eleinte kizárólag multinacionális 
cégek képviselőiből állt, ehhez csatlakoztak később a nagy fogyatékosügyi civil 
szervezetek és a VSZOSZ. A cél a cégek által javasolt jogszabály-módosítási 
javaslatok megvitatása és közös, egységes álláspont megtalálása volt, ám ez csak 
igen korlátozott mértékben vezetett sikerre. Ennek kapcsán kérdéssort intéztünk az 
EBU tagok felé az egyes tagországok látássérült személyek foglalkoztatását támogató 
politikáira vonatkozóan, a beérkezett válaszokat pedig felhasználtuk az MVGYOSZ 
álláspontját és javaslatait rögzítő dokumentumban, melyet az EMMI illetékes 
döntéshozóinak is eljuttattunk. 

- A Miniszterelnökség megkeresésére, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
elektronikus ügyintézésével összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 
előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan jeleztük, hogy A látássérült ügyfelek 
szempontjából rendkívül lényeges, hogy a kormányhivatalokban, kormányablakokban 
a számukra is megfelelően használható aláírópad álljon rendelkezésre. Az aláírópad 
ebből a szempontból akkor tekinthető megfelelőnek, ha alkalmas arra, hogy az ügyfél 
(akár magán az eszközön, akár az eszközre helyezett aláírókeret segítségével) 
pontosan érzékelni tudja, hol kell aláírását elhelyeznie ahhoz, hogy az a rendszerbe 
sikeresen bevitelre kerülhessen. 
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- Levélben fordultunk a Budapesti Ügyvédi Kamarához, amelyben kértük, hogy a 
Kamara által a tagjainak ingyenesen biztosított Jogkódex alkalmazás webes felülete 
(mobil.jogkodex.hu) akadálymentesítésre kerüljön, hogy ily módon a Kamara 
látássérült jogász tagjai is hozzáférhessenek és használni tudják azt a mindennapi 
munkájuk során. Szintén levélben kerestük meg az Igazságügyi Minisztérium 
jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes 
államtitkárát, akinek közben járását kértük annak érdekében, hogy a Nemzeti 
Jogszabálytár weboldalát ismételten tegyék akadálymentessé. 

- Levélben jeleztük, hogy jelenleg sem a Volánbusz Mobiljegy okoseszközre 
telepíthető alkalmazás, sem pedig a jegyvásárlásra szolgáló webes felület nem felel 
meg az akadálymentességi követelményeknek, ezáltal a nagyítót vagy 
képernyőolvasó szoftvert használó látássérült utasok csak komoly nehézségek árán 
képesek e felületeket használni. A kezdeményezésünk meghallgatásra talált. A 
Volánbusz, a Mobiljegy alkalmazás akadálymentesítésére vonatkozó szakmai 
konzultáció érdekében online egyeztetést kezdeményezett. A beszélgetés témája az 
elektronikus jegyvásárlás optimális működésének biztosítása a vak és gyengénlátó 
felhasználók számára, melynek eléréséhez kiemelkedően fontos a szakmai segítség 
és információ. A Közlekedési Mobiljegy alkalmazás akadálymentesítési feladatai 
témakörben lezajlott egy video konferencia megbeszélés, amelyen a Nemzeti 
Mobilfizetési Zrt. képviselői is részt vettek, melynek szakmai fókusza a Volánbusz 
helyközi járataira szóló díjtermékek elektronikus vásárlásának akadálymentesítése, 
azzal, hogy az NM Zrt. Mobilfizetés alkalmazásának parkolási és e-matrica, valamint 
belépőjegy szolgáltatásának akadálymentesítését is megvizsgálja. Megállapodtunk 
abban, hogy a Mobiljegy alkalmazás legkritikusabb működési hiányosságainak és a 
leggyorsabb orvoslási megoldásainak áttekintését elvégezzük, a mielőbbi javítás 
érdekében. 

- Levélben fordultunk a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójához, amelyben jeleztük, 
hogy a látássérült ügyfelek számára továbbra sem teljes körűen hozzáférhetőek a 
Magyar Posta Zrt. egyes szolgáltatásai. Továbbá sok látássérült ügyfél ütközik abba a 
problémába, hogy habár képes nevének aláírására, a könyvelt küldeményeit mégsem 
kaphatja kézhez, mert azok átvételét a Posta dolgozója az általános szerződési 
feltételekről szóló szabályzat 6.10. pontjának (9) bekezdésére hivatkozva megtagadja 
az ügyféltől mindaddig, amíg aláírását egy nagykorú, írásra képes személy nem 
tanúsítja. Kértük a problémák mielőbbi megoldását, amelyhez felajánlottuk segítő 
közreműködésünket is. 

- Levélben fordultunk a szociális ügyekért felelős államtitkárhoz, amelyben 
kezdeményeztük olyan támogatási rendszer kidolgozását, amely az MVGYOSZ 
forrásait kipótolva lehetőséget nyújtana a látássérült személyeknek arra, hogy a 
számukra szükséges, nagyobb összegért megvásárolható életvitelt könnyítő 
segédeszközeikhez könnyebben juthassanak hozzá. Elképzelhetőnek tartjuk egy - a 
súlyos mozgáskorlátozottakat segítő Autó Plusz pályázathoz hasonló - támogatási 
forma kialakítását is. A minisztérium kérésünkre pozitívan reagált, azonban nemcsak 
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a látássérült embereket szeretnék ilyen módon támogatni, hanem valamennyi 
fogyatékossággal élő személyt. Az utolsó információk szerint dolgoznak a pályázat 
elkészítésén, ám arról 2021 végéig érdemi hír nem érkezett. 

- A Végrehajtási operatív program 2021-2027-es pályázati időszakára vonatkozóan 
javasoltuk, hogy a dokumentáció egészüljön ki azzal, hogy mely magyar és 
nemzetközi szabványoknak történő megfelelés, illetve azok hazai szintű alkalmazása 
szükséges ahhoz, hogy az épített környezet és a szolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáférése a fogyatékossággal élő felhasználók számára valóban biztosított legyen. 
Ezen szabványok a következők: EN 17210:2021, ISO 21542:2021, MSZ 301549, ISO 
23599. 

- Levélben fordultunk az Oktatási jogok biztosához. Egy olyan súlyos és évek óta 
fennálló problémával szembesültünk, amely komoly mértékben sértheti a 
látássérültként érettségi vizsgázók jogait. Az érettségin a fogyatékosság okán igénybe 
vehető egyes könnyítések esetén az érintett tárgy vizsgája után nem számítható 
érettségi pont, így az a felvételin sem vehető figyelembe. Kértük a jogszabályi 
ellentmondás feloldásának kezdeményezését, ami megtörtént. 

- Levélben fordultunk a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum Központjához. Mivel a 
megújult filmek edukációs célú online közzététele is tervben van, kértük, hogy e 
programnak köszönhetően, legalább felmenő rendszerben biztosítsák a Filmarchívum 
tartalmaira vonatkozóan az audionarrációs hangsáv elérhetőségét. 

- Az EMMI Támogatási és foglalkozási rehabilitációs főosztálya felkérésére a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának növelése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1829/2020. (Xl. 20.) 
Kormányhatározatban foglaltak véleményezéseként írásba foglaltuk és a 
Minisztériumnak benyújtottuk az MVGYOSZ rehabilitációs akkreditációs 
bértámogatási rendszerrel kapcsolatos aktuális javaslatcsomagját. 

- Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány szakértőivel közösen elvégeztük az 
Érték Vagy nevű új foglalkoztatási portál akadálymentességi szempontú és szakmai 
tesztelését. Sajnálatos, hogy a minisztérium megbízásából készült, egyébként 
informatív honlapnak csak a végső tesztelésébe vonták be az érdekképviseleti 
szervezeteket meglehetősen rövid határidővel. Ennek ellenére a lehetőségekhez 
mérten jeleztük mind az akadálymentességi, mind a szakmai hibákat, melyek 
többségét később részben vagy egészben a fejlesztők kijavították, illetve ígéretet 
tettek a portál akadálymentességi szempontú továbbfejlesztésére. 

- Az EMMI felkérésére elkészítettük a Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásának kibővítéséhez a látássérült emberek számára akadálymentesítést 
biztosító beszerzések, felújítási és szerelési munkálatok listáját. A lista és a jogszabály 
módosításáról szóló tájékoztató elérhető a szövetség honlapján. 
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- Látássérült felhasználók jelezték az iCsekk (Díjnet) és a Vodafone TV alkalmazások 
akadálymentességi problémáit. Az lnfoalap gyorsvizsgálatának eredményei ezt 
megerősítették. Az ezt rögzítő dokumentumokat megküldtük a Magyar Posta Zrt. -nek 
és a Vodafone-nak, kérve a hibák kijavítását. 

2.2. Ifjúságügy, oktatási inklúzió 

Az MVGYOSZ A jövő kilátásai című programja keretében 2017 óta kiemelt figyelmet 
fordít, illetve szakmai és érdekképviseleti támogatást nyújt a közép- és felsőoktatásban 
tanuló vak és gyengénlátó fiatalok oktatási inklúziójához. Az ezzel kapcsolatos 
tevékenységeket a szövetség ifjúsági referense koordinálja a gyógypedagógus 
munkatárs és a szövetségnél gyakorlatukat teljesítő gyógypedagógus hallgatók 
közreműködésével, i lletve külső szakmai partnerek és önkéntesek bevonásával. 

2020 tavaszán Reál(is) jövő - Látássérült középiskolások reál tantárgyi tanulását 
támogató ismeretek átadása (IFJ-GY-20-A-0291) címmel nyújtott be pályázatot az 
MVGYOSZ. A projekt célja nem csupán a reál tantárgyak ismereteinek adekvát 
átadása, hanem a közösséghez való tartozás erősítése, s ezzel a látássérült fiatalok 
középiskolai éveinek sikeressé tétele volt, mely későbbi pályájukat megfelelően 
megalapozza. A projekt terv szerint 2020. október 1-jétől 2021. május 31-ig tartott 
volna, ám a járványhelyzet miatt annak megvalósítási idejét több alkalommal kellett 
meghosszabbítani, a benne foglalt tevékenységeket pedig jelentősen módosítani a 
digitális oktatás és a személyes részvételen alapuló programok megrendezésével 
kapcsolatos korlátozások miatt. Így elmaradtak többek között a tervezett 
szemléletformáló programok és a reál tantárgyak oktatásának speciális módszereit a 
látássérült diákokkal megismertető tábor is. Ugyanakkor nem várt sikerrel valósultak 
meg a projekt keretében az Együtt a jövőnkért online szakmai kerekasztal
beszélgetések, i lletve a kényszerűségből szintén az online térben megszervezett reál 
tantárgyi kurzusok (informatika, matematika, kémia) is. Szerencsére a korlátozások 
enyhülésével lehetőség nyílt a biológia tanuláshoz kedvet csináló "tanulmányi 
kirándulás", valamint a zárórendezvény személyes részvétellel történő megtartására. 
A projekt keretében létrejött egy online kiadvány is, amely az online kurzusok anyagai 
mellett információt tartalmaz a látássérült diákoknak is hasznos segédeszközöket 
forgalmazó boltokról, eszközkölcsönzőkről, i lletve több tanulást segítő weboldal, 
program és alkalmazás ismertetője is megtalálható benne. 

