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A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2019. ÉVRŐL SZÓLÓ
RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
1. Bevezető
A 2019-es év az MVGYOSZ életében a szolgáltatások fejlesztésének, valamint a székház felújítás
tervezésének és előkészítésének éve volt. Nagy hangsúlyt kapott a tagegyesületek tevékenységeihez
fűződő egységesítés is.
Februárban megnyílt az MVGYOSZ Szolgáltató Központ, ahol egy modern kialakítású, akadálymentes
ügyféltében kölcsönözhettek Braille- és hangoskönyveket, vásárolhattak gyógyászati és életvitelt segítő
eszközöket a látássérültek.
Májustól igényelhető az MVGYOSZ tulajdonát képező vakvezető kutyák egészség helyreállító orvosi
beavatkozásainak költségtérítése, a szövetség által létrehozott Vakvezető Kutya Egészségügyi Alap
terhére.
Júniustól beindult a Távszem szolgáltatás tesztüzeme. Ennek keretében 800 látássérült jutott térítés
mentesen nagy értékű, a látássérültek számára az információkhoz az egyenlőesélyű hozzáférést
lehetővé tevő új okostelefonhoz, amellyel egy videótelefon-kapcsolaton keresztül minden nap 24 órán át
hívható, a látás hiányát meghatározott esetekben áthidaló Távszem szolgáltatás is.
Júniustól már az Android operációsrendszert futtató okostelefonokon és táblagépeken is letölthetővé vált
az MVGYOSZ hangoskönyvtár alkalmazás.
A Centenáriumi Év fővédnöke, Áder János köztársasági elnök által kezdeményezett MVGYOSZ székház
teljes körű felújításához kapcsolódó beruházás tervezése megkezdődött. A folyamatba a területen
tapasztalattal rendelkező szakemberek lettek bevonva. A felújítás előkészítéseként a szövetség
december végén egy új, ideiglenes telephelyre költözött, ahol a felújítás időtartama alatt folytathatja
érdekképviseleti, érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységét és működtetheti a székházhoz
kötődő szolgáltatásait.
Eredményes volt a látássérültek érdekeinek képviselete, a jogalkotásban is. Az 1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról 33§ (3.) módosítása érdekében a szövetség által benyújtott javaslatot
az Országgyűlés novemberben elfogadta, mely 2020 január 1-jén lépett hatályba.
A szövetség számos kulturális és ismeretterjesztő rendezvénye közül legkiemelkedőbb látogatottságú
a dr. Roska Botond szemész professzor által kidolgozott, a látás visszaállítását célzó terápiát bemutató
előadása volt.
2019-ben is több millió forint értékben támogatta az MVGYOSZ a látássérülteket, az egyenlő esélyű
hozzáférést segítő eszközök térítésmentes átadásával. Tizenöt, a középiskolai tanulmányait integrált
keretek között folytató és az szövetség által készített akadálymentes formátumú elektronikus
tankönyveket használó diák kapott az érettségi vizsga letételét segítendő új laptopot, vagy külső
billentyűzettel rendelkező táblagépet.
A 2019-es évet az előzővel összevetve, a beszámolóban megjelenő, az összehasonlíthatóságot célul
kitűzve évről évre azonos indikátorok alapján vonva mérleget elmondható, hogy az összes tevékenységre
vonatkozóan átlagolt eredmény jobb a tárgyévben, mint a megelőző évben volt.
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2. Érdekvédelem, érdekképviselet
2.1. Beszámoló a küldöttgyűlés munkájáról
A Küldöttgyűlés az MVGYOSZ legfőbb döntéshozó testülete. Feladatait és összetételét, működését
az MVGYOSZ hatályos Alapszabálya határozza meg, amely letölthető a www.mvgyosz.hu weboldalról,
vagy betekintési céllal (Braille-nyomtatású változatban is) kikérhető az irattárból.
2.1.1. A 2019. évi küldöttgyűlések
Az MVGYOSZ elnöksége 2019-ben 2 alkalommal, május 17-ére és október 4-ére hívta össze
küldöttgyűlését. A 86 küldöttből májusban és októberben az országot behálózó 22 tagegyesület
képviseletében egyaránt 75 fő volt jelen, tehát a gyűlések határozatképesek voltak.
2.1.2. A küldöttgyűlések napirendi pontjai
Május 17-ei ülés
1. Elnöki megnyitó
2. Elnökségi tag és póttagok megválasztása
3. A 2018. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása.
A 2018. évi szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló - közhasznúsági melléklet - megvitatása,
elfogadása.
4. A Felügyelő bizottság 2018. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása
5. Alapszabály módosítás
6. Az Etikai bizottság 2018. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása
7. Hozzászólások, egyebek
Október 4-ei ülés
1. Elnöki megnyitó
2. Alapszabály módosítás
3. Hozzászólások, egyebek
2.1.3. A küldöttgyűlés eredményei
Május 17-ei ülés
-

A küldöttgyűlés az MVGYOSZ elnökség tagjának Sztakó Krisztinát, elnökségi póttagnak Bősze
Györgyöt és Tóth Sándort választotta.
A küldöttek elfogadták a 2018. évi szakmai beszámolót és közhasznúsági jelentést.
A küldöttek elfogadták a Felügyelő Bizottság 2018. évi beszámolóját.
A küldöttek elfogadták az előterjesztett Alapszabály módosítási tervezetet.

Október 4-ei ülés
-

A küldöttek a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felhívásának eleget téve, elfogadták az
Alapszabály módosítását.
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2.2. Beszámoló az elnök munkájáról
Az elnök feladatait a tárgyévben hatályos Alapszabály határozza meg. Az elnökségi ülésekre készült
részletes elnöki beszámolók terjedelme összesen 25 oldal, jelen szakmai beszámolóban annak csak
kivonatolt változata olvasható. Az elnök tevékenységével kapcsolatos további információk olvashatóak a
www.mvgyosz.hu weboldalon, a Vakok Világa című folyóiratban és az MVGYOSZ hírlevélben.
2.2.1. Az elnök kiemelt fontosságú érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységei
Az Elnök közigazgatási eljárás keretében zajló jogszabály véleményezés, kormányzati szereplőkkel
történő tárgyalások, egyeztetések és megbeszélések során, proaktív módon érvényesíti a magyar
látássérültek érdekeit, továbbá képviseli azokat a fogyatékossággal élő személyek országos szintű
érdekképviseletével foglalkozó szervezetekben. A vak és gyengénlátó emberek érdekeinek sérelme
esetén védi azok érdekeit a kirekesztő gyakorlatot megvalósító felekkel szemben.
2.2.1.1.
-

-

-

Közigazgatási egyeztetés keretében véleményezett jogszabályok

Jogszabály tervezet véleményezése - a fogyatékossággal élő személyek számára ápolástgondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre
vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló előterjesztésre vonatkozóan.
Jogszabály tervezet véleményezése - a közszférabeli szervezetek honlapjainak és
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtási
rendeleteire vonatkozóan, az”Informatika a Látássérültekért” Alapítvány bevonásával
Módosító indítvány előterjesztése - a T/6355. iromány számú 2019. június 4-én beterjesztett, a
médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról rendelkező törvényjavaslattal
kapcsolatban. Az indítvány lényege, hogy az egyenlő esélyű hozzáférhetőség követelménye
valóban következetesen, egyre inkább jusson érvényre az audiovizuális médiaszolgáltatásokat
igénybe vevő látássérült személyek esetében is.
2.2.1.2.
Eljárás egyenlő esélyű hozzáférés és egyenlő bánásmód biztosítása
ügyében

-

-

-

-

Levél írása - Kósa Ádámnak, a téma: Hol tart a fogyatékossági támogatás felülvizsgálatának
programja?
Levél írása - a Központi Statisztikai Hivatal elnökének, a téma: a 2021-es népszámláláshoz
kapcsolódóan a KSH által működtetett internetes felület mindenki számára egyenlő eséllyel
hozzáférhető informatikai rendszerének használhatósága, az ügyben az MVGYOSZ szakmai
segítségének felajánlása.
Levél írása - a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójának, a téma: együttműködésre vonatkozó
kérelem probléma megoldásában. A probléma az, hogy a postákon alkalmazott sorszám
kiosztós ügyfélhívó rendszer nem akadálymentes a látássérült ügyfelek számára.
Levél írása a - a Posta vezérigazgatójának, a téma: annak jelzése, hogy az ajánlott és
tértivevényes, valamint csomag küldemények kézbesítése során az aláíráskor megkövetelt tanú
jelenléte szükségtelen korlátozást jelent a látássérült címzettek számára és az sérti az egyenlő
bánásmód követelményének érvényesülését.
Levél írása a MÁV-START Zrt. elnök-vezérigazgatójának, a téma: együttműködés kérése a
budapesti pályaudvarok akadálymentesítésével kapcsolatban.
Levél írása Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala főjegyző asszonyának és
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályának, a téma:
annak kérése, hogy a kormányrendelet alapján kedvezményre jogosult látássérült, illetve
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-

-

súlyosan fogyatékos utasok más jogosultakkal azonos módon– külön jegyvásárlás nélkül –
vehessék igénybe helyi közlekedésük során a MÁV-START Zrt. járatait.
Levél írása - a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének, téma: annak kérése, hogy a
mobil.jogkodex.hu portál esetében kerüljenek elvégzésre azok a módosítások, javítások,
melyek révén az oldal akadálymentes használata a látássérült felhasználók számára is
lehetővé válik.
Kezdeményezés - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.
(IV. 25.) Kormányrendelet módosítására vonatkozóan: 8. § (1) bekezdés.
2.2.1.3.