2021-ben összesen 9 alkalommal volt Együtt a jövőnkért online szakmai kerekasztal
beszélgetés, melyeken összesen 333 érdeklődő vett részt. Az online kerekasztalok 
során számos látássérült gyermekek és fiatalok oktatásával, látássérült felnőttek elemi 
rehabilitációjával, illetve fogyatékossággal élő egyetemi hallgatók segítésével 
foglalkozó intézmény, illetve az MVGYOSZ több tagegyesülete mutatta be 
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szolgáltatásait, emellett pedig a tanulókat érintő aktuális témákról is hangzott el 
tájékoztatás. 

Az MVGYOSZ kezdeményezésére létrejött egy látássérült és ép látású 
szakemberekből álló munkacsoport azzal a céllal, hogy feltárja a vak és gyengénlátó 
középiskolások és egyetemisták tanulmányok és beilleszkedés terén jelentkező 
nehézségeinek eredetét, illetve a lehetséges megoldási javaslatokat. A 
munkacsoportot gyógypedagógusok, egyetemi fogyatékosügyi koordinátorok, 
látássérült diplomás személyek, elemi rehabilitációs szakemberek, utazótanárok és 
egyéb érintettek alkotják. A szakemberek az online megbeszélések során kiemelten 
foglalkoztak az egyetemi felvételin megszerezhető többletpontokkal, az utazótanári 
rendszer működésével, az elemi rehabilitációs szolgáltatóknak a diákok ellátásába 
való bekapcsolódásának lehetőségeivel, illetve az oktatási integráció előnyeinek és 
hátrányainak kérdéskörével. A beszélgetések nyomán az MVGYOSZ számos 
jogszabály-módosítási és gyakorlati javaslatot fogalmazott meg, amelyeket az oktatási 
integrációhoz kapcsolódó érdekképviseleti tevékenységei során folyamatosan eljuttat 
az illetékes döntéshozókhoz és szakmai partnerekhez. 

Az MVGYOSZ ifjúsági referense és gyógypedagógusa 2021-ben számos a területhez 
kapcsolódó eseményen képviselte a szövetséget, melyek közül több a látássérült 
diákoknak és tanáraiknak szóló segítő szolgáltatások ismertté tételére is lehetőséget 
biztosított: 

- a Szakpedagógiai gyakorlat nevű egyetemi kurzus keretében az EL TE Bárczi 
hallgatói részére tájékoztatás az MVGYOSZ szolgáltatásairól és az itt teljesíthető 
gyakorlatról - április 12. 

- EL TE hazai és határon átnyúló szakmai együttműködéseket támogató workshop -
április 23. 

- tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
látássérült diákjai és tanáraik részére - június 9. 

- Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület nyári tábora látássérült gyermekek és 
felnőttek részére - július 5-10. 

- Pedagógus Expo - szeptember 25. 

- a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak szemléletformáló és 
információs előadások megtartása - október 12-13. 

- Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája (LESEK) - november 20. 

Az EL TE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karáról 2021-ben két látássérültek 
pedagógiája szakos hallgató jelentkezett a szakpedagógiai és terepgyakorlatának 
elvégzésére a szövetségbe. 
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A jovokilatasai.mvgyosz.hu honlap folyamatosan frissülő információkat gyűjt és tesz 
hozzáférhetővé a látássérült diákok, tanáraik és szüleik , valamint a terület 
szakemberei számára. A weboldal által kínált tartalmak 2021-ben tovább bővültek. Az 
év során összesen 79 cikk és 9 szakirodalmi dokumentum került feltöltésre, melyek 
többek között szakmai eseményekről szóló beszámolók, tanulást segítő eszközöket 
és alkalmazásokat bemutató írások, pályázati tájékoztatók, adaptált érettségi és 
felvételi feladatlapokról szóló tájékoztatók, illetve módszertani és jogi útmutatók voltak. 
Így 2021 végére az oldalon már több mint 220 szakmai írás vált elérhetővé. 

A honlap tartalmát szakmai szempontból az EL TE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karának oktatója ellenőrzi. A weboldalt az EL TE Bárczi látássérültek pedagógiája 
szakcsoportja oktatási segédanyagként is használja. 

Az ifjúsági referenshez az év folyamán 32 főtől érkezett egyedi megkeresés összesen 
61 alkalommal. A beérkezett kérdések és panaszok elsősorban a tankönyvellátással, 
illetve a továbbtanulással , ezen belül az érettségi- és a nyelvvizsgák során tapasztalt 
nehézségekkel voltak kapcsolatban. 

Az ifjúsági referens aktívan követi az EBU két tematikus levelezési listáján: ACE - A 
kultúra és az oktatás hozzáférhetősége Hálózat - szakértői hálózat (Access to Culture 
and Education Network - Expert Network) , valamint a YOUTH - Ifjúsági Hálózat -
szektoriális hálózat (Youth Network - Sectorial Network) - megjelenő tartalmakat és 
rendszeresen részt vett a témában megtartott hazai és nemzetközi online 
workshopokon. 

2.3. Nemzetközi kapcsolatok 

A koronavírus járvány 2021-ben is jelentősen megnehezítette a nemzetközi 
kapcsolatok fenntartását és a látássérült emberek más országokban működő 
szervezeteivel való együttműködést, a személyes találkozásra tervezett nemzetközi 
események többsége online platformokon valósult meg. 

A korábbiakhoz képest az MVGYOSZ lényegesen aktívabbá vált és számos 
projektben szerepet vállalt az Európai Vakok Szövetségén belül. 2021-ben összesen 
három EBU-s projektben vettünk részt: 

1. Akadálymentes szavazás (AVA): 

A projekt célja a nemzeti és EU-s választások, népszavazások során a vak és 
gyengénlátó választópolgárok számára a teljeskörű akadálymentesség biztosítása, 
ezáltal az önálló és titkos szavazás lehetőségének megteremtése. 2021-ben az 
MVGYOSZ projektben vállalt feladata a helyi , regionális és országos választási irodák 
megkeresése és a velük való egyeztetés volt a látássérült választópolgárok 
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szavazásban való részvételével kapcsolatos akadálymentesítési lehetőségekről, jogi 
szabályozásról és gyakorlati teendőkről. Az egyeztetéseken az elnök és a jogi csoport 
munkatársai vettek részt. 

A Nemzeti Választási Irodával lezajlott egyeztetésre való felkészülésként a 
tagegyesületek körében felmérést végeztünk arról, hogy a látássérült személyek 
választásokon való részvétele kapcsán milyen tapasztalataik vannak, milyen 
visszajelzéseket kaptak a tagságtól, illetve milyen szemléletformáló vagy 
érdekképviseleti tevékenységet végeztek a területen. A beérkezett válaszok alapján 
elmondható, hogy az egyesületek csak szórványosan nyilvánultak meg a témában, 
többségükhöz megkeresések sem érkeztek. 

A területi választási irodák közül a komárom-esztergom, a békés és a nógrád megyei 
irodákkal került sor online egyeztetésre, írásban feltett kérdéseinkre pedig összesen 6 
területi választási irodától érkezett válasz. 

A projekt keretében összesen 6 online nemzetközi partneri megbeszélés valósult meg, 
melyeken a nemzetközi kapcsolatokért felelős és a jogi munkatárs vett részt, a projekt 
megvalósításáról szóló beszámoló az EBU-nak decemberben benyújtásra került. 

2. Low vision project (fókuszcsoport gyengénlátó személyek részvételével): 

A projekt célja a gyengénlátó emberek sajátos nehézségeinek feltárása, 
érdekképviseletük megerősítése és rehabilitációjuk fontosságának hangsúlyozása. A 
projekt keretében egy magyarországi gyengénlátó emberek részvételével zajló 
fókuszcsoportos beszélgetés megszervezését és lebonyolítását vállaltuk, melynek 
célja a látássérült személyek jelentős többségét kitevő gyengénlátó emberek 
magyarországi helyzetének feltárása és az életminőségük javítását célzó 
projektötletek gyűjtése, érdekképviseleti prioritások felállítása. A fókuszcsoportos 
megbeszélést 2020 októberére terveztük, ám az a járványhelyzet miatt 2021-re 
halasztódott, végül 2021. szeptember 15-én valósult meg összesen 17 alig- és 
gyengénlátó személy részvételével, akiket az MVGYOSZ tagegyesületei delegáltak. A 
projekt keretében több online egyeztetést folytattunk az EBU projektfelelősével, illetve 
decemberben leadtuk a záró beszámolót, amelyben ismertettük a workshopon feltárt 
hazai sajátosságokat, a legproblematikusabb helyzeteket, a lehetséges megoldási 
javaslatokat és a gyengénlátó személyek érdekképviselete terén felállított prioritáslista 
élén szereplő témaköröket, konkrét célokat. 

3. PAsCAL projekt 2. fázisa: 

Célja az "összekapcsolt és önvezető járművekkel" (CAVs) szembeni elvárások 
felmérése, elfogadottságuk növelése, az autók önvezető képességét meghatározó 
műszaki feltételek vizsgálata / kialakítása. A járművek elfogadottságának egyik fontos 
része a fogyatékossággal élő közlekedők igényeinek felmérése, az önvezető járművek 
jelentőségének tudatosítása a nyilvánosság számára. 2021 nyarán került sor a 
projekthez kapcsolódó nemzetközi felmérésre, melynek kérdőívének magyar 
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fordítását lektoráltuk, az online kitöltő felület akadálymentességét teszteltük, majd a 
hazai látássérült személyek körében terjesztettük a magyar nyelvű, online felmérést, 
melyet végül összesen 138 magyar válaszadó töltött ki. 

Az EBU felhívására reagálva jeleztük részvételi szándékunkat a 2022-ben elindítani 
tervezett akadálymentesítési projektben, amelynek kiemelt fókusza az ún. közös 
használatú terek látássérült-szempontú akadálymentesítésével kapcsolatos 
jógyakorlatok feltárása és megfelelő megoldások kidolgozása. Arról még nincs 
információnk, hogy végül elindul-e a projekt. 

Az MVGYOSZ-t az április 28-30. között megtartott Tactile Reading online nemzetközi 
konferencián dr. Gombás Judit, az EL TE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Látás 
szakcsoportjának oktatója, a Braille-bizottság tagja képviselte. 

Az MVGYOSZ négy fős delegációval képviseltette magát az Európai Vakok 
Szövetsége (EBU) által október 20-22. között Szerbiában, Belgrádban megszervezett, 
a látássérült személyek foglalkoztatásával kapcsolatos szakmai konferencián. A 
konferencia első napjának délutáni szekciójában a szakmai vezető előadást tartott 
,,Equal chances tor Blind and Partially Sighted Persons by Rehabilitation Employment, 
or double Benefit Outcome of the Wage Support System at Blind Organizations in 
Hungary" (Rehabilitációs foglalkoztatással a vak és gyengénlátó emberek 
esélyegyenlőségéért, avagy hogyan eredményez kettős hasznot a bértámogatás a 
magyar látássérült emberek érdekképviseleti szervezeteinél) címmel. 

Az MVGYOSZ 2021-ben két témában kérte az EBU és az ICEVI tagszervezetek 
segítségét a levelezőlistákon keresztül, kérdőíves formában: 

- Látássérült személyek foglalkoztatásának támogatása Európában - válaszok 7 
országból 

- Látássérült tanulók és egyetemi hallgatók oktatását segítő intézkedések Európában 
- 5 országból 8 válasz 

Az EBU és egyéb nemzetközi látássérültügyi szervezetek felméréseiben 12 
alkalommal vettünk részt válaszaink megírásával és a magyarországi helyzet 
bemutatásával. Ezek közül a legfontosabbak: 

- Szerbiai Vakok Szövetsége kérdése EBU- levelezőlistán keresztül : Ingyenes vakos 
segédeszközök, Hangos és Braille Könyvtár 

- Németországi Vakok és Gyengénlátók Szövetsége kérdései a személyi igazolványok 
Braille jelölésével kapcsolatban 

- Látássérültek tapasztalatai a buszos közlekedés során jelentkező akadályokról 
Uelenlegi és jövőbeli állapot) - PAsCAL project) 

- EBU Parvis projektjének audio-feliratozással foglalkozó csoportjától, közvetlenül az 
MVGYOSZ címére érkezett online kérdőív kitöltése 
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- Ausztriai Vakok és Gyengénlátók Szövetsége kérdései: Tagság egészségügyi 
feltételei 

Nemzetközi online eseményeken 10 témakörben 15 alkalommal vettünk részt. A 
legfontosabbak ezek közül: 

- ENSZ Párbeszéd az egyenlőesélyű digitális befogadásról világszinten (CSocD59 
Online Global Dialogue on Digital lnclusion for AII) 2021.02.16. 

- WBU Közgyűlés elméleti és gyakorlati tájékoztatás / tudnivalók 3 alkalommal 
(2021.03.11, 04.08., 05.06.) 

- EDF - European Accessibility Summit on "Accessibility and the Future of Work: The 
Role of Digital" (2021.06.01-02.) 

- EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) 
Webinar: Barriers to technology adoption - (2021.06.10.) 

- WIPO Zoom Meeting - SDGs and The Marrakesh Treaty Confirmation (2021.07.07.) 

- BlindShell Classic 2 bemutató - Zoom (2022.06.26.) 

- EDF Workshop _ Discussion on the future of the Disability Card: What kind of Card 
do we want? (2021.09.16.) 

Egyéb nemzetközi együttműködések: 

- levél küldése a Svéd miniszter részére (Svéd Szövetség + EGDF kérésre) a 
magyarországi vakvezetőkutyás szabályokról 

- EBU kampány: filmek audiofeliratozása, magyar adatok kérése a Filmintézettől 

- ABC Consortium (WIPO által alapított szervezet) - Kölcsönös, nemzetközi 
könyvmegosztás feltételeinek tisztázása (fordítások, levelezés, stb.) 

Az USA-ban működő LOS Charities nevű jótékonysági szervezet évek óta támogatja 
az MVGYOSZ munkáját. A járványhelyzet miatt 2021-ben került sor az új delegáltak 
Magyarországra érkezésére, akik 2021. októberében bemutatkozó látogatást tettek a 
szövetségnél. 

A nemzetközi referens végezte a BlindShell Classic 2 magyarul beszélő 
nyomógombos okostelefon honosítását és használati dokumentációjának magyarra 
fordítását. Ugyancsak ő tartja a kapcsolatot a gyártóval, intézi a rendeléseket, a hibás 
készülékek javíttatását, stb. Emellett több külföldről beszerzett segédeszköz 
használati útmutatóját is magyarra fordította, így többek között a hangoskönyvtár 
részére beszerzett MP3-as lejátszóeszközökét. Külföldi beszállítóktól 2021-ben 
összesen 25 alkalommal rendelt meg segédeszközöket és intézte azok beszerzését a 
segédeszközbolt számára. 
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2.4. Akadálymentesítési tanácsadás 

Az MVGYOSZ többféle, a látássérült személyek szamara történő fizikai és 
infókommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységet végez. 
Díjköteles szolgáltatásként biztosított építési vagy felújítási beruházások során az 
akadálymentesítésre vonatkozó tervek áttekintése, véleményezése, a folyamatban 
lévő vagy elkészült építkezéseken történő helyszínbejárások, a látássérült-szempontú 
megfelelőséget igazoló szakvélemények kiadása. Ezt a tevékenységet rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök bevonásával, elsősorban közintézmények és 
közszolgáltatást biztosító létesítmények területén, közterületeken, valamint a 
közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások során végzi. Emellett az egyenlő 
esélyű hozzáféréssel foglalkozó munkatársak rendszeresen adnak tájékoztatást a 
területhez kapcsolódó kérdésekben telefonos vagy személyes konzultáció keretében, 
illetve tartanak a témához kapcsolódó előadásokat, szemléletformáló programokat, 
vesznek részt a szakma eseményein és kommunikálják eredményeiket, illetve a 
látássérült emberek egyenlő esélyű hozzáférését érintő fontos információkat. 

2021 novemberétől az MVGYOSZ akadálymentesítéshez kapcsolódó érdekképviseleti 
és szolgáltató tevékenységét főállású munkatársként egy fő rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök végzi a szakmai vezető és az akadálymentesítési 
ügyekért felelős munkatárs közreműködésével. 

A 2021-ben lezajlott legfontosabb egyeztetések, projektek és események: 

- A Nyugati Pályaudvar felújítása során részt vettünk a taktilis burkolati jelzések és az 
egyéb akadálymentesítési beruházások tervegyeztetésein és a megfelelő színű 
termék kiválasztására irányuló helyszíni bejáráson, illetve a frissen telepített JKJ okos 
taktilis burkolati jelrendszer "okosításában". A fejlesztés kapcsán két alkalommal is 
Magyarországra látogattak a JKJ képviselői. 

- Az M3-as metróvonal akadálymentesítésével kapcsolatos online tervegyeztetéseken 
való részvétel a középső szakasz kapcsán, az ezen szakasz állomásain telepíteni 
tervezett taktilis burkolati jelzések mintáinak megtekintése és véleményezése 
személyes egyeztetés keretében, illetve a déli szakaszon átadott liftek látássérült
szempontú tesztelése helyszínbejárás során. 

- Együttműködőként vagyunk jelen a BKK és a Budapest Airport részvételével zajló 
DANOVA nemzetközi projektben, melynek témája a látássérült utasok repülőtéri 
tájékozódásának támogatása. A projekt keretében több online egyeztetés valósult meg 
a BKK projektmenedzserével, esélyegyenlőségért, utastájékoztatásért és 
járműparkjának fejlesztéséért felelős munkatársaival, továbbá egy stakeholder
workshopon vettünk részt személyesen (szeptember 30. ) .  A Liszt Ferenc Repülőtéren 
egy alkalommal tartottunk akadálymentessítéssel kapcsolatos tanácsadásra irányuló 
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helyszínbejárást, illetve szakmai előadások megtartásával és kerekasztal
beszélgetésben való közreműködéssel járultunk hozzá a projekt keretében megtartott 
szakmai konferencia megvalósításához (október 7.). 

- Részt vettünk a Dél-budai Centrumkórház terveinek ismertetésén, illetve az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos tervegyeztetéseken. 

- Részt vettünk az új Közlekedési Múzeum és az ahhoz kapcsolódó vasúti megálló 
akadálymentes kialakításával kapcsolatos online tervegyeztetéseken. 

- Részt vettünk a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos online tervegyeztetéseken. 

- helyszínbejárás keretében megvizsgáltuk a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonalon 
megvalósult akadálymentesítési megoldásokat és javaslatokat tettünk a tapasztalt 
hibák, hiányosságok kijavítására. 

- Együttműködést folytattunk az Óbudai Egyetem munkatársaival az Ariadné okos 
vezetősáv rendszer továbbfejlesztése érdekében, a rendszerhez tartozó okos fehérbot 
kialakításával kapcsolatos tanácsadást biztosítottunk. Az Ariadné rendszer Etele 
Plázában történő telepítésével kapcsolatos tervegyeztetések, valamint a helyszínen 
"kölcsönözhető" okos fehérbotokat kiadó automata kialakításával kapcsolatos 
javaslattétel. 

- Együttműködtünk és folyamatosan egyeztettünk a FAL 2001 Kft.-vel, mint a JKJ 
magyarországi forgalmazójával, a JKJ taktilis burkolati jelrendszer promotálása, 
ismertté tétele a szakmai egyeztetések során. 

- Részt vettünk az Uzsoki utcai kórház új szárnyának tervezésével kapcsolatos 
egyeztetésen. 

- Részt vettünk a Széna tér felújításával kapcsolatos egyeztetésen, melynek során 
súlyos hiányosságokra hívtuk fel a figyelmet az akadálymentesítéssel kapcsolatos 
tervekben. Az egyeztetés sajnos nem folytatódott, a projekt további sorsáról nem 
kaptunk tájékoztatást. 

- Részt vettünk a Budai fonódó villamosvonal meghosszabbításával kapcsolatos 
egyeztetésen. 

- A  BKK Futár2.0 projektvezetőjének felkérésére megfogalmaztuk és online egyeztetés 
keretében ismertettük a Futár rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos látássérült
szempontú fejlesztési és akadálymentesítési javaslatainkat, melyek közül az 
autóbuszok viszonylatszámainak a Futár távirányítókkal történő lekérdezésének 
megvalósítása elkezdődött. 

- Több alkalommal folytattunk egyeztetést az Óbudai Egyetem és a JKJ magyarországi 
képviselőivel az olasz okos taktilis rendszerhez szükséges "okos fehérbot" 
kifejlesztéséről. 
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- A Volán 15 buszállomásának terveit véleményeztük és tettünk javaslatot azok 
akadálymentesítésére, ám voltak olyan esetek, ahol a taktilis burkolati jelzések 
telepítése gyakorlatilag lehetetlennek bizonyult. 

- a V. kerületben tervezett futópálya esetében javaslatot tettünk az útvonalat 
keresztező taktilis jelzések kialakítására. 

- Látássérült-szempontú akadálymentesítési tanácsadással segítettük az Álmok 
Álmodói 2.0 kiállítás, valamint a Ganz Öntöde Múzeum tárlatának mindenki számára 
hozzáférhető kialakítását, illetve részt vettünk a Normafánál készülő akadálymentes 
tanösvény kialakításával kapcsolatos szakértői munkában. 

Akadálymentesítési tevékenységeink között kiemelt prioritást kapott az MVGYOSZ 
taktilis burkolati jelzések kialakítására vonatkozó, utoljára 2016-ban módosított 
állásfoglalásának megújítása. Ennek érdekében folytattuk a már 2020-ban elkezdett 
munkát az új állásfoglalás megszövegezésével, a Rehabilitációs Környezettervező 
Szakmérnökök Országos Egyesületének (REKORE) több szakemberével. Az új 
állásfoglalást az MVGYOSZ elnöksége 2021. május 27-én tartott ülésén fogadta el. 