-

-

-

-

Személyes- vagy telefonos megbeszélések, tárgyalások

Egyeztető megbeszélés – a közszférabeli honlapok és mobil alkalmazások
akadálymentességéről szóló törvényhez tartozó, a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási
rendeletek szakmai előkészítéséről.
Tárgyalás miniszterelnöki megbízottal – a Jaws for Windows, Magic és Zoomtex szoftverek
országliszensze meghosszabbításának ügyében.
Egyeztető megbeszélés a VÁROSLIGET ZRT. munkatársaival, téma: a Vakok kertje
üzemeltetésének átvétele.
Egyeztetés - dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel, téma: az MVGYOSZ 2020. évi
költségvetési támogatási összegének, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának növekedése volt.
Megbeszélés - az Ausztriai Vakokat és Gyengénlátókat Segítő Egyesület elnökével és
projektmenedzserével, a téma: az utazási kedvezmények igénybevételi lehetősége külföldi
látássérült utasok részére volt.
Egyeztetés - a Vakok Iskolája és a VGYKE képviselőivel, a téma: a szakképzésben részt vevő,
halmozottan fogyatékos látássérült tanulók iskolai tanulmányainak befejezése utáni helyzetének
rendezése volt.
2.2.1.4.
Fogyatékossággal élők érdekében létrehozott testületekben végzett
feladatok

-

-

-

-

Részvétel az Emberi Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoportja ülésén – annak jelzése, hogy a korábbi évekhez képest a kormány.hu
weboldalon sokkal kevesebb jogszabálytervezet jelenik meg véleményezésre. Ez nehezíti
a szövetség egyik fő feladatának ellátását, a fogyatékossággal élő embereket érintő
jogszabályok véleményezését.
FESZT - az érdekvédelmi tanácsadás projekt költségvetési tervezetének véleményezése.
FESZT – javaslattétel, a Digitális Jólét Alapcsomag makrotervezéséhez. Javaslat: a DJA
keretében bevezetendő, a rászoruló csoportok által kedvezményesen igénybe vehető
szolgáltatáscsomag létrehozására.
FESZT - részvétel küldöttgyűlésen. Napirend: a szervezet szakmai beszámolójának
és közhasznúsági mellékletének elfogadása.
Részvétel - az LSER2018 program keretében megtartott szakmai napon, témák: a MONTÁZS
projekt, a fogyatékosságügyi tanácsadók szerepe és feladatai, és az AAK eszközkölcsönzés
voltak
Részvétel - az EMMI-ben megtartott elemi rehabilitációs szakmai egyeztetésen, téma: az elemi
rehabilitációról szóló törvénytervezetet véleményezése volt
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-

-

Részvétel - az Országos Rendőrfőkapitányság és a fogyatékossággal élő emberek
érdekképviseleti szervezetei között zajlott egyeztetésen, téma: a parkolási igazolványok
használatával kapcsolatosan foganatosított rendőrségi intézkedések jogszerűsége volt.
Részvétel az OFT ülésén, melynek témái voltak: tájékoztató a koragyermekkori intervenció
ágazatközi fejlesztése című kiemelt projektről, az Országos Fogyatékosságügyi Program
végrehajtása 2019-2021. évekre vonatkozó intézkedési tervének megvitatása, OFT-delegálás
az Intézményi Férőhelykiváltást Koordináló Országos Testületbe (IFKKOT), az OFT
társelnökének megválasztása, aAz OFT új ügyrendjének elfogadása és az OFT társelnökévé
a testület dr. Nagy Sándort, az MVGYOSZ elnökét választotta meg.
2.2.1.5.

-

-

Egyéb képviselet

Részvétel - a Magyarországi Lions Clubok Országos Szövetségének konvencióján,
Nyíregyházán.
Részvétel a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft., a megalakulásának 70. évfordulója alkalmából
megrendezett ünnepségén, a budapesti Hajógyári Szigeten.
Részvétel - a Vajdasági Vakok Szövetsége fennállásának 70. évfordulója alkalmából megtartott
ünnepségen, Újvidéken.
2.2.1.6.
Az elnök által delegált személyek segítségével végzett érdekképviseleti
tevékenység

-

-

-

-

-

-

Társadalmi egyeztetés keretében az MVGYOSZ megbízott munkavállalói véleményezték
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által készített,
az „Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén” című építésügyi
műszaki irányelv tervezetét.
Egyeztetés az Emberi Erőforrások Minisztériumával – téma: a kiváltásban potenciálisan érintett,
állami fenntartásban lévő intézmények munkatársainak és ellátottainak bevonásával készített
szükségletfelmérések
Részvétel a TÁRS PROJEKT Érdekvédelmi Fórumának ülésén. A TÁRS projekt fő célkitűzése
a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítása az ország
egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények számára.
Rézvétel az OFT rendkívüli ülésén – téma:a közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
hatályon kívül helyezéséről szóló (T/6457. sz.) törvényjavaslat ismertetése volt.
Részvétel - az Emberi Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoportja ülésén, amelynek témái voltak: az Országos Fogyatékosságügyi Program
2019-2022. évekre vonatkozó intézkedési tervének ismertetése, és a fogyatékos gyermekek
jogainak érvényesülése a köznevelési törvény közelmúltban történt módosításával
összefüggésben.
Részvétel - a Romániai Magyar Nemlátók Egyesülete által, a Fehérbot nemzetközi napja
alkalmából szervezett eseményen.
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2.3. Nemzetközi érdekképviseleti tevékenységek
Az MVGYOSZ tagja az Európai Vakok Szövetségének (European Blind Union – EBU), a Vakok
Világszövetségének (World Blind Union – WBU), az Európai Vakvezető Kutyás Szövetségnek (European
Guide Dog Federation – EGDF), és képviseli a látássérülteket az Európai Fogyatékosügyi Fórumban
(European Disability Forum – EDF), valamint közvetlen kapcsolatot ápol több külföldi, látássérültekkel
foglalkozó szervezettel. Ezekkel kölcsönös információáramlást tart fenn, rendezvényeiken és online
aktivitásaik során képviseli a Magyarországon élő látássérülteket illetve azok érdekeit. A tevékenység
végzésében a nemzetközi referens működik közre az elnökkel vagy a szakmai vezetővel egyeztetetett
módon, illetve külföldi képviseleti munka esetében alkalmanként más, az elnök által delegált személyek.
2.3.1. Személyes képviselet külföldi, fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezetek
rendezvényein
-

-

SightCity 2019, - látássérültek segédeszközeit bemutató kiállítás, Frankfurtban.
Zentai Vakok Egyesülete – kerekasztal beszélgetés az együttműködés lehetséges területeiről.
EBU 11-ik közgyűlése
Ausztriai Vakokat és Gyengénlátókat Támogató Egyesület – tárgyalás az együttműködés
lehetőségeiről
ITU Telecom World 2019 globális távközlési az önvezető autók Turing Tesztjével, illetve
a Mesterséges Intelligenciának a Közúti közlekedésben történő alkalmazására vonatkozó
Világszabvány szükségességével foglalkozó plenáris ülésén történt részvétel (az EBU/EDF
megbízásából/képviseletében).
Vajdasági Vakok Egyesülete 70-ik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen történt
részvétel.
EGDF helsinki Elnökségi ülésén részvétel.
2.3.2. Levelezés külföldi, fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel

-

EBU kérdés: kötelező-e Magyarországon az, hogy jogosított szervezetként regisztrálva legyen
az MVGYOSZ?
Az Európai Bizottság megbízásából, a német WIK-Consult cég által végzett telefonos
felmérésben történt részvétel - a postai szolgáltatásokat igénybe vevők igényei.
EDF online kérdőív kitöltés az EDF tevékenységével való elégedettségről, az együttműködési
területekről, illetve részvételünkről.
Az Európai Bizottság által meghirdetett nyilvános konzultáció az Európai fogyatékosságügyi
stratégia 2010-2020 tárgyában. Időskorú látássérültek (55+) részére online kérdőív kitöltése.
NCBI (Írországi Vakok Szövetsége) kérdései látássérültek magyarországi munkavállalási
lehetőségeiről/feltételeiről.
EU-s projekt a segítőkutyák és kiképzők tananyaga és egységes szabványok tárgyában online
kérdőív kitöltése.
Accessible Books Consortium , röviden ABC ("Akadálymentesen Hozzáférhető Könyvekért
Konzorcium") csatlakozási feltételeinek fordítása, online kérdőív megválaszolása.
Nemzetközi Vakvezetőkutyás Szövetség (International Guidedog Federation, IGDF)tagság
lehetősége és feltételei tárgyában kapcsolatfelvétel.
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2.3.3. Külföldi, fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezetek híreinek,
közleményeinek közzététele magyar nyelven
-