A hangjelzést adó jelzőlámpák kialakítása és működése kapcsán e-mailes felmérést 
végeztünk a tagegyesületek körében. A kérdésekre 18 tagegyesülettől érkezett válasz. 
A helyzetfelmérés összegzett tapasztalataival felkerestük az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Főosztályát. Ennek 
hatására meghívást kaptunk a témához kapcsolódó szakmai egyeztetésre, melyen a 
Magyar Közút és a Budapest Közút döntéshozói mellett a terület iránt elkötelezett 
országgyűlési képviselő is részt vett. Az egyeztetésen ígéretet kaptunk arra, hogy a 
hangjelzést adó lámpák telepítésének kötelezettsége bekerül az ún. ,,zebra minimum" 
szempontjai közé, illetve hogy megvalósul az általunk kívánatosnak tartott országos 
egységesítés, vagyis ezen túl csak távirányítóval aktiválható berendezéseket állítanak 
üzembe. A Budapest Közút képviselője arról is tájékoztatott, hogy a társaság célja, 
hogy 2025-ig a főváros összes jelzőlámpás kereszteződését ellássák ilyen 
rendszerrel. 

A Nyugati Pályaudvar felújítása és akadálymentesítése során hazánkban elsőként 
került telepítésre az olasz JKJ okos taktil is rendszere, melynek kapcsán a gyártó 
képviselői június és augusztus folyamán is Budapestre látogattak. Augusztus 30-án az 
ő részvételükkel megvalósuló akadálymentesítési konferenciát rendeztünk a Vakok 
Iskolájában, melynek fő témája a taktilis burkolati jelzések jogszabályoknak megfelelő 
és szabványos kialakítása volt. A Nyugatiban telepített okos taktilis jelzésrendszerről 
december 21-én bemutatót tartottunk a MÁV érdeklődő munkatársainak. 

A MEOSZ lnotek vezetője, dr. Laki Tamás felhívására csatlakoztunk az általuk 
létrehozott akadálymentesítési munkacsoporthoz, melynek elsődleges célja az EU-s 
források felhasználása, valamint a területre vonatkozó nemzetközi szabványok 
bevezetése során az érintettek és a korszerű, a magyar gyakorlathoz illeszkedő 
egyenlő esélyű hozzáférést biztosító megoldások egységes képviselete. 
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3. Szolgáltatások 

A szövetség szolgáltatásait önálló munkakörben a szolgáltatásvezető, jelenleg 
Nagyné Berke Mónika irányítja. A szolgáltatásvezető nem csupán a szövetség 
szolgáltató egységeinek napi működéséért felelős, hanem a fejlesztési ötletek 
megfogalmazása, megvalósítása és értékelése is a feladatai közé tartozik. Az 
alábbiakban az MVGYOSZ szolgáltatásainak 2021-es eredményeit mutatjuk be. 

3.1. Ügyfélszolgálat 

A 2020-ban létrehozott ügyfélszolgálat látássérült munkatársai választ adnak a 
telefonon és e-mailen érkező praktikus kérdésekre, intézik a szolgáltatások igénybe 
vételéhez az időpontok foglalását, szervezik a szövetség által meghirdetett, jellemzően 
felajánlásokon keresztül megvalósuló programokon való részvételt, tájékoztatást 
adnak érdeklődőknek, illetve továbbítják a beérkezett megkereséseket az illetékes 
munkatársak felé. Az ügyfélszolgálat működésével sok tekintetben gördülékenyebbé 
vált a szervezeten belüli kommunikáció, mivel mind a telefonon, mind a honlap 
kapcsolatfelvételi űrlapján beérkező megkeresések egységesen ide futnak be. 2021 
nyarán az ügyfélszolgálat csapata egy fővel bővült, így összesen már három 
látássérült munkatárs fogadja a megkereséseket. Az ügyfélszolgálathoz 2021-ben 
telefonon 6667, E-mailben 2848, személyesen pedig 99 megkeresés érkezett. 

3.2. Braille- és hangoskönyvtár 

A hangoskönyvtárba újonnan bekerülő művek jelentős részét 2021-ben is a Bodor 
Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei olvasták fel. A felolvasott művek hangoskönyvvé 
szerkesztésével járó feladatokat, pl. meghallgatást, vágást, hangminőség-javítást, 
feltöltést, stb. jelentős részben az MVGYOSZ látássérült munkatársai, kisebb részben 
önkéntesek végzik. 2021-ben több korábbi önkéntest is lehetőségünk nyílt 
rehabilitációs bértámogatással, távmunkában alkalmazni, illetve a járványhelyzet miatt 
home office-ba áthelyezett munkatársak is részt vállaltak a meghallgatási feladatokból. 
A 2020-ban megpályázott újabb 10 rehabilitációs bértámogatott státusz jelentős részét 
is a hangoskönyvek készítésében közreműködő munkatársakkal töltöttük fel. 

2021-ben a Bodor Tibor Hangoskönyvtár CD-állományában 3953 mű szerepelt. Az 
online hangoskönyvtár állománya december végére meghaladta az 5000 művet. Az 
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online hangoskönyvtár felhasználóinak száma december 31-én 1299 fő volt . 2021-ben 
a felhasználók összesen 54.453 művet töltöttek le. 

A hangoskönyvtárnak 2021-ben 2203 regisztrált olvasója volt, ebből 617-en 
kölcsönöztek aktívan. Az év folyamán nyolcan iratkoztak be új olvasóként. A 
személyesen történt kölcsönzések száma 253 volt, ezen alkalmak során az olvasók 
összesen 2277 darab CD-t igényeltek. Postai úton 398 fő részére összesen 3144 
darab CD-t kölcsönöztünk. 

A hangoskönyvtár CD-állományát az MVGYOSZ hamarosan ki kívánja vezetni, 
helyette egy olyan lejátszó eszköz beszerzése volt a cél, amely technológiailag 
megfelel a szerzői jogi törvény látássérült és olvasási nehézséggel élő személyek 
körében történő speciális formátumok terjesztésével kapcsolatos szigorú 
elvárásainak. A szolgáltatásvezető és a nemzetközi referens 2021-ben megtalálta az 
erre alkalmas MP3-lejátszó eszközt, amit Ausztráliából szerzett be az MVGYOSZ. A 
lejátszót a 2021-es fehérbot napi rendezvényen mutattuk be, ezt követően pedig 
megkezdődött annak többkörös tesztelése először a hangoskönyv-szerkesztő 
munkatársak, majd az erre nyitott és aktív olvasók körében. A lejátszó általános 
bevezetésére terv szerint 2022-ben kerül sor. 

A Braille-könyvtár állománya 2021-ben 1234 mű volt, ami 11.626 kötetet tett ki. 
Selejtezésre 4 7 mű, összesen 299 kötet került 

A Braille-könyvtárban 2020-ban 111 olvasó volt regisztrálva, közülük az év folyamán 
89-en kölcsönöztek könyvet. Új olvasóként tízen jelentkeztek. Az év folyamán 14 7 
alkalommal összesen 1276 kötetet kölcsönöztek személyesen az olvasók. Postai úton 
298 kölcsönzés történt, ami összesen 1884 kötetet tett ki. 

A könyvtárnak összesen 24 olyan olvasója van, akik látássérültek, de nem tagjai a 
szövetség egyik tagegyesületének sem. 

3.3. Segédeszközbolt, segédeszköz-gyártás és szerviz 

2021-ben az MVGYOSZ segédeszközboltja több mint 42 millió Forintos forgalmat 
bonyolított, amiből a webáruházon keresztül történt vásárlások több mint 16.000.000 
Forintot tettek ki. 2021-ben a bolt összesen 8346 darab terméket értékesített, ebből 
3854 darab a webáruházon keresztül került eladásra. A webáruház beváltotta a 
beindításakor hozzá fűzött reményeket, ezen a rendszeren keresztül az év során 
összesen 645 megrendelés érkezett. 

2021-ben a NEAK felé összesen 151 vénnyel számoltunk el, melyeket a 
segédeszközboltban váltottak be: 95 fehérbot és 56 egyedi méltányosság keretében 
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támogatott digitális eszköz (Braille-kijelző és digitális nagyítók) támogatott 
beszerzéséhez nyújtottunk segítséget. 

A saját gyártású termékek listáján 2021-ben összesen 50 féle áru szerepelt, 
elsősorban társasjátékok és a pontírás tanulását segítő eszközök. Ezek közül a 
tárgyévben mindössze 25 fajta termék gyártása valósult meg, többnyire jelentős 
darabszámban, köszönhetően a Könyvtárellátó Nonprofit KFT-n keresztül az integráló 
iskolák által leadott megrendeléseknek. A kínálatban új termékek is megjelentek, pl. a 
függvények tanulásához hasznos koordináta-tábla, de egyes régi termékek is nagy 
népszerűségnek örvendtek, pl. az abakusz, a Scrabble, a Duó és a Ki nevet a végén 
társasjáték, a Braille-betűtanító eszközök, valamint a dobókocka. 

A cseh gyártmányú fehérbotokból a "fehérbot alap" terhére MVGYOSZ tagsági 
igazolvánnyal igénybe vehető 50%-os kedvezményt 473.000 Forint összegben 
biztosította a szövetség. 

A segédeszközbolt kínálatát 2021-ben új kategóriával, adománygyűjtő termékekkel is 
bővítettük, melyek megvásárlásával az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző 
Központjának tevékenységét lehet támogatni. A termékek között szerepel 2022-es 
kutyás naptár, VKK logós textilszatyor és kulcstartó, illetve plüss vakvezetőkutya is 
több méretben. A termékek körét 2022-ben tervezzük tovább bővíteni. 

2021 nyarától megújult az MVGYOSZ segédeszköz-szerviz szolgáltatása, mely egyes 
segédeszközök garanciális és garancia időn túli javítási feladatait látja el függetlenül 
attól, hogy az adott eszközt az MVGYOSZ-től vásárolták-e. 2021-ben a szövetség 
segédeszköz-szervizelésért felelős munkatársai összesen 147 javítást végeztek el, 
amiből 73 darab elemcsere, 20 darab pontírógép javítás, 5 darab fehérbot szerelés, 
illetve további 49 egyéb szervizelési munka volt. 

3.4. Braille-előkészítés és nyomtatás 

Az MVGYOSZ Braille nyomdája 2021-ben is számos egyedi megrendelést teljesített 
részben látássérült személyek, részben intézmények, szolgáltatók részére. Egyedi 
megrendelésre készültek Braille-írásos számlák, szóróanyagok, könyvek, illetve egy 
Braille-olvasás verseny anyagai is. 

A tankönyvek adaptálásával járó megnövekedett feladatok a Braille-nyomdát 
fokozottan érintették: 2021-ben összesen 264 Braille-tankönyv nyomtatása történt 
meg összesen 1003 kötetben, ami több mint 66.000 Braille-oldalt tett ki. 

A Braille-könyvtár számára a nyomda 2021-ben összesen 8 könyvet nyomtatott, ami 
43 kötetet, mintegy 4600 Braille-oldalt jelentett. A segédeszközbolt részére több mint 
50 Braille könyv nyomtatása történt meg, amelyek között szerepelt Braille-
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ábécéskönyv, BlindShell használati útmutató és könyvtári katalógus is. Ezek mellett a 
Braille-nyomda folyamatosan készített társasjáték- és termékleírásokat, valamint 
Braille-naptárakat a bolt számára, illetve leveleket, beszámolókat és egyéb anyagokat 
a szövetség részére. 

Az RTV újság 2021-ben 50 előfizető részére került hétről hétre nyomtatásra, ez 
összesen 2548 példány, több mint 130.000 Braille-oldal. A Vakok Világa folyóiratot 
pontírásban 77 előfizető igényelte, ez összesen 2679 kötetben, több mint 112.000 
oldal terjedelemben készült el. 

2021-ben összesen 9 megrendelő részére 15 darab új Braille-kotta készült el. Az év 
során 20 darab kotta Braille-nyomtatása történt meg összesen 166 oldal 
terjedelemben. 

Munkatársaink összesen 7 alkalommal ellenőriztek gyógyszeres dobozra készült 
Braille-feliratokat, 3 esetben pedig egy szöveg Braille-változatát szerkesztették meg 
PDF-formátumban. 

3.5. Tankönyvek adaptálása 

A legnagyobb mennyiségi növekedés ezen szolgáltatás kapcsán volt tapasztalható az 
MVGYOSZ-ben 2021-ben azzal, hogy a látássérült középiskolások tankönyvellátásán 
túl ettől az évtől a szövetség biztosítja az általános iskolás vak és gyengénlátó 
gyermekek tankönyveinek adaptálását és fizikai előállítását is. Ez a többletfeladat 
2021-ben komoly kapacitásokat kötött le a szervezeten belül és plusz külsős megbízott 
szakemberek foglalkoztatását tette szükségessé. A 2021-es év tapasztalatai alapján 
halaszthatatlanná vált a tankönyv adaptálási szolgáltatás jelentős mértékű hu mán 
erőforrás és technológiai fejlesztése, ami 2022-ben valósul meg. 

2021-ben összesen 60 iskolától 1243 darab adaptált tankönyvre érkezett 
megrendelés. Ezek közül 286 Braille, 445 digitális, 512 pedig a/3-as nagyított 
formátumban készült. 2021-ben a megrendelt tankönyvek között 214 volt olyan, 
aminek az adaptálása korábban még nem történt meg, ezek közül 55 volt középiskolai, 
a többi pedig általános iskolai tankönyv. 

3.6. Távszem 

A Távszem 2021-ben is az MVGYOSZ egyik legnépszerűbb szolgáltatása volt. A 
teszthívások befejeztével állandósult havi 900-1000 körüli hívásszám 2021-ben is 
megmaradt, az év során összesen 11.236 segítségkérés futott be az operátorokhoz. 
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A projekt lezárása óta is folyamatosan regisztrálnak új felhasználók a rendszerbe, így 
2021 végén a Távszem felhasználók száma már 1252 volt. A legaktívabb hónap a 
július volt 1186 hívással, a legkevesebb hívást, mindössze 730-at novemberben 
regisztráltuk. 

3.7. Digitális kompetenciafejlesztő szolgáltatások: Okosklub és iBlind 

2021-ben is folyamatosan, egyre bővülő tagsággal működött a 2020 májusában 
létrejött iBlind nevű zárt Facebook csoport, melyhez a Távszem projekt 800 iPhone
nyertese után mostmár minden Távszem felhasználó csatlakozhat. A csoport 
"vezetője" továbbra is Mali Attila, aki korábban Távszem mentorként segítette a 
látássérült felhasználókat. A csoportban folyamatosan gyarapodó oktató videók segítik 
a tagokat az iPhone készülék használatának elsajátításában kezdő és haladó szinten 
egyaránt. Míg 2020-ban 27 ilyen videó készült és jelent meg, addig 2021-ben már 42 
új videóval gazdagodott a csoporttagok számára hozzáférhető tudástár. Emellett a 
csoporttagok feltehetik a használat során felmerülő technikai kérdéseiket, melyekre 
akár Mali Attilától, akár a csoport többi tagjától kaphatnak választ. 

2021-ben ismét elindult az MVGYOSZ hírlevélben az Okosmorzsa rovat, amely 
szintén hasznos informatikai trükkökkel segíti az érdeklődő látássérült felhasználókat. 
Az év során összesen 12 Okosmorzsát jelentettünk meg, ezeket szintén Mali Attila 
készítette. 

2021 januárjától az MVGYOSZ égisze alatt készül és kerül adásba a Hobbirádióban 
hétről hétre a Gépház című, a látássérült személyeknek szóló, körükben igen népszerű 
informatikai magazin, melynek műsorvezetői ettől az időponttól az MVGYOSZ 
munkatársaiként szerkesztik és vezetik az adásokat. Az év során összesen 46 adás 
készült, melyek közül néhányat többször is ismételt a Hobbirádió. Néhány a 
legnépszerűbb témák közül: 

- Új Messenger PC-n 

- Lapról hangra szolgáltatás 

- E-rikkancs szolgáltatás 

- a mesterséges intelligencia nemvárt hozadékai, új Androidos kisegítő alkalmazások 

- Elektronikus könyveket konvertáltunk hozzáférhetővé 

- Vadonatúj beszédszintetizátor, frissített Talkback 

- Dital könyvtár 

- Tévéújság alkalmazásokat próbálgattunk a népszerű platformokra 
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- Magyarul beszélő okostévét és Apple Watch okosórákat mutattunk be 

- Belehallgattunk az okoshangszórók világába 

- A Jitsi meet bemutatása 

- Videóanyagból gyártottunk hanganyagot 

- Három népszerű platformon próbáltuk ki az Áru keresőt 

- A Microsoft OneDrive szolgáltatást próbálgattuk 

- LiDAR szkennerrel felszerelt IPhone-t próbálgattunk 

- Bemutattuk az RSS használatát 

- Bemutattuk az OTP vadonatúj netbankját 

- Okostelefonokon próbáltuk ki az új OTP mobilbankot 

- Braille kijelzőket mutattunk be 

- A Windows 11 bemutatása 

- A Youtube music szolgáltatás 

- Élő adásban jelentkeztünk a lesekről 

3.8. Jogsegély szolgálat 

A jogsegély szolgáltatás a szövetség egyik nagy múltú tevékenysége. 2021-ben a 
szolgáltatást nyújtó jogászt összesen 197 alkalommal keresték fel látássérült 
személyek vagy hozzátartozóik. Az elhúzódó járványhelyzet miatt továbbra is a 
telefonos és e-mailes megkeresések voltak többségben, személyesen mindössze 49 
alkalommal vették igénybe az ügyfelek a szolgáltatást. A jogsegély szolgálatot 
leggyakrabban ebben az évben is a fogyatékosság okán járó különféle ellátások vagy 
kedvezmények témájában, illetve diszkrimináció-gyanút felvető ügyekben keresték, de 
számos egyéb jogi kérdés is érkezett . 

2021 szeptember végével az MVGYOSZ-ben a jogsegély szolgálat az azt biztosító 
munkatárs távozása miatt átmenetileg megszűnt. A vezetőség a tagegyesületek 
körében felmérést végzett arról, hogy közülük mennyien nyújtanak hasonló 
szolgáltatást, illetve hogy igény esetén hová tudják irányítani a látássérült 
személyeket. A felmérés eredményeként az a döntés született, hogy a jogsegély 
szolgálat 2022-től ismét elindul, ami januárban meg is valósult. 
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3.9. Balatonboglári üdülő 

2021-ben is Otlakán Gyula és Juhász Klára üzemeltette az MVGYOSZ balatonboglári 
üdülőjét, melynek kihasználtsága a járványhelyzet dacára is szinte teljes volt. Az 
üzemeltető szerződése 2020-ban csupán egy évre került megkötésre, így ezt 2021-
ben újabb egy évvel hosszabbította meg a szövetség. Tehát 2022-ben még tovább 
működik az üdülő, miközben a vezetőség továbbra is keresi a felújítás lehetőségeit. 

3.10. Vakvezetőkutya-kiképzés 

A Vakvezetőkutya-kiképző Központ ebben az évben is a már ismert négy fő programon 
alapuló protokoll mentén szervezte munkáját. 

1. Tenyésztési program: 

2021 elején két labrador retriever tenyészszuka szerepelt az állományunkban (Szofi, 
Mandy), közülük Szofit kivontuk a tenyésztésből, helyette egy korábban nevelésen 
lévő szuka, Sába került be a programba. Tenyészszukáinkat kiképzésbe is vonjuk, 
hogy kiderüljön a vakvezető munkára való rátermettségük és hogy több hónapnyi 
terhelés hatására előjönnek-e olyan viselkedési problémák, melyek öröklődése nem 
lenne kedvező a születendő kölykök szempontjából. 

2021-ben a két tenyészszukától egy-egy alom, összesen 15 kölyök született, akik 
közül 13 2021 végén a kölyöknevelési programban vett részt, kettőt alkalmatlanság 
miatt értékesítettünk. További 4 kölyköt vásároltunk az év folyamán, közülük mind a 
négy bekerült a kölyöknevelési programba. Október végén adományba kaptunk 
külföldről egy közel egyéves labrador kant, akit saját fedezőkanként a tenyésztési 
programba tervezünk bevonni. 

Terveink között továbbra is szerepel jó minőségű, megbízható helyről származó 
kölykök vásárlása törzskönyvvel, a tenyésztési és a kiképzési program részére 
egyaránt. Cél továbbá, hogy a következő években megnöveljük a tenyésztési program 
során "létrehozott" kölykök számát, hogy közülük valóban a legalkalmasabbakat tudjuk 
a képzési programba bevonni úgy, hogy ezzel az évről évre kiadható kiképzett kutyák 
száma ne csökkenjen. 

2. Kölyöknevelési program: 

2021-ben összesen 43 labrador retriever kölyök vett részt a kölyöknevelési 
programban. Közülük az év folyamán 15 kutya került képzésbe, 3 tenyésztésbe, 1 
selejtezésre, a többi továbbra is a programban maradt. Az év során 12 kölyök került 
újonnan a programba. 
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Az év folyamán összesen 69 alkalommal töltettünk ki tesztet az önkéntes 
kölyöknevelőkkel a rájuk bízott kiskutyák fejlődéséről. Emellett összesen 22 
Kölyöknevelési találkozót (kölyökklub) tartottunk, amikor kisebb csoportokban, nagy, 
nyílt téren találkozhattak kölyöknevelőink egymással, a kiképzőkkel, a nevelt 
kutyusokkal. Tapasztalatot cserélhettek, illetve szakmai tanáccsal láttuk el őket, hogy 
a kiskutyák neveléséhez helyes szakmai fogásokat sajátítsanak el. A Kölyök Klub 
foglalkozásait a VKK-n, nyilvános helyeken, belváros főterein, tömegközlekedési 
központokban tartottuk, hogy minél életszerűbb helyzeteket tudjunk előidézni. A 
visszajelzések igen pozit ívak. 