-

EBU - válasza az Európai Bizottságnak az AVAS kikapcsolhatóságának tiltása tárgyában tartott
nyilvános konzultációjára.
Versenyfelhívás - Szívből jövő hangok 2019, Krakkó.
Ferraris túralehetőség Lettországban.
WBU Sajtóközlemény az Egészségügyi Világnap alkalmából
WBU Sajtóközlemény a Könyv és a szerzői jogok világnapja alkalmából.
WBU Sajtóközlemény a Vakvezető kutyák Világnapja alkalmából.
WBU Sajtóközlemény a Munkahelyi biztonság és Egészségvédelmi Világnap alkalmából.
Az Európai Bizottság által meghirdetett nyilvános konzultáció az Európai fogyatékosságügyi
stratégia 2010-2020 tárgyában. Időskorú látássérültek (55+) részére online kérdőív
fordítás/meghirdetése
EBU 2019. szeptemberi hírlevele: Egy vak légi utas személyes tapasztalatai
WBU sajtóközleménye a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából
WBU sajtóközlemény a Fogyatékossággal élők világnapja alkalmából.
Beszámoló az EBU 11-ik Közgyűléséről.
WBU sajtóközlemény az Emberi Jogok világnapja alkalmából.
2.3.4. Egyéb nemzetközi képviselet

-

-

Az Európai Bizottság megbízásából, a német WIK-Consult cég által végzett telefonos
felmérésben történt részvétel – téma a postai szolgáltatásokat igénybe vevők igényei.
Kapcsolat-keresés a Szlovákiai Vakok Szövetségével – Nagykanizsai vakok 2019.március,
pozsonyi látogatása kapcsán.
OrCam bemutatkozó látogatás szervezése, tolmácsolás.
Európai Vakvezetőkutyás Szövetség (European Guidedog Federation, EGDF) tagsIIVági
feltételek egyeztetése, jelentkezés, tagdíj-befizetése.
Svájci vakok az MVGYOSZ székházában történt fogadásának előkészítése, beszámoló
készítése és kapcsolattartás.
Szlovák- magyar-lengyel „múzeum akadálymentesítési projekt” részvételi feltételek
egyeztetése.
Forgatás szervezése a TÁVSZEM Projektről az EP Látogatói Központ részére készült filmhez.
Együttműködés kialakítása és ápolása egy USA székhellyel rendelkező adományozó
szervezettel.
EBU EU-s Közvetítőbizottsági tagsági jelölés intézése
Petíciós levél aláírása az Angliai Vakok Szövetségének „Közös használatú terekkel kapcsolatos
ügyekért felelős koordinátora”kérésére: „A vak, siketvak, látássérült, fiatal és időskorú,
fogyatékossággal élőknek ne kelljen a közös használatú tereket megosztaniuk az úttesten
közlekedő járművekkel”
A vasúti közlekedés a jövő: Ne legyünk kirekesztve! közös nyilatkozat aláírása +
tagszervezeteknek továbbítása.
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2.4.
Az Elnökség tagjainak érdekvédelmi és érdekképviseleti
tevékenysége
Az Elnökség működési rendjét a tárgyévben hatályos Alapszabály írja le.
Tagjainak elsődleges feladata, az, hogy az elnökségi üléseken részvételével és aktív közreműködésével
segítse az elnökség döntéshozatalait, ezzel közvetett módon támogassa az MVGYOSZ és tagegyesületei
cél szerinti működését. Másodlagos feladata, hogy az üléseket előkészítő levelezéseket kísérje
figyelemmel, azokban vegyen részt, ezzel téve eredményesebbé a határozathozatalokat.
Az Elnökségi tagok, a 2019-es üléseken végzett munkájáról, hozzászólásairól, javaslatairól a szövetség
honlapján, az elnökségi ülések jegyzőkönyveiből lehet tájékozódni. A jegyzőkönyvek igény esetén
közérdekű adatbetekintés eljárás keretében kikérhetők az MVGYOSZ irattárából.
2.4.1. Mérföldkövek az elnökségi határozatok között
Az MVGYOSZ elnöksége 2019-ben összesen 56 napirendi ponthoz kapcsolódóan hozott határozatot.
Egyes elnökségi határozatok jelentős befolyással bírnak a szövetség érdekképviseleti tevékenységére,
szolgáltatásaira, működésére, valamint tagegyesületeire, mérföldkőként jelölve a fejlődés közben megtett
utat.
Jelen felsorolás nem tartalmazza a határozatok teljes szövegét, csupán azok lényeges elemeit.
-

-

-

-

4/2019. (I.22.) sz. elnökségi határozat - A központi költségvetési törvény által a szövetség
részére 2019. évre előirányzott állami támogatásnak az MVGYOSZ tagegyesületei részére
továbbadott részének ¼-ét a szövetség az egyesületekkel történő szerződéskötésekkel
egyidejűleg saját erőforrásai terhére átutalja tagegyesületei részére.
5/2019. (I.22.) sz. elnökségi határozat - Az adózók által az MVGYOSZ részére, a 2017. adóév
személyi jövedelemadó 2018. évi bevallása során felajánlott SZJA 1%-ából a tagegyesületek
2019. évben 50 %-ban részesülnek a 2018. december 31-ei állapot szerint nyilvántartott fizető
taglétszám alapján felosztva.
10/2019. (III.14.) sz. elnökségi határozat – 8 db, az irodalmi Braille írásban használt
számítástechnikai karakter megváltoztatásáról.
11/2019. (IV.14) sz. elnökségi határozat – Az MVGYOSZ tulajdonában lévő vakvezető kutyák
egészséghelyreállító állatorvosi beavatkozásai során felmerülő költségek egy cél szerinti
pénzügyi alapból (VKEA) a gazda számára történő megtérítéséről.
33/2019. (VII.22.) Sz. elnökségi határozat – Az MVGYOSZ székházának teljes körű felújítása
előkészületeivel járó feladatok jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatásról.
37/2019. (VIII.22.) sz. elnökségi határozat - Az MVGYOSZ pontírású kiadványainak
teljesírásban történő készítéséről.
38/2019. (VIII.22.) sz. elnökségi határozat Az Alapszabály módosítás tervezet előterjesztésének
elnökség általi elfogadásáról
40/2019. (VIII.22.) sz. elnökségi határozat - Az MVGYOSZ tagegyesületek MVGYOSZ általi
ellenőrzési szempontjairól készült előterjesztés elfogadásáról.
46/2019. X.4.) sz. elnökségi határozat - Az MVGYOSZ sajtótermékei előfizetési díjának
változatlanul hagyásáról.
56/2019. (XII.12.) sz. elnökségi határozat - Az MVGYOSZ 2018-ban elkészült arculati
kézikönyvében szereplő logó használatáról.
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2.5.
Beszámoló az Egyesületi Elnökök Tanácsa (EET)
tevékenységéről
Az EET az MVGYOSZ konzultatív testülete. Összehívásának és működésének rendjéről a hatályos
Alapszabály rendelkezik, amely letölthető a szövetség honlapjáról, vagy betekintési céllal kikérhető
az irattárból.
 Az EET 2019-ben 3 alkalommal, január 30-án, április 10-én és október 1-jén ülésezett.
Napirendjén az alábbi téma szerepelt:
Az első ülésen a 2018-ban bevezetett és alkalmazott egységes tagnyilvántartó rendszer bemutatása
történt meg. Az áprilisi ülésen a tagegyesületeknek az MVGYOSZ által nyújtott működési támogatás
elosztásának egyik eleme az egységes szempontrendszer előző évi eredményeiről, tapasztalatairól
valamint az esetleges módosításairól esett szó, ezt követően pedig átadásra kerültek a Távszem projekt
keretében az első körben beszerzett telefonok. A harmadik ülés témája aJó gyakorlatok bemutatása – az MVGYOSZ tagegyesületek által végzett társadalmi szemléletformálás témakörében – volt.
2.5.1. Az EET ülések eredményei
-

Hasznos javaslatok születtek a működési támogatás elosztási szempontrendszere kialakítására
vonatkozóan.
Az MVGYOSZ tagegyesületei megismerték egymás társadalmi szemléletformáló tevékenységét
és a legmegfelelőbbnek minősített módszereket beépítették sajátjukba.
A tagegyesületek társadalmi szemléletformáló tevékenysége tartalmilag és minőségileg
egységesebbé vált.
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3. Az MVGYOSZ szakmai tevékenységeinek bemutatása
A szövetség szakmai tevékenysége rendkívül szerteágazó. Célja azonban minden esetben azonos,
a vakság vagy gyengénlátás okozta, az élet minden területén felmerülő hátrányok csökkentése,
megszűntetése.
A feladatkörök és munkavállalók számaránya miatt nem lehet minden munkatársnak kizárólag
egy ügykörhöz tartozó feladatot adni. Egyes munkatársak több, különböző szolgáltatási területen is részt
vesznek a megvalósításban. Így lehet költséghatékonyabbá tenni a működést.
A Távszem projekt kivételével a szakmai tevékenységek működését a szakmai vezető irányítja, az adott
szolgáltatási területeken releváns szakmai irányelvek, a szervezeti kultúra, a szervezeti stratégia és az
elnök iránymutatása alapján.