A kölyöknevelők egyéb elfoglaltsága miatt, tüzelési időszakban vagy a röntgen (17 db) 
és az ivartalanítás (20 db) idő alatt a kölykök panzióztatása idején szakmailag 
foglalkoztunk a növendék kutyákkal. 

A Facebook-on létrehozott Kölyöknevelők zárt csoportja továbbra is nagyon aktívan 
működik, ahol folyamatos kapcsolattartás, szaktanácsadás, tapasztalatcsere zajlik, 
melynek eredményeként hatékonyabb, eredményesebb a nevelői munka. 

3. Kiképzési program: 

Az év során 23 kutya vett részt a kiképzési programban. Közülük 9 látássérült 
gazdához került és sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát tett, 1 esetben a vizsga 
letétele 2022-re húzódott. Alkalmatlanság miatt 5 kutya került selejtezésre, 6 kutya 
sikeres ellenőrző, 13 pedig sikeres engedelmes vizsgát tett. Gazdától 1 kutya került 
vissza a képzési programba, neki 2022-ben keresnek új gazdát. Környezettanulmányt 
8 új igénylőnél végeztek a központ munkatársai, ebben a munkában 2021-től az 
MVGYOSZ gyógypedagógus munkatársa is részt vesz. Célunk, hogy már az igénylés 
beadásakor felvehessük a kapcsolatot az igénylő lakóhelyéhez legközelebb eső 
rehabilitációs tanárral, hogy felkészítsük az igénylőt a kutya fogadására. 

A sikeres Ellenőrző vizsga és gazdakiválasztás után a párosoknak a VKK-n 3-5 napos 
átadó tanfolyamot tartottunk, majd 5-7 hetes lakóhelyi átadót. Ezután MATESZE 
vizsgát szerveztünk nekik lakóhelyi környezetben. A 9 gazda-kutya páros a kiképző 
központi, majd pedig lakóhelyi átadó után sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett a 
Magyar Terápiáskutyás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által delegált 
vizsgabírók előtt. 2021-től a bentlakásos és lakóhelyi átadó tanfolyamok során a 
vakvezetőkutya-kiképző munkatársak mellett a gyógypedagógus is segíti a látássérült 
igénylők felkészülését a közlekedésbiztonsági vizsgára. 

A kiképzésbe került kutyákon 20 esetben végeztettünk csípő- és könyökröntgent, 15 
alkalommal ivartalanítást, 13 alkalommal pedig szemfenék vizsgálatot. 

4. Utógondozási program: 

2021-ben személyesen összesen 69 utógondozást végeztünk. Ezen felül 493 
alkalommal telefonon és 108 esetben üzenet formájában, ahol szakmai tanácsot 
adunk a gazdáknak, nyomon követjük állapotukat. Hatékonyan működik a Facebook-
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on az Utógondozási zárt Csoport, ahol a programfelelős napi szinten tud segítséget 
nyújtani a gazdáknak és kutyusaiknak. 

2021 nyarán egy Utógondozási napot tartottunk a VKK-n. 

2021 szeptemberétől az utógondozási program munkájába becsatlakozott Mayer 
Mónika vakvezetőkutyával közlekedő látássérült munkatársunk, aki emellett az 
igénylőkkel való személyes megismerkedés és a szemléletformáló programok során 
is számos feladatot lát el. 

Az év folyamán 101 esetben kaptunk félévente esedékes állatorvosi jelentést. Az 
Egészségügyi Ellenőrző lapokat minden esetben a Központ állatorvosa is ellenőrizte, 
illetve szükség szerint felvette a kezelő állatorvossal a kapcsolatot. 

2021 elején 79 db örökös használónál lévő vakvezetőkutyát tartottunk nyilván. Év 
közben elhunyt 3 vakvezetőkutya, állományból töröltünk 8 idős vakvezetőkutyát, 
melyeket örökös használóink vagy önkéntesek fogadtak örökbe. 2021. december 31-
ével 76 vakvezetőkutyával közlekedő gazda-kutya párost tartottunk nyilván. 

Egyéb események 

2021-ben mindössze egy Rithnovszky-díj átadására került sor: bronz fokozatú díjban 
részesült Petrás Vera és Németh Gergely. 

Az év során összesen 20 vakvezetőkutyás bemutatót tartottunk főleg gyermekeknek 
óvodai / iskolai programok vagy táborok, illetve nyilvános rendezvények keretében. 

Júliusban egy vihar a kennelsor palatetejét súlyosan megrongálta, ezért szükségessé 
vált a tető teljes cseréje, ami 2021 őszén megtörtént. 

A VKK-ba 2021-ben két új munkatárs került felvételre: Auth Flóra és Szollát Nóra 
egyaránt segédkiképző munkakörben dolgoznak. Az év során egy segédkiképző 
munkatárs, Surányi Kinga távozott a központból. Megbízásos jogviszonyban további 
egy fő vakvezetőkutya-kiképző szakember és egy fő kertész-karbantartó erősíti a 
csapatot. 

4. A székház felújítása és új szolgáltatóház építése 

2021-ben a közbeszerzési eljárás lezárultával és eredményhirdetésével ténylegesen 
is megkezdődött az MVGYOSZ székházának mintegy 3 milliárd Forintos kormányzati 
támogatással történő teljeskörü felújítása. 

A közbeszerzéssel megbízott Equinox Tender Kft. 2021 január 29-én kihirdette a 
székház felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. A nyertes az Építő- és 
épületkarbantartó Zrt. és a Prím Építő Építőipari Kft lett, akikkel a szerződéskötés 2021 
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márciusában megtörtént. Eddigre lezajlott a székházban levő ingó dolgok közül a 
hasznosítható javak egy részének elszáll ítása a Thököly úton bérelt irodába és a 
vakvezetőkutya-kiképző Központba, a többi ingóság pedig más látássérültügyi 
szervezetekhez került, illetve adományért cserébe talált gazdára. 

A 2020 végére elkészült tervek alapján a Sipeki-villa teljeskörű, az épület jelenlegi 
funkcióját figyelembe véve korhű felújítását valósítjuk meg, melynek keretében az 
alagsorban és a tetőtérben új használati helyiségek kerülnek kialakításra. Ennek 
eredményeképp a székház egyszerre lesz alkalmas reprezentat ív célokra, és 
irodaépületként funkcionálni. A terveknek megfelelően a toldaléképület 2021 tavaszán 
lebontásra került, a régi épület közelében pedig egy modern multifunkciós 
szolgáltatóház építése kezdődött meg. Az új épület egy háromszáz fős, flexibilisen 
alakítható konferenciatermet, látássérült emberek részére képzési helyiségeket, 
irodákat, valamint szolgáltatásokat foglal magában. Az elmúlt egy év során többször 
volt szükség a kiviteli tervek módosítására részben az építőanyag-árak emelkedése 
és anyaghiány, részben egyéb változások miatt, ami folyamatosan megtörtént. Az év 
végén a költségvetés módosulása miatt többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be az 
EMMl-hez. 

A régi toldaléképület bontása és az új szolgáltatóház alapjának kiásása már 2021 
tavaszán megtörtént, ezzel párhuzamosan zajlott a műemlék villa előkészítése a belső 
munkálatok elvégzésére, illetve az építkezést akadályozó fák kivágása. 2021 őszére 
elkészült az új épület szerkezete, illetve kialakításra kerültek a villaépület új helyiségei. 
Az év végére a villany- és vízszerelési munkálatok is elindultak, a műemlék épületben 
elkészült a majdani liftek aknája. 

2021-ben legalább heti egy alkalommal tartottunk megbeszélést személyesen, vagy 
online a kiviteli tervet készítő, a kivitelezést végző, a műszaki ellenőrzést biztosító és 
az egyéb szakmai feladatokat ellátó szakemberekkel. A beruházás MVGYOSZ 
részéről történő koordinációját végző szolgáltatásvezető az elnökség ülésein szóban, 
illetve azokat megelőzően írásban is folyamatosan tájékoztatta az elnökségi tagokat a 
munkálatok előrehaladásáról. A felújítás befejezése 2023 első felére várható. 

Budapest, 2022.04.28. 

MVGYOSZ elnöksége 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

101 Fővárosi Törvényszék 

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu) 

ldr. Nagy Sándor 

2021. év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

PK-743 

Nyi lvántartási szám: �-�-1 o I o I o I o l s l s l 1 1 Tárgyév: 1 2 1 o 1 2 1 1 1 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

PK-743 

Tárgyév: A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

101 Fővárosi Törvényszék 

Időszak terjedelme: egész év [XI töredék év D �@J�0-@J0 -@]0 
időszak kezdete 

1 2 1 ° 1 2 1 1 1 
�@]�0-0�-0!] 

időszak vége 
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a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

PK-743 

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat Adatok ezer forintban 

Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 1 246 395 1 552 762 

1. Immateriális javak 257 327 209 570 

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

3. Vagyoni értékű jogok 

4. Szellemi termékek 257 327 209 570 

5. Üzleti vagy cégérték 

6. Immateriális javakra adott előlegek 

7.  1 mmateriális javak értékhelyesbítése 

I I .  Tárgyi eszközök 957 150 1 307 465 

1. I ngatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 343 023 338 227 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 2 661 1 738 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 88 555 50 698 

4. Tenyészállatok 149 925 145 430 

5. Beruházások, felújítások 38 576 

6. Beruházásokra adott előlegek 351 979 

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 372 986 380 817 

I l l .  Befektetett pénzügyi eszközök 31 918 35 727 

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban 

5. Egyéb tartós részesedés 26 425 30 234 

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban 

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 5 493 5 493 

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

PK-743 

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat Adatok ezer forintban 

Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése 

B. Forgóeszközök 3 345 577 2 886 193 
1 .  Készletek 80 453 71 989 

1. Anyagok 1 070 412 
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 68 930 50 597 
4. Késztermékek 

5. Áruk 10 453 20 980 
6. Készletekre adott előlegek 

I I .  Követelések 3 797 3 688 
1. Követelések áruszál l ításból és szolgáltatásból (vevők) 1 405 726 
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 900 

5. Váltókövetelések 

6. Egyéb követelések 2 392 2 062 
7.  Követelések értékelési különbözete 

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 

I l l .  Értékpapírok 0 0 
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 

2. Jelentős tulajdoni részesedés 

3. Egyéb részesedés 

4. Saját részvények, saját üzletrészek 
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

6. Értékpapírok értékelési különbözete 

IV. Pénzeszközök 3 261 327 2 810 516 
1. Pénztár, csekkek 844 1 870 
2. Bankbetétek 3 260 483 2 808 646 

e. Aktfv időbeli elhatárolások 31 097 69 264 
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 157 1 067 
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 30 940 68 197 
3. Halasztott ráfordítások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 623 069 4 508 219 
Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .40 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