3.1.

Beszámoló a szakmai vezető tevékenységéről

A szakmai vezető feladatait a tárgyévben hatályos Alapszabály határozza meg. Egyéb tevékenységeit
a munkáltató (elnök) utasítása szerint végzi. A szövetség szakmai vezetője 2019-ben Angyal Gábor volt.
3.1.1. Főbb tevékenységei
3.1.1.1.
-

Nyilvánossági kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységek

Direktmarketing tevékenység tervezése és előkészítése, szervezése.
Hírlevél küldés szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek irányítása.
Vakok Világa folyóirat kiadásához kapcsolódó tevékenységek irányítása.
Weboldal tartalom frissítés előkészítése, irányítása.
Szociális média aktivitások tervezése és megvalósítása.
Média szereplés és sajtónyilatkozatok tétele.
Az MVGYOSZ székházba látogató turistacsoportok vezetése, tájékoztatása.

Ezekről részletesen a PR és kommunikáció részben, valamint a Vakok Világa című folyóiratban lehet
tájékozódni.
3.1.1.2.
Szolgáltatások működésének biztosításához, szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó tevékenységek
-

Segédeszköz vásárlási támogatás, áruvásárlási kedvezmények igénybevételi rendjének
kialakítása.
Segédeszközök árképzési módszertanának tervezése.
Alternatív segédeszköz beszerzési források felkutatása.
Braille- és hangoskönyv állomány bővítésének tervezése, előkészítése.
Braille- és hangoskönyv kölcsönzés módozatok fejlesztésének előkészítése.
Braille-nyomtatású és felolvasott, digitális-akadálymentes tankönyvek készítési irányelveinek
meghatározása.
Braille-nyomtatási hibák kiküszöbölésének elősegítése.
Vakvezetőkutya-kiképző Központ infrastrukturális fejlesztésének tervezése, előkészítése
Vakvezetőkutya használat biztosításával kapcsolatos programok tervezése, fejlesztési
irányelveimnek kidolgozása.
Digitális kompetenciafejlesztés (OkosKlub) szolgáltatás fejlesztési irányelveinek kidolgozása.
Aláírás oktatás koordinálása.
Angolnyelv tanfolyam koordinálása.
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-

Jogsegélyszolgálat koordinálása.

Ezekről a Szolgáltatások bemutatása részben lehet olvasni.
3.1.1.3.
-

Projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek

Egyes, projektek tervezéséhez, előkészítéséhez, illetve megvalósításához fűződő feladatok
végzése
Segédeszköz és Életvitelt Segítő Eszközhöz Jutás Támogatását Célzó Programja
(SÉSEJT 19-01 MVGYOSZ) tervezése, előkészítése és megvalósítása.

Ezekről a Pályázatok és projektek bemutatása részben lehet további információkhoz jutni.
3.1.1.4.
-

Az Elnök munkájának segítése

Delegált képviselet ellátása az MVGYOSZ érdekképviseleti tevékenységei kapcsán
3.1.2. A szakmai vezető tevékenységének eredményei

A szakmai vezető tevékenységének eredményessége elsődlegesen az irányítása alatt működő
szolgáltatási területek eredményességében mutatkozik meg. Mérőszámként az összes szolgáltatás éves,
százalékban kifejezett növekedési és csökkenési eredményének matematikai átlagát lehet alkalmazni.

3.2.
A társadalomra és az épített környezetre hatást gyakorló
szakmai tevékenységek
3.2.1. Társadalmi szemléletformálás
A tevékenység célja: A látó társadalom látássérültekhez való viszonyulásának jobbá formálása.
3.2.2. Specifikus célok
-

Általános és középiskolás diákok részére látássérülttel való személyes találkozók szervezése.
Általános és középiskolás diákokkal a látássérültek speciális eszközeinek interaktív
megismertetése.
Közszolgáltatók munkavállalói részére látássérülttel való személyes találkozók szervezése.
Közszolgáltatók munkavállalóival a látássérültek speciális eszközeinek interaktív
megismertetése.
Tömeges rendezvényeken az érdeklődőkkel a látássérültek speciális eszközeinek interaktív
megismertetése, látássérülttel való személyes találkozás lehetővé tétele.
3.2.3. A Társadalmi szemléletformálás tevékenység megvalósításában együttműködő
partnerek, támogatók, finanszírozás

-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Megváltozott munkaképességű személyek munkabérek és
speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója).
3.2.4. Fejlesztések a Társadalmi szemléletformálás tevékenységben

-

Szemléltető eszközpark gyarapítása.
Módszertan adaptálás célcsoportokhoz.
3.2.5. A Társadalmi szemléletformálás tevékenység leírása

A megrendelő igényeihez és a célcsoport életkorához alkalmazkodva, külső helyszínen, vagy
az MVGYOSZ területén személyes találkozók és beszélgetési lehetőségek biztosítása vak személyekkel.
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A résztvevők integráltan játszható társasjátékokba történő bevonása, valamint a látás hiányából eredő
hátrányokat áthidaló életvitelt segítő eszközök bemutatása, használat közben. Népszerűek a vakvezető
kutyás bemutatók, melyek szórakoztatják és tanítják a nézőket. Igény esetén interaktív foglalkozások
keretében a Braille-írás bemutatására is mód nyílik. A szimulációs szemüvegek használata a látásvesztés
különböző fajtáit ismerteti meg az edukációban résztvevő személyekkel.
3.2.6. Eredmények a Társadalmi szemléletformálás tevékenységben
A megvalósítást végző munkatársak a tárgyévben összesen 27, az előző évben 25 alkalommal tartottak
társadalmi szemléletformáló rendezvényt óvodákban, általános és középiskolákban, önkormányzatoknál,
cégeknél és különböző rendezvényeken. A növekedés mértéke 0,8%.
A társadalmi szemléletformálás helyszínei voltak:























3.3.

Budapesti Japán Iskola tanulói részére
TÁVSZEM operátorok
Budapest, XXI. Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Iskola 3 alkalommal
Kaposvár, Kisfaludy utcai Általános Iskola
Budapest, gyermekvasutasok részére
Kispesti Nyári Napközis Tábor
Budapest, CITI Bank rendezvényén
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
Kaposvár, Zrínyi Általános Iskola
Adj egy ötöst! Gála
Szigetszentmiklósi Általános Iskola
Csepeli Önkormányzat Kung-Fu tábor
Novartis Alcon csoport
Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma IKSZ börzék, 3 alkalom
Cetelem Bank
Tálentis Herceghalom, 2 alkalommal
Retriever Találkozó, Budapest
Mosonmagyaróvári Elfogadás nap
Kispesti Eötvös Általános Iskola, 2 alkalommal
Budapest, Gyermekvilág Óvoda
Tihanyi Óvoda, Budapest
Rotary Club Margitsziget

Akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek

A tevékenység célja: A vak és gyengénlátó emberek közterületeken és közintézményekben,
közszolgáltatásokban történő egyenlő esélyű hozzáférését biztosítani hivatott, alkalmazandó módszerek
meghatározása.
3.3.1. Specifikus célok:
-

közhasználatú létesítmények fizikai akadálymentesítésére tervezett módszerek vizsgálata,
véleményezése, módosítási javaslatok tétele, támogató nyilatkozat tétele
közhasználatú létesítmények infokommunikációs akadálymentesítésére tervezett módszerek
vizsgálata, véleményezése, módosítási javaslatok tétele, támogató nyilatkozat tétele
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-

javaslatok tétele, tanácsadás a látássérültek egyenlő esélyű hozzáférését segítő projektek,
fejlesztések, Braille feliratokat tartalmazó táblák megvalósítása kapcsán érkező
megkeresésekre
3.3.2. Az akadálymentesítési tevékenység megvalósításában együttműködő partnerek,
támogatók, finanszírozás

-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek);
Budapest Főváros Kormányhivatala (Megváltozott munkaképességű személyek munkabérek és
speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója);
REKORE (Rehabilitációs-és Környezettervező Mérnökök Egyesülete);
Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK);
Vállalkozási tevékenységünkből származó bevételek
3.3.3. Az akadálymentesítési tevékenység leírása

Az MVGYOSZ többféle, a látássérült személyek számára 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 végezzük.
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.
3.3.4. Eredmények az akadálymentesítési szolgáltatásban
A tárgyalt évben összesen 42 alkalommal segítette elő a szövetség a látássérültek, az épített
környezethez történő egyenlőesélyű hozzáférésének megvalósulását, míg az előzőévben 31 alkalommal.
A növekedés mértéke 35%.
3.3.4.1.

Általános információnyújtás és tanácsadás:

 Telefonos vagy személyes, szóbeli tájékoztatás adása akadálymentesítési
kérdésekben minden érdeklődőnek
 Rehabilitációs mérnökök és tervezők tájékoztatása a látássérültek egyenlő esélyű
hozzáférést biztosító tervezési, kialakítási, használati elvárásairól, ebben folyamatos
együttműködés a Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs
Környezettervező Szakemberek Országos Egyesületével (REKORE)
 a hangjelzést adó jelzőlámpákkal és a Futár információs táblákkal kapcsolatos
tájékoztatás adása, felhasználók által jelzett problémák kezelése
 az akadálymentesítés területén folyó fejlesztések figyelemmel követése, felkutatása
3.3.4.2.

Konkrét akadálymentesítési tanácsadási tevékenységek:

 Agora Budapest – tervek akadálymentesítési szempontú egyeztetése, véleményezése
 zánkai gyerektábor felújítása és akadálymentesítése – a tervek véleményezése
 MOL-Campus terveinek akadálymentesítési szempontú véleményezése
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 Blaha Lujza tér felújítási terveinek véleményezése a FESZT-tel együttműködésben
 MÁV Zugló vasútállomás felújítása kapcsán a burkolat-kiosztás és a taktilis burkolati
jelzések kialakításának véleményezése
 Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar épületében elhelyezett vezetősávok
felújításával kapcsolatos tanácsadás, tervegyeztetés, konkrét termékek ajánlása
 MÁV Szolnok és Győr vasútállomások akadálymentesítéséhez kapcsolódó műszaki
leírások véleményezése
 az Észak-balatoni vasútvonal állomásainak (Balatonfűzfő, Alsóörs, Balatonkenese,
Polgárdi) akadálymentesítési terveinek egyeztetése
 Fót autóbuszállomás javított tervek véleményezése, akadálymentességi szakvélemény
kiadása
3.3.4.3.

Projektek:

 az ÉMI által társadalmi egyeztetésre bocsátott, Az akadálymentesítés követelményei
eltérő rendeltetésű épületek esetén című építésügyi műszaki irányelv tervezetének
véleményezése együttműködésben a MEOSZ-szal és a REKORE-vel
 a 3-as metró felújítása során az északi szakasz elkészült állomásainak bejárása és
véleményezése, a taktilis burkolati jelzések minőségi hibáinak jelzése, javítás kérése, a
kijavított felületek újbóli helyszíni ellenőrzése, a déli szakasz terveinek véleményezése,
a felújítással kapcsolatos fontos információk kommunikálása
 A megújult Vakok kertje többszöri bejárása, javítási munkákra javaslattétel, a kártyás
beléptető rendszer tesztelése, információnyújtás a felhasználók felé a kert
üzemeltetésével és használatával kapcsolatosan
 Városliget projekt II. ütem: Vakokat és gyengénlátókat érintő akadálymentességi
kérdések megválaszolása, Kül és beltéri vezetősávok terveinek véleményezése, a már
megvalósult beruházások tesztelése, a parkon belüli tájékozódást segítő egyéb
lehetőségekkel kapcsolatos egyeztetés, javaslattétel
 SMART-Liget egyeztetések a Városligetben telepítendő okos akadálymentesítési
megoldásokról, pl. az olasz JKJ és a francia Gosense cég termékeinek megismerése,
az Ariadné rendszer bemutatása és ajánlása a Városligeten belül működő
közintézményekbe, a Szépművészeti Múzeumban állandó akadálymentes tárlat
kialakításával kapcsolatos egyeztetések.
 Az olasz JKJ taktilis és elektronikus tájékozódást segítő rendszer fejlesztőivel és
forgalmazóival való többszöri tárgyalás annak érdekében, hogy termékeik a magyar
piacon megjelenhessenek, mintafelület telepítése az MVGYOSZ székházában,
magyarországi forgalmazóval való összekapcsolásuk
 többszöri tárgyalás az Óbudai Egyetem képviselőivel az Ariadné rendszer
továbbfejlesztéséről, beleértve egy hazai gyártmányú okos fehérbot kifejlesztését,
elnökségi határozat előkészítése a fejlesztés szövetség által történő anyagi
támogatására
 MÁV Keleti Pályaudvar taktilis vezetősávok telepítésével kapcsolatos tervegyeztetések,
az olasz JKJ termékeinek ajánlása, a helyszínen elkészült tesztfelületek kipróbálása és
véleményezése
 a MÁV 53 állomást érintő akadálymentességi felmérése során használandó felmérőlap
többszöri véleményezése, módosítási javaslatok megtétele
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 az Orcam nevű multifunkciós segédeszköz tesztelése, kutatás hasonló tudással
rendelkező eszközökkel kapcsolatban, pl. szkennelő mobiltelefonos alkalmazások,
okosszemüvegek
 a Nokia megkeresésére egyeztetés a látássérült emberek mindennapjait megkönnyítő
fejlesztési ötletekről, kapcsolatfelvétel az Óbudai Egyetemmel, mint potenciális
partnerrel
 a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács ajánlása elektronikus hírközlési szolgáltatások, az
ügyintézés és a kommunikáció fogyatékossággal élő végfelhasználók számára történő
akadálymentesítésére vonatkozóan című dokumentum véleményezése, részvétel az
ezzel kapcsolatos egyeztetésen
 NM ZRT. NEIP (elektronikus jegyrendszer) egyeztetéseken történő részvétel
 az Acropolium nemzetközi cég Segélygomb alkalmazás tervével kapcsolatos
egyeztetés
 az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont által a BKK részére készített
oktatási segédanyag véleményezése
 részvétel és együttműködés a BKK Inclusion projektjében
 a BKK és a Budapest Airport közös projektjével (DANOVA) kapcsolatos első
egyeztetésen való részvétel, közös ötletelés
3.3.4.4.

Előadások, tájékoztatás, szemléletformálás, események:

 egy szlovákiai turisztikai akadálymentesítési kezdeményezés (TRNKA Beszélő könyv)
megvalósítóinak megkeresésére kapcsolatfelvétel, találkozó szervezése, egyeztetés
közös pályázás lehetőségéről
 részvétel a FESZT Befogadó Magyar Település Díj díjátadóján az Országházban
(2019. február 14.)
 a Vakok Kertjében szemléletformáló és ismeretnyújtó célú bejárás szervezése
az Óbudai Egyetem rehabilitációs mérnök hallgatói részére tanórai keretek között
(2019. március 22.)
 részvétel az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett vasúti
egyeztetésen az utasjogok tárgyában (2019. április 17.), ennek folyományaként
csatlakozott az MVGYOSZ a MÁV akadálymentesítési munkacsoportjához
 a Visegrádi Turisztikai Klaszter tagjai részére szemléletformáló foglalkozás megtartása
(2019. május 7.)
 Facebook kommunikációs kampánnyal csatlakoztunk a közlekedési kultúra napjához
(2019. május 11.)
 a Számalk-Szalézi Szakgimnázium WAMDIA projektjének szakmai rendezvényén
előadás megtartása a látássérültek számára történő infókommunikációs
akadálymentesítés témájában (2019. május 22.)
 látogatás és szakmai egyeztetés, javaslattétel akadálymentes múzeumi programokra a
Gül Baba türbéjében (2019. június 4.)
 az EDF és az EBU képviseletében részvétel az ITU Telecom World konferencia
önvezető autókkal kapcsolatos szekcióján (2019. szeptember 10.)
 nyilvános előadás és szakmai kerekasztal beszélgetés megszervezése
és lebonyolítása együttműködésben az AKKU Egyesülettel az autionarráció témájában,
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előadó Joel Synder PH.D, az Amerikai Audionarrációs Társaság elnöke
(2019. szeptember 13.)
 kerekasztal-beszélgetésben történő részvétel az ORFK Országos Balesetmegelőzési
Bizottsága és a Kerékpáros Miskolc Egyesület által a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen megszervezett Zebraterv workshopon (2019. szeptember 23.)
 a MÁV XXV. Vasúti építészeti és magasépítményi napok konferencián 30 perces
előadás megtartása a látássérültek akadálymentesítési igényeiről a vasúti
közlekedésben (Miskolctapolca, 2019. szeptember 25.)

3.4.

Termékfelirat vizsgálat

A tevékenység célja, hogy a termékcsomagolásokon a gyártók által feltüntetni kívánt, vak emberek
számára tervezett Braille-termékfeliratok hibátlanul jelenjenek meg és ezek legyenek könnyen
elolvashatóak.
3.4.1. Specifikus célok
-

Termék csomagolások látvány-vagy grafikai tervein szereplő, Braille-írásos feliratok vizsgálata
a vonatkozó szabályoknak történő megfelelés szempontjából
Termékcsomagolások csomagolásmintákon szereplő, Braille-írásos feliratainak vizsgálata
használhatóság és a vonatkozó szabályoknak történő megfelelés szempontjából
3.4.2. A Termékminta vizsgálat megvalósításában együttműködő partnerek,
támogatók, finanszírozás

-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Megváltozott munkaképességű személyek munkabérek
és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek
3.4.3. A Termékminta vizsgálat tevékenység leírása

A megrendelők által rendelkezésre bocsátott termékcsomagolásokon (többségében gyógyszerdoboz
mintákon) tapintható Braille feliratokat olvashatóság és szöveghelyesség alapján kell minősíteni. Ehhez
– a Marburg Medium szabvány és a Braille-írás hazai szabályrendszere figyelembevételével - műszeres
mérést és próbaolvasást kell végezni. Ugyanezen szolgáltatás keretében történik a termékfeliratok
kialakítását segítő tevékenység is, melynek keretében a felirat Braille-írásban megjelenő változatának
írásképét grafikus formában kiszerkesztve kell elkészíteni.
3.4.4. Eredmények termékminta vizsgálat tevékenységben
A szolgáltatás keretében a tárgyévben 11, míg az előző évben 7 darab gyógyszerdoboz minta vizsgálata
történt meg. A növekedés mértéke 36%.