PK-743 

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat Adatok ezer forintban 

Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 998 113 1 018 437 

1 .  Jegyzett tőke 53 841 53 841 

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 

I I .  Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 

I l l .  Tőketartalék 

IV. Eredménytartalék 444 616 490 845 

V. Lekötött tartalék 

VI .  Értékelési tartalék 453 428 425 225 

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 453 428 425 225 

2. Valós értékelés értékelési tartaléka 

VI I .  Adózott eredmény 46 228 48 526 

E. Céltartalékok 51 500 51 500 

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 51 500 51 500 

3. Egyéb céltartalék 

F. Kötelezettségek 2 988 585 2 987 253 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

2. Hátrasorolt kötelezettségek ttentős tulajdoni részesedési 
viszonyban lévő vállalkozássa szemben 

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 

I I .  Hosszú lejáratú kötelezettségek 500 500 

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 

2.  Átváltoztatható és átváltozó kötvények 

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 

4. Beruházási és fej lesztési hitelek 

5.  Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
évő vállalkozásokkal szemben 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

PK-743 

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat Adatok ezer forintban 

Előző év Előző év Tárgyév helyesbítése 

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 500 

I l l .  Rövid lejáratú kötelezettségek 2 988 085 2 986 753 

1. Rövid lejáratú kölcsönök 

- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények 

2. Rövid lejáratú hitelek 

3. Vevőktől kapott előlegek 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll ítók) 806 18 425 

5. Váltótartozások 

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

7. Rövid lejáratú kötelezettsérk jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban lévő vállalkozáso kal szemben 

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 987 279 2 968 328 

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 

G. Passzív időbeli elhatárolások 584 871 451 029 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 171 920 122 777 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 949 2 503 

3. Halasztott bevételek 411 002 325 749 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 623 069 4 508 219 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója 
és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szeivezet / Jogi személy szeivezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Eredménykimutatás (összköltség eljárással) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

el{5z{5 év 
előző év 

tárgyév el{5z{5 év 
el6z6 év 

tárgyév előző év helyesbftése he/yesbftése 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 33 344 52 593 12 216 11 396 45 560 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 

1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 33 344 52 593 12 216 11 396 45 560 

03. Saját termelésű készletek ál lományváltozása 50 627 51 680 0 0 50 627 

04. Saját előál l ítású eszközök aktivált értéke 6 688 6 637 0 0 6 688 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 57 315 58 317 0 0 57 315 

Ill. Egyéb bevételek 716 949 743 826 0 0 716 949 

ebből: visszaírt értékvesztés 

ebből: tagdíj 815 601 0 0 815 

ebből: alapftótól kapott befizetés 

ebből: kapott támogatás 712 985 739 863 0 0 712 985 

05. Anyagköltség 18 442 22 387 279 297 18 721 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 44 621 54 710 675 726 45 296 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 6 672 6 315 101 84 6 773 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 35 882 28 490 0 0 35 882 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 

IV. Anyagjelleg(l ráfordítások (05+06+07+08+09) 105 617 111 902 1 055 1 107 106 672 

Kitöltö verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.15 1 1 .41 .42 

PK-743 

Adatok ezer forintban 

összesen 

előző év 
tárgyév helyesbítése 

63 989 

63 989 

51 680 

6 637 

58 317 

743 826 

601 

739 863 

22 684 

55 436 

6 399 

28 490 

0 

113 009 
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A kettős könyvvitelt vezető ee_yéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója . és özhasznúsági melléklete PK-743 

2021. év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Eredménykimutatás (összköltség eljárással) Adatok ezer forintban 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év 
előz6 év 

tárgyév előző év 
előző év 

tárgyév előző év előz6 év 
tárgyév helyesbftése helyesbftése helyesbítése 

10. Bérköltség 209 965 248 200 3 176 3 295 213 141 251 495 

11. Személyi je l legű egyéb kifizetések 1 452 2 027 22 27 1 474 2 054 

12. Bérjárulékok 23 200 23 501 351 312 23 551 23 813 

V. Személyi jellegO ráfordítások (10+11+12) 234 617 273 728 3 549 3 634 238 166 277 362 

VI. Értékcsökkenési leírás 118 897 118 579 1 799 1 574 120 696 120 153 

VII. Egyéb ráfordítások 309 141 310 291 0 0 309 141 310 291 

ebből: értékvesztés 36 092 39 448 0 0 36 092 39 448 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye {l+ll+/11-IV-V-VI-VII) 39 336 40 236 5 813 5 081 45 149 45 317 

13 . Kapott (járó) osztalék és részesedés 

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

15. Befektetett pénzüiyi eszközökből (értékpapírokbó l ,  kölcsönökből) 
származó bevételek, rtolyamnyereségek 

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 269 3 516 0 1 269 3 516 

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 124 104 0 124 104 

ebből: értékelési külőnbőzet 

Kitöltő verzió:3. 14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 H ibás Nyomtatva: 2022.04.15  1 1 .41.43 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója 
és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Eredménykimutatás ( összköltség eljárással) 

Alaptevékenység Vál lalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év 
előz6 év 

tárgyév előz6 év he/yesbftése helyesbftése 

VIII. Pénzügyi mOveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 393 3 620 0 1 393 

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

19. Befektetett J'.)énzü�yi eszközökből (értékeapírokból ,  kölcsönökből) 
származó ráfordítása , árfo lyamvesztesége 

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

21. Részesedések, é rtékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek 
értékvesztése 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 314 411 0 0 314 

ebből: értékelési különbőzet 

IX. Pénzügyi mOveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 314 411 0 0 314 

B. Pénzügyi mave/etek eredménye (V/11-IX) 1 079 3 209 0 0 1 079 

e. Adózás el6tti eredmény (+A+B) 40 415 43 445 5 813 5 081 46 228 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 

D. Adózott eredmény (+C-X) 40 415 43 445 5 813 5 081 46 228 

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .43 

PK-743 

Adatok ezer forintban 

Összesen 

előző év 
tárgyév helyesbftése 

3 620 

411 

411 

3 209 

48 526 

0 

48 526 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója 
és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Eredménykimutatás (tájékoztató adatok) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év 
előző év 

tárgyév előző év helyesbftése helyesbftése 

A. Központi költségvetési támogatás 236 400 260 200 236 400 
ebből: normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból ,  i l letve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 8 778 8 778 

D. Az Euró_P.ai Unió költségvetéséből vagy más államtól ,  nemzetközi 
szervezettel származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó meQhatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználasáról szóló 1996. évi CXXVl .törvény 13 829 13 308 13 829 alapján átutalt összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 162 036 305 427 162 036 
H.  Közhasznú tevékenység ráford ításai 768 586 814 911 768 586 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [XI Igen D Nem 

Kitöltó verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .44 
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Adatok ezer forintban 

Összesen 

előző év 
tárgyév helyesbítése 

260 200 

13 308 

305 427 

814 911 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet I .Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

1.2 Székhely 

PK-743 

I rányítószám: ��J@:j� Település: !Budapest 
;=.:::..::._.::_.:::.:::_ _____ --==============::;----------;:::=========:::: Közterület neve:IHermina Közterület jel lege: lút =======;--:--:--�-;:::====-=:;--=--:--;:::=------. Házszám: j47 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.1 .Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: 0000 Település: 

Közterület neve: 

Házszám: �' ----� 

1.3 Ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

Lépcsőház: Emelet: 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
1 képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

11131°1°1 11��61°1516111 ! 1111918191 
@I!l-[ill]-1 °1 o l o lo ls ls l 1 1 

[!l�@]@l@@J�@J-@-@J@ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
MVGYOSZ tevékenyen részt vesz a fogyatékossággal élö személyeket érintö jogszabályok elözetes 

éleményezésében. Szervezetünk képviselteti magát az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban. Kapcsolatot 
unk a Vakok Világszövetségével (WBU}, az Európai Vakok Szövetségével (EBU), nemzetközi 

• sszervekkel, továbbá hazai és külföldi segédeszköz gyártókkal és forgalmazókkal. A rendezvényeken, 
konferenciákon való részvétel, a kiadványok szerkesztése, a szemléletfo,rmáló programok szervezése, a 
médiában tönénö szerepl és nagymértékben hozzájárul a vak és gyengénlátó emberek megismeréséhez és 

• sadalmi bei l leszkedésükhöz. Az adományszervezéssel elsösorban a költségvetésbol eredö forráshiányt 
csökkelltjük. E tevékenység a forrásteremtés mellett hatással van a társadalmi szerepváll alás erösödésére. 
az esélyegyenlöség megvalósu lásának elömozdítására. Jogsegélyszolgálat keretében segítjük a látássérült 
embereket ·o i ü eik intézésében. 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !érdekképviselet, érdekérvényesítés 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: j1998_ évi XXVI. törvény 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: jLátásfogyatékossággal élő személyek 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ! �8_2_4_o_o ______ � 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei : 
A látássérült emberek társadalmi befogadásának és életminöségének javulása. 

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

1.2 Székhely 

PK-743 

I rányítószám: �[�El§J Település:  jsudapest 
;::::===------=============:::;-----:-:-----;=::=========: Közterület neve: IHermina Közterület jellege: lút 
�---------�-------------�-----�----� Házszám: j47 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: ODDD Település: 

Közterület neve: 

Házszám: .... I ____ _. Lépcsőház: 

Közterület jel lege: 

Emelet: Ajtó: 

1.3 ügyszám: [&fil!i@l llPlkl�slolslsl1I l ll119IBl9I 
1.4 Nyilvántartási szám: @IT]-�-1 o I o I o I o l s l s l 1 \ 
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: ��@]@]����-� -�� 
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 

1 1 képviselőjének neve: .... d_r_. N_ag_y_S_á_n_d_o_r ______________ �_ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
� onl ine távsegítség a nap 24 órájában ingyenesen hozzáférhető a látássérült személyek számára. 2021-ben 
10 operátor látta el a feladatot. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Egyenlő esély hozzáférés biztosítása 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !ENSZ Egyezmény 9. cikk 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Látássérült személyek 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők :--;lé:-ts--:z:-:á:-m:::-a-:---��-------

1
;::
1
=

1

=

5

=

0

======� 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
r23& online ""'itségnylljtás tt>m!nL 

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

PK-743 

2021. év 

1. Szervezet / .Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

1.2 Székhely 
Irányítószám: ���� Település: leudapest 

..----------=============:;-------�;::::==========: Közterület neve : jHermina Közterület jellege: lút �---------.=-======-=.------� -�----� Házszám: j47 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: 0000 Település: 

Közterület neve: 

Házszám: J .... ____ __,_ Lépcsőház: 

Közterület jellege: 

Emelet: Ajtó: 

1.3 Ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

!113lolo/ /lPlkl➔slolsls11I l ll119lal9I 
@n]-@TIJ-lo l o l olo ls ls l 1! 