3.5. Nyilvánossági kommunikációs tevékenységek
3.5.1. A nyilvánossági kommunikációs tevékenységek célja
A társadalom minden szereplőjének megismertetése a látás hiányából, vagy gyenge voltából eredő
hátrányokkal és az MVGYOSZ azon tevékenységeivel, amelyek a hátrányok áthidalására irányulnak.
A nyilvánossági kommunikációs tevékenység hatására a látássérült személyek mindennapi élete
könnyebbé válik, a szövetség ismertsége és elismertsége növekszik.
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3.5.2. Specifikus célok
-

Látássérültek tájékoztatása az életvitelüket segítő lehetőségekről, az MVGYOSZ értük végzett
tevékenységeiről
A társadalom széles körének informálása a látássérülteket érő jogsérelmekről, a proaktív
együttműködés eredményességéről, az MVGYOSZ tevékenységeiről
Szemléletformáló tevékenységek végzése
3.5.3. A nyilvánossági kommunikációs tevékenység végzésében közreműködő
partnerek, támogatók

-

Magyar Távirati Iroda (térítésmentes hírközlés);
Human Dialog Kft. (rendszeres közreműködés Direktmarketing tevékenységben);
Next Move Kft. (vakvezető kutya biztosítást támogató adománygyűjtő média kampány
fő szervezője);
Inclust System Kft. (webes tárhely szolgáltató)
UPC Magyarország Kft. (Telekommunikációs szolgáltató);
Magyar Telekom Nyrt. (Telekommunikációs szolgáltató);
PrintPix Nyomda (Vakok Világa nyomtatása);
Magyar Posta Zrt. (Vakok Világa, RTV újság és direkt marketing levelek kézbesítése);
Google Inc (Youtube csatorna és Google cégem szolgáltatójaként);
Facebook Inc (@mvgyosz; @mvgyosz.english; @mvgyoszmosolyvar; @tavszem)
Instagram; MVGYOSZ
Twitter;
3.5.4. A nyilvánossági kommunikációs tevékenységek leírása

A szövetség a célok elérése érdekében tudatos, tervezett tevékenységet fejt ki, de nem szabad elfelejteni,
hogy a szövetség fennállásának több évtizede alatt az elődei által, a vak és gyengénlátó emberekért
végzett tevékenységével megszerzett hírneve is elősegíti, hogy a témakörbe tartózó anyagok
készítésekor a média képviselői az MVGYOSZ-t kérdezzék meg. Az MVGYOSZ kommunikációs
tevékenységét két fő célcsoport felé folytatja. Ezek: A látássérültek és nem látássérültek.
Az üzenetek célcsoportjai szerint specifikus kommunikációs eszközöket, csatornákat használ. Elsősorban
látássérülteknek készíti az e-mailben kérhető hírlevelet, Vakok Világa folyóiratot és a honlapot.
A vizualitásra alapozó eszközökkel - mint például a Youtube videók és Facebook posztok – elsődlegesen
azokat célozza, akik számára egy kép többet mond minden szónál.
3.5.5. A nyilvánossági kommunikációs tevékenységek főbb témakörei
Tájékoztatás:
-

Az MVGYOSZ-ben zajló eseményeiről, érdekképviseleti tevékenységről;
Segédeszközbolt árukínálatáról, kedvezményes áruvásárlási lehetőségekről;
A Hangos és Braille-könyvtár igénybevételi feltételeiről, a kölcsönözhető művekről;
A Vakvezetőkutya-kiképző Központhoz kapcsolódó információkról;
A Vakok Világa folyóirat tartalmáról;
Az akadálymentes tankönyvek igényléséről;
Braille-nyomtatású szövegek és kották készíttetéséről;
Akadálymentes számlákkal kapcsolatos tudnivalókról;
A vakok személyi járadékáról (arról, hogy mióta nem igényelhető);
A rokkantsági járadékról;
22

-

A fogyatékossági támogatásról;
A rehabilitációs ellátásról;
A rokkantsági ellátásról;
Az emelt összegű családi pótlékról;
Az ápolási díjról;
Az MVGYOSZ és tagegyesületei, valamint a látássérültek ügyével foglalkozó alapítványok,
egyesületek által nyújtott szolgáltatásokról, támogatásokról;
A közszolgáltatások és közterületek egyenlő esélyű hozzáférésének hiánya okán elszenvedett
jogsérelmek jogorvoslati lehetőségeiről;
Az MVGYOSZ tevékenységeinek és szolgáltatásainak hiánypótló és a látássérültek
életminőségét javító mivoltáról;
A látássérülteket Magyarországon és külföldön megillető utazási kedvezményekről;
A vak és gyengénlátó személyek speciális jogairól, az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű
hozzáférés követelményéről;
A látássérültséghez kapcsolódó speciális szükségletekről.
3.5.6. Kommunikációs csatornák

-

E-mailben terjesztett hírlevél;
Vakok Világa folyóirat;
www.mvgyosz.hu honlap;
www.vakvezetokutya.hu honlap
www.jovokilatasai.mvgyosz.hu. honlap
www.tavszem.hu honlap
Youtube csatorna;
Facebook oldal;
Instagram profil;
Twitter fiók;
Nyomtatott és digitális (online) sajtóorgánum;
Rádiós és televíziós csatornák;
Címzett postai küldemények (Direkt marketing tevékenység, (továbbiakban DM);
Magyar Távirati Iroda (online közlemények)
3.5.7. Sajtó és média megjelenések helye

A Távszem szolgáltatás próbaüzemének beindítása okán az általánosnál több rendezvényt, eseményt
és egyéb aktivitást szerveztek az MVGYOSZ munkatársai. Ezeknek egy része felkeltette a sajtó
érdeklődését. Így – a Centenáriumi Évet leszámítva - az elmúlt évek televíziós, rádiós és nyomtatott,
valamint online sajtómegjelenéseinek számához képest erősödött a szövetség sajtójelenléte.
Közszolgálati és kereskedelmi televíziós és rádiós, országos és helyi hírműsorokban élőben és felvételről,
délelőtti, napközbeni és esti műsorsávokban, magazin műsorokban egyaránt helyet kaptak az MVGYOSZ
hírei. A legnépszerűbb online hírportálok és print folyóiratok is tettek közzé híreink közül néhányat.
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3.5.8. Hírlevél
E-mailben kérhető hírlevelében az MVGYOSZ heti rendszerességgel nyújtott naprakész tájékoztatást
szolgáltatásai aktuális híreiről, és a látássérülteket érintő témákról.
3.5.9. Vakok Világa
A Vakok Világa folyóirat nagybetűs síkírású és pontírásban kiadott, valamint felolvasott és CD-ről
lejátszható változatát, postai úton, a digitális (elektronikus) változatát pedig e-mailben kapják meg
a megrendelők. A folyóirat lapzártája és a Braille-nyomtatás között szükségképpen felmerülő időeltolódás
miatt nem tud friss, aktuális híreket közölni. Ezért magazin jellegű, tematikus rovatokat tartalmazó
újságként került forgalomba. Benne az MVGYOSZ tagegyesületeinek eseményeiről és más,
a látássérültek mindennapi életét segítő tudnivalókról, az MVGYOZ elnökének és szakmai vezetőjének
munkájáról olvashattak az előfizetők
3.5.10.

Direkt Marketing (DM) tevékenység

Az MVGYOSZ DM tevékenysége keretében névre szólóan címzett postai levél küldeményekben
tájékoztatja a címzetteket arról, hogy mivel foglalkozik. Az adott témakör bemutatása olyan látássérült,
vagy munkatárs „szemüvegén” keresztül történik, aki személyesen kötődik az aktuális témához és jó
példaként állhat az olvasó elé. Ezekben a levelekben az olvasóktól támogatást kér a Szövetség a
bemutatott tevékenység végzéséhez, a fejlesztések megvalósításához. Az így befolyó adományok
képezik alapját olyan beruházásoknak, amelyek pályázati forrásból, vagy állami támogatásból nem
finanszírozhatók. A DM kampányok elősegítik a Szövetség jó hírnevének öregbítését és az SZJA 1%-os
felajánlások által befolyó pénz nagy része is ennek köszönhető.
3.5.10.1.
-

Vakvezető Kutya Egészségügyi Alap;
3D nyomtató;
Kennel-konyha felújítása;
Informatikai eszközök a tanuláshoz;
Vakvezetőkutya-kiképző Központ tető felújítás
A jövő kilátásai honlap fejlesztése;
3.5.10.2.

-

DM levelekben bemutatott témák

Kapcsolódó levelek

Köszönőlevelek adományozóknak;
Köszönőlevél kiemelkedő adományozóknak;
Év végi köszönőlevél
3.5.11.
Nyilvánossági Kommunikációs tevékenység kapcsán megvalósított
fejlesztések

-

Sajtókapcsolati háló bővítése;
3.5.12.