é]�@]@lé]��-él-�él 
1.6 Szervezet / .Jogi személy szervezeti egység 

1 képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
�z akadálymentes épített és infokommunikációs környezet m egvalósulása érdekében {szakemberek 
bevonásával} véleményezünk engedélyezési terveken szereplö taktilis jelzéseket, termékcsomagolásokon 
�eltüntetett Brail le-feli ratokat, közremüködünk egyetemes tervezéssel elökészíten projekteken és eljárunk 
olyan esetekben, melyek kirekesztik a látássérült személyeket a közszolgáltatások igénybevételébö,I. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !egyenlő esélyCi hozzáférés biztosítása 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: leNSZ Egyezmény 9. cikk 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Látássérült személlek 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: is2400 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
Akadálymentesítési tevékenységet végeztünk, akadálymentesítési kérdésben egyeztetéseket folytattun k, 
!Véleményeztünk kö,z haszn álatú területek átalakításához kapcsolódó projekteket. Akadálymentesítési 
!tanácsadási tevékenységet folytattunk. 

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.15 1 1 .41 .46 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 
1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
1.2 Székhely 

PK-743 

Irányítószám: eEl�� Település: lsudapest 
;:::.====------==============:::;--:----:--:-:�---;::::::=========� Közterület neve: jHermina Közterület jellege: lút 

Házszám: j47 Lépcsőház: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: 0000 Település: 

Közterület neve: 

Házszám: '�----� 

1.3 ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

Lépcsőház: 

Emelet: 

Emelet: 

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 1 képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor 

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

11131°1°1 1�➔61°1516111 1 ll119!Bl9 1 
[ill]-[ill]-1 ol ol ol o l slsl 1! 

él�@l@lél�!�El-él-�él 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Vakvezetökutyákat képezünk az önállóan közlekedö és kutyatartásra alkalmas igénylőknek. A kiképzési 
program mellett tenyésztési, kölyöknevelési és utógondozási programot is muködtetünk. A minöségi 
szolgáltatást lehetövé tevö programok garantálják, hogy a sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát tett 
gazda-kutya párosok tartósan muködjenek együtt, vakvezökutyáink használata által gazdáik sikeresen 
integrálódhatnak a többségi társadalomba 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IKözszolg.-hoz való egyenlő esélyCl hozzáférés bizt. 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: IFot. 2. § (S) bek., 71A.§. {l) bek, 

l11c.§, valamint 27/2009. (Xll.3.) SZMM rendelet 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Látássérült személyek 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők :-:lé:--:

ts-z-:á;---m-a-:---��-------
,
;:::
9
=======� 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei : 
9 kutyánk tett sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát. 2021. évben 13 kölyök született, 4 kölyköt 
�ásároltunk és 1S kutyát vontun k  kiképzésbe. Személyes és onl ine utógondozás 670 esetben történt, és 
egy utógondozási napot tartottunk. 

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Hibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .47 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
1.2 Székhely

PK-743 

I rányítószám: 00�1!] Település: !sudapest ;::::::::===--------==============::;----------:==========:::::Közterület neve: IHermina Közterület jel lege: lút 

H ázszám: 147 Lépcsőház: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: DDDD Település:

Közterület neve: 

Házszám: I�---� 

1.3 ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

Lépcsőház: 

Emelet: 

Emelet: 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
I képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

l113lolol l!Plkl�slolslsl1I l ll1l9lalsl 
[ill]-[ili]-1 ol ol ol o j  s ls l  1 1 

[!]�@]@]@���-@-�@ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A Szövetség feladata a közoktatásban részesülö  látássérült tanulók részére a számukra megfelelö 
formátumú tananyagok, segédanyagok biztosítása. A szolgáltatást az integráltan tanuló középiskolás 
látássérült tanulóknak nyújtjuk az iskola megrendelése alapján. A tananyagokat képernyöolvasó szoftverrel 
használhatóvá alakított és adaptált elektronikus (fájl}, Braille- és rögzített felolvasott formátumban biztosítjuk 
az igények alapján. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IKözreműk. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásában
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: lso112013. (Xu.29.) Korm.r. B.§. 1 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
180 tankönyvet rendeltek m eg az iskolák. a látássérült tanulók részére.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
1.2 Székhely 

PK-743 

I rányítószám: ���� Település: lsudapest ;::::::===-------===========:::;--:-:-::----:--:--:---::----;::::=======� Közterület neve:IHermina Közterület jellege: lút 

Házszám: 147 Lépcsőház: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: 0000 Település:  

Közterület neve: 

Házszám: .... 1 ____ _,_ Lépcsőház: 

1.3 Ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

Emelet: 

Emelet: 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
I képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor 

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

!1131°1ol /�l➔61°1516111 1 1!11918191 
@]]-@rn-lolo l ol o!s ls l1 !  

�@]@]@]����-�-�� 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Brail le  nyomdánk a tankönyvek, valami nt a külso és egyéni m eg rendelések teljesítésén kívül a Braille
könyvtár részére, a kölcsönzések során megrongálódott könyvlapok nyomtatását, valamint a könyvtári 
állomány bővítésére új irodalmi müvek, akadálymentes közüzemi számlák nyomtatását végzi. A fentieken 
kívül nyomtatja a hetente m egjelenő Rádió és Televízió Müsort, valami nt a Vakok Világa folyóiratot. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Látássérült személyek kult. anyagokhoz juttatása 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !ENSZ Egyezmény 30. cikk 

11. a) pontja 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Látássérült személyek ���'---__ ...__ _____ --;::========! 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: j810 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
RTV-t és Vakok Világát nyomtattuk az elöfizetöknek. A könyvtár részére könyveket állítottun k  elö, 
valamint egyedi m egrendelésre is készült könyv, kotta. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 
1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
1.2 Székhely 

PK-743 

Irányítószám: eEl�� Település: lsudapest 
:====-

-----
--==============�------�;::=========:::: 

Közterület neve: !Hermina Közterület jellege: lút 
Házszám: j47 Lépcsőház: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
I rányítószám: 0000 Település: 

Közterület neve: 

H ázszám: I�----� 
1.3 Ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

Lépcsőház: 

Emelet: 

Emelet: 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
1 képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor 

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

j1l3loloJ /§E]➔slolslsl1I l ll1lslslsl 
@TI]-@g)-1 o lo lo lo lsls l  1 1  

[!]�@]@]����-�-�� 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A Szövetség Braille- és Hangoskönyvtárat üzemeltet. A Braille-könyvtár a Brail le-kultúra megőrzését és az 
irodalmi mfivekhez tönénö egyenlö esélyfi hozzáférést hívatott szolgálni. A hangoskönyveket elsösorban a 
Brail le-írást o lvasni n em tudó látássérültek hallgatják. 2018. óta a hangoskönyvek online is elérhetoek a 
látássérült személyek számára. A könyvtárak térítésmentes igénybevételének lehetöségét látássérült 
személyek részére biztosítjuk. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Braille- és hangoskönyvtár mtlködtetése 
3.2 KözhaszmJ tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: j1997• évi CXL. törvény 

ls3. § (2) bekezdése 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Látássérült személyek 

'.:7:---:-
--'-

-----'---"----------;::========! 3.4 KözhasznU tevékenységből részesülők létszáma: ll9S5 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
1A hangoskönyveket személyesen kölcsönzök. és a Braille-könyvet kölcsönzök számában nagy változás 
nem következett b e. Az onl ine hangoskönyvtárat is ezer fö felett használják. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Szervezet 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

1.2 Székhely 

PK-743 

I rányítószám: 00@11!1 Település: !Budapest 
.-----------=============::;------:----:;:::=========::::: Közterület neve: !Hermina Közterület jel lege: jút �---------;::.:::.:::.:::===:::;.-----� �-----Házszám: j47 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.1 Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely 
Irányítószám: 0000 Település: 

Közterület neve: 

Házszám: .... I ____ ___. Lépcsőház: 

1.3 Ügyszám: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

Emelet: 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység I képviselőjének neve: dr. Nagy Sándor 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

!1I3lolo[ /�j�slolslsl1I l ll1lslslsl 
@TI]-[ili]-1 oj oj oj o l sjsj 1 [ 

éI�l@l@l§J@l@J@l-§J-@lel 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a látássérült emberek számára tervezett támogató- segítö 
eszközök elérhetöségének biztosítása segédeszköz bolt müködtetésével tönéni k.  Segédeszköz boltunk 
közel 600 féle terméket forgalmaz. A:z árukészletben megtalálható életvitelt könnyíto és gyógyászati 
segédeszközök. Fehér botok, optikai és digitális nagyítók, Braille- és beszélö órák, konyhai, háztartási 
eszközök, játékok stb. 2020. októberétol el indult a segédeszközök online énékesítése. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lvak és gyengénlátó emberek habilitációja és rehab. 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !ENSZ Egyezmény 26. cikk 

13. pontja 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Látássérült személyek 
3.4 Közhasznú tevékenység ből részesülők :;--;,é::-ts---z:--:á�m---a ___ : ___ __,�-------;:::1

1
=
48
=

0
=======! 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
Személyesen, postai úton és a webáruházon keresztül is  szolgálunk ki vásárlókat. A NEAK felé 
elszámoltunk a vényekkel. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

PK-743 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása Adatok ezer forintban 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

Tanulmányi támogatás 831 1 114 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

Segédeszköz vásárlás támogatása 9 258 9 752 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Kutyatáp, szabadidős tevékenység 317 3 432 

5.4 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.5 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 10 406 14 298 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 10 406 14 298 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év Tárgyév 

Elnök 5 079 5 402 

6.2 Tisztség Előző év Tárgy év 

Elnökségi tagok 5 032 5 193 

6.3 Tisztség Előző év Tárgy év 

Felügyelőbizottság 1 913 2 319 

6.4 Tisztség Előző év Tárgy év 

Szakmai vezető 7 460 5 710 

6.5 Tisztség Előző év Tárgy év 

Gazdasági vezető 8 786 14 104 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mind sszesen): 28 270 32 728 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-743 

2021. év 
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

7. Közhasznú jogál lás megállapításához szükséges mutatók Adatok ezer forintban 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 28 270 32 728 

B. Éves összes bevétel 821 217 869 752 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználasáról szóló 1996. évi CXXVI. 13 829 13 308 törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, i l letve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 8 778 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 798 610 856 444 

H. összes ráfordítás (kiadás) 774 989 821 226 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 768 586 814 911 

K. Adózott eredmény 46 228 48 526 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

44 42 tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft] [&! □ 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0} [&! □ 

Ectv. 32. § (4) e) {(l1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] □ � 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (S) a) [(C1+C2)/(Gl+G2) >=0,02] □ � 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] [&! □ 

Ectv. 32. § (S) e) [(L1 +L2)/2>= 10 fő] [&! □ 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. 
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
CSATOLT MELLÉKLETEK 
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható) 

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek 

PK-743-01 Könyvvi1Sgálói jelentés 

PK-743-02 Szöveges beszámoló 

PK-743-03 Kiegészítő melléklet 

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek 

PK-743-04 Meghatalmazás 

jogosultság igazolása, amennyib('.!1 nem a szervezet saját Cégkapuján 
va9y nem a bejegyzett képviselő Ugyfélkapuján keresztül kerül 
eloterjesztésre a beszámoló 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-743 

00 

00 

□ 

□ 
□ 

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.2 H ibás Nyomtatva: 2022.04.1 5 1 1 .41 .51 