Nyilvánossági kommunikációs tevékenység eredményei

(A mérhető adatok az előző év azonos mért adataival vannak összevetve.)
-

E-mailben terjesztett hírlevél 858 címre, (növekedés 14%) 73 alkalommal (növekedés 10%) lett
kiküldve, összesen 690 hírrel, vagy közleménnyel, (növekedés 20%), melyek közül 541
az MMVGYOSZ saját, (növekedés 34%), 149 pedig valamely társszervezet, vagy egyéb
látássérülteket érintő anyag volt (csökkenés 10%).
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-

-

-

A www.mvgyosz.hu (régi) weboldal 14 alkalommal lett frissíttetve (csökkenés 64%) és 453.000szer tekintették meg, a növekedés 32%, ami azt mutatja, hogy nem a frissítések száma, hanem
a megjelenített tartalom határozza meg, hogy mennyien érdeklődnek a honlap iránt.
A Szövetség Youtube (internetes videó megosztó) csatornáján 67 követő van (növekedés
25%), 9 új videót töltött fel (növekedés 800%). A megtekintések száma az összes kisfilmre
vonatkoztatva 8100 volt (növekedés 46%). A legnézettebbek voltak: Vakvezetőkutya-kiképző
Iskola munkája; Centenáriumi Év – beharangozó; Utazás vakvezető kutyával.
Az MVGYOSZ elsődleges Facebook oldala kedvelőinek száma
2018-ban 4058; 2019-ben 4792 (a növekedés 18%).
Nyomtatott és online sajtóorgánumokban
2018-ban 239; 2019-ben 62 alkalommal történt hivatkozás az MVGYOSZ-re (csökkenés 74%).
Rádiós megjelenések száma: 28 (növekedés 47%), televíziós megjelenéseké 26 (növekedés
17%).
Postai kézbesítéssel DM levél 346.016 810.414 esetben lett kiküldve, ez 58%-kal kevesebb,
mint tavaly volt. A csökkenést az okozza, hogy 2019-ben kevesebb volt a toborzó kampány.
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4. Szolgáltatási területek
4.1. Szolgáltatások MVGYOSZ tagegyesületeknek
4.1.1. Segítségnyújtás elszámolás készítésében
A szolgáltatás általános célja, hogy az országban működő MVGYOSZ tagegyesületek hozzájussanak
azokhoz az információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek az MVGYOSZ által a tagegyesületek részére
átadott támogatások pontos elszámolásának elkészítéséhez.
Konkrét cél a telefonos és e-mailes, adott esetben személyes tájékoztatás biztosítása a tagegyesületek
részére:
-

-

a Költségvetési törvényben az MVGYOSZ általi felhasználás céljából nevesítetten elkülönített
pénzösszegből, a tagegyesületeknek működési költségeik részbeni fedezésére továbbadott
támogatással, és
az adózók által a Szja-juk terhére az MVGYOSZ részére történt felajánlásokból befolyt
összegből a tagegyesületeknek felhasználásra továbbadott pénzösszegek elszámolási
módjával kapcsolatban.
4.1.2. Specifikus célok

-

számviteli ügyekhez kapcsolódó tanácsadás
könyveléstechnikai tanácsadás
4.1.3. Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatás működtetését biztosító
partnerek, támogatók

-

Magyar Állam (Munkabérek és működési költségek részbeni finanszírozója)
4.1.4. Fejlesztések a Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatásban

-

Egységes elszámolási rend kialakítása, ideértve a szövetség és tagegyesületeinek egységes
működését és elszámolását elősegítő pontrendszer bevezetését is.
MEGJEGYZÉS:

Az elszámolás alapját képező pontrendszert tartalmazó dokumentum, valamint a szövetség által
az egyesületek szakmai tevékenységének finanszírozása céljából továbbadott támogatás
felhasználásával ellátott feladatokról készült egyesületi beszámolók hozzáférhetők az elszámolással
érintett MVGYOSZ tagegyesületeinél, vagy adatbetekintés keretében kikérhetőek az MVGYOSZ
irattárából.
4.1.5. Eredmények a Segítségnyújtás elszámolás készítésében szolgáltatásban
-

21 sikeres tagegyesületi elszámolás.
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4.2. Szolgáltatások látássérült magánszemélyeknek
4.2.1. Információs szolgáltatás
A szolgáltatás általános célja, hogy az érintettek hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek
megkönnyítik egy látássérült személy mindennapi életvitelét.
4.2.1.1.

Specifikus célok:

Személyre szabott információ nyújtása
-

Az MVGYOSZ szolgáltatásairól
4.2.1.2.

-

Az Információs szolgáltatás működtetését biztosító partnerek, támogatók:

Megegyezik a PR és marketing tevékenységet ismertető részben ismertetettekkel
4.2.1.3.

Az Információs szolgáltatás leírása

Munkatársainkat munkaidejükben, telefonon megkereső ügyfeleink szóbeli tájékoztatását az ügyfelek
érdeklődése szerint biztosítottuk.

4.3. Látássérültek által igénybe vehető, az egyenlőesélyű hozzáférést
segítő szolgáltatások
4.3.1. Braille- és hangoskönyvek kölcsönzése (könyvkölcsönzés)
4.3.1.1.

A könyvkölcsönzés szolgáltatás célja

Klasszikus és kortárs szépirodalmi, valamint ismeretterjesztő művekhez történő hozzáférés biztosítása,
a vak és gyengénlátó emberek számára akadálymentesített változatban.
4.3.1.2.
-

Specifikus célok

Pontírásban elkészített (Braille) könyvek kölcsönzése
CD-n tárolt, valamint online letölthető, létező személyek által felolvasott hangoskönyvek
kölcsönzése
4.3.1.3.

A könyvkölcsönzés szolgáltatás leírása

A szolgáltatás a Bodor Tibor Hangoskönyvtár és Louis Braille Könyvtár nevű szolgáltató részlegekben
valósul meg. A hét három munkanapján, kedden, csütörtökön és pénteken heti 20 órában, ügyfélfogadás
keretében lehetséges a személyes kölcsönzés. Hétfőn és szerdán a postai szállítással kölcsönzött
könyvek kezelése történik. A postai szállítás a postai küldemények kezelésére vonatkozó szabályzat
alapján - ingyenes, az ország teljes területén. Az MVGYOSZ Bodor Tibor Hangoskönyvtár állományában
szereplő hangoskönyvek egyre nagyobb számban online, okostelefonon futtatható alkalmazás
segítségével is kölcsönözhetők. A Braille-könyv kölcsönzési igények gyors kielégítését lehetővé tevő
belső szabályozás, majd ezt követően a tíz éve nem keresett, vagy más okból kifolyólag nem kölcsönzött
művek selejtezésre történő előkészítése megtörtént.
4.3.1.4.
-

Fejlesztések a könyvkölcsönzés szolgáltatásban

Új raktározási, akadálymentes kiszolgáló- és ügyféltér kialakítása
Hangos-és Braille-könyv állomány bővítése
Online hozzáférést biztosító androidos mobil applikáció készíttetése
Humán erőforrás bővítése
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4.3.1.5.
-

A könyvkölcsönzés szolgáltatás megvalósításának támogatói, partnerei

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Megváltozott munkaképességű személyek munkabérek
és speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
Magánszemély adományozók (hangoskönyv állomány bővítése)
4.3.1.6.

Eredmények a könyvkölcsönzés szolgáltatásban

A kölcsönözhető hangoskönyv állomány bővülése a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodás folyományaként - jelentős volt, 250 új művel bővült, ami csaknem 100-zal
több, mint az előző évi eredmény.
Az online hangoskönyvtár alkalmazás letöltések száma iOS-ben több, mint 1000, Androidban több, mint
500. 2018-ban még csak iOS-ben volt elérhető, a letöltések száma december 31-ig 187 volt.
Az online kölcsönzés elérhetővé tétele - a becslésekkel ellentétben - nem csökkentette lényegesen a
fizikai adathordozón (CD-n) történő kölcsönzések számát.
A CD-n elérhető könyveket kölcsönzők száma a tárgyévben 1221 az előző évben 1105 fő volt. A
növekedés 10,5%. A kölcsönzött könyvek száma 9578 db, az előző évben 9828 db volt. A csökkenés
mértéke 2,5%. A kölcsönzők számának növekedése mellett a kölcsönzött könyvek számának csökkenése
azzal indokolható, hogy januárban szünetelt a szolgáltatás, illetve az egyidejűleg legfeljebb 9 könyv
kölcsönzésre vonatkozó limit szabályának foganatosítása megtörtént.
A Braille-könyvtárból kölcsönözhető új művek száma 2019-ben 30 a Centenáriumi Évben 100 volt.
A kölcsönzött kötetek száma 2019-ben 4602, az előző évben 11290 volt. A csökkenés 59%. A csökkenést
indokolhatja a szolgáltatás éves szinten összesen 4 hónapos szünetelése, ez az év eleji Szolgáltató
központba költözés és a fizetett- és betegszabadságok együttes időtartama, illetve a Braille-könyvek
házhozszállítását akadályozó új postai kézbesítési szabályzat bevezetése. (Azon küldeményeket,
amelyek levélként lettek feladva – ahogy a Braille-könyveket szokás – csak akkor szállítja házhoz a posta,
ha a küldemény elfér a levélszekrényben is.).
Ha az üzemszünet időtartamával arányosan felkerekítjük a kölcsönzött kötetek számát, akkor 6120 lett
volna, ami még mindig közel 48%-os csökkenést mutatna.
4.3.2. Segédeszköz ellátás
4.3.2.1.

A segédeszköz-ellátás szolgáltatás célja

A látássérült személyek számára a látás hiányából, vagy gyenge voltából eredő, a mindennapi életükben
felmerülő, speciális eszközökkel áthidalható problémák kiküszöbölése.
4.3.2.2.
-

Specifikus célok

Közlekedést segítő eszközök (pl. fehérbotok);
A kijelzőn láthatóan megjelenő információkat beszéd formájában közlő eszközök;
Hangjelzést adva tájékoztatást adó eszközök;
Tapintható kijelzővel gyártott eszközök;
Vakok számára készített sporteszközök;
Vakok által is játszható játékok;
Optikai és digitális nagyítók;
Tapintható jelölés létrehozására alkalmas eszközök;
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-

Braille-írás eszközeinek, és;
Egyéb, a háztartás vezetését megkönnyítő eszközök;
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott termékek értékesítése;
Segédeszközök szervizelése (elemcsere, botvég és botgumi csere, megrongálódott
fehérbotokhoz egyedi alkatrészek gyártása, fejlesztése, botok személyre szabása,
pontírógépek javítása, alkatrészek gyártása, stb.)
4.3.2.3.
A segédeszköz-ellátás szolgáltatás megvalósításának támogatói,
partnereink

-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
SZJA 1%-ról MVGYOSZ javára rendelkezők (árkedvezmény fedezetének biztosítása)
Egyéb magánadományozók (árkedvezmény fedezetének biztosítása)
„Informatika a Látássérültekért” Alapítvány
AlkoSoft Bt.
77 Elektronika Bt.
Hangvilág Bt.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
4.3.2.4.

A segédeszköz-ellátás szolgáltatás leírása

A szolgáltatás a Segédeszközbolt nevű szolgáltató részlegben működik. A hét három munkanapján:
kedden, csütörtökön és pénteken, heti 20 óra nyitva tartási időben van lehetőség személyesen vásárolni.
Hétfőn és szerdán az utánvétes és a kiválasztott terméket postai szállítással megrendelő vásárlók
kiszolgálása (csomagolás, postai feladás előkészítése), valamint a NEAK felé történő elszámolással
kapcsolatos adminisztratív tevékenységek (árurendelés és beszerzés, bevételezés) történik. A külföldi
szállítókkal a nemzetközi referens tartotta a kapcsolatot.
4.3.2.5.
-

Fejlesztések a segédeszköz-ellátás szolgáltatásban

Új raktár, akadálymentes kiszolgáló és ügyféltér kialakítása;
Biztonsági kamerarendszer kiépítése;
Árukínálat bővítése;
Raktárkészlet frissítése;
4.3.2.6.

Eredmények a segédeszköz ellátás szolgáltatásban

Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy az MVGYOSZ segédeszköz értékesítés terén ismét
túlszárnyalta az előző év eredményeit. A vásárlók száma: a tárgyévben 2146 fő, az előző évben 1152
volt. A növekedés mértéke 86%, ami az elmúlt 5 év legkiemelkedőbb eredménye a területen. A vényre
felírható fehérbotok értékesítése 126 db, az előző évben 86 db volt. Növekedés: 46%. Egyedi
méltányossági kérelemre kapott NEAK támogatással megvásárolt eszközök száma: 34 db, tavaly 29 db
volt. A növekedés mértéke 19%.
4.3.3. Síkírásban nyomtatott kiadványok átalakítása látás nélkül hozzáférhető
változatúra (adaptálás)
4.3.3.1.

A sík nyomtatás adaptálása szolgáltatás célja

A síkírásban kinyomtatott tankönyvek, kották, irodalmi művek, közüzemi számlák és egyéb kiadványok
átalakítása olyan formátumokká, hogy az azokban fellelhető vizuálisan megjelenített tartalmakhoz
(szöveghez, ábrákhoz, képekhez, stb.) a látássérültek is egyenlő eséllyel férhessenek hozzá.
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4.3.3.2.
-

Specifikus célok

Síkírásos anyagok (könyvek, tankönyvek, kották) digitalizálása (lapolvasóval);
Digitalizált képfájlok szöveges fájlokká alakítása (OCR szoftverrel);
Szöveges fájlok cél szerinti szerkesztése, formázása (a képernyőolvasóval kinyerhető
információk maximalizálása érdekében);
Szöveges fájlok átalakítása Braille-nyomtatásra alkalmazható fájlokká (karakterek cseréje,
rövidírásra kódolás, kivételek szerkesztése, tördelés optimalizálása);
Braille-nyomtatás
Kiadványok lapjainak kötegelése
Braille-lapok szabása
Öntapadós Braille-feliratok készítése
Braille-nyomtatású folyóiratok postai kiszállításának szervezése, végzése
4.3.3.3.

A sík nyomtatás adaptálása szolgáltatás leírása

A szolgáltatás az Adaptáló csoport nevű szolgáltató részlegben valósult meg. Az iskolák által megrendelt
tankönyvek, a szolgáltatók által megrendelt közüzemi számlák, az MVGYOSZ tagegyesületei
és látássérült magánszemélyek által megrendelt szövegek, könyvek és kották Braille-írású, vagy digitális,
akadálymentes változatait a Vakok Világa folyóiratot négyféle változatban, a Rádió és Televízió
műsorújságot, a Braille-könyvtár kölcsönözhető műveit, a Segédeszközbolt Braille-nyomtatású termékeit,
és mindennemű pontírásban nyomtatott anyagot készítenek a csoportban dolgozók. Mivel
az akadálymentes tankönyvek adaptálási folyamata a vonatkozó rendelkezések miatt csak májusban
kezdődhetett, viszont szeptemberig el kellett készíteni a megrendelt könyveket, ezért a szezonális
munkavállalók, megbízottak, önkéntesek és közösségi szolgálatosok segítségét is igénybe kell venni.
4.3.3.4.

Fejlesztések a sík nyomtatás adaptálása szolgáltatásban

A digitális akadálymentes tankönyvek fájlformátuma 2019-ben már minden operációsrendszerrel
egyaránt használható, ingyenes licencet igénylő szoftverekkel olvasható és szerkeszthető.
4.3.3.5.
A sík nyomtatás adaptálása szolgáltatás megvalósításának támogatói,
partnereink
-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Megváltozott munkaképességű személyek munkabérek és
speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
4.3.3.6.

Eredmények a sík nyomtatás adaptálása szolgáltatásban

A tankönyv adaptálás tevékenység 2019-ben a digitális akadálymentes változatra korlátozódott, mivel
csak erre a formátumra érkezett megrendelés. A megrendelések száma minimálisan csökkent, melynek
egyik oka – a Jövő Kilátásai projekt kutatása alapján – az lehet, hogy az előző években értékesített
tankönyveket a diákok közösségi médiafelületek zárt csoportjaiban, kalóz másolatként továbbítják
egymásnak. Ez egyrészről megrendelésszám csökkenéshez vezet, másrészről informális visszajelzés
arról, hogy szívesen használják az MVGYOSZ által előállított adaptált változatokat. Az értékesített
tankönyvek darabszáma viszont nőtt, ami arra vezethető vissza, hogy a reál tantárgyakhoz tartozó
tankönyvek adaptálási problémáit is sikeresen oldotta meg az MVGYOSZ. A Braille-nyomtatás
mennyisége jelentősen csökkent, melyet a pontírásban kiadott sajtótermékek előfizetői számának
csökkenése és a Braille-könyvtár állományát bővítő új könyvek számának csökkenése okoz.
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A 2019/2020-as tanévre 23 tanuló részére rendeltek tankönyveket az iskolák. Előző tanévre vonatkozó
adat 28 tanuló volt. Csökkenés 17%.
Értékesített tankönyvek száma 2019-ben összesen tárgy évben 230 db, előző évben 180 db volt. A
növekedés mértéke 28%.
A Rádió- és Televízió Műsorújság előfizetőinek száma 2019-ben 62, 2018-ban 71 volt. A csökkenés
mértéke 19%. Braille-nyomtatású Vakok Világára 95-en előző évben 99-en fizettek elő. A csökkenés
mértéke 4%.
A tárgyévben összesen 388511 A4-es oldal Braille-nyomtatása történt meg, az előző évben ugyanez
514568 volt. A csökkenés mértéke 24%.

4.4. Vakvezető kutya használat biztosítása
4.4.1.1.

Vakvezető kutya használat biztosításához kapcsolódó szolgáltatás célja

A vak és gyengénlátó emberek vakvezető kutyával történő biztonságos közlekedésének lehetővé tétele.
Látássérültek vakvezető kutyával történő ellátása.
4.4.1.2.
-

Specifikus célok

Vezető munkára várhatóan alkalmas egyedek tenyésztése;
Vezető munkára várhatóan alkalmas egyedek beszerzése;
Növendék kutyák egészséges fizikai és mentális fejlődésének, szocializációjának biztosítása
(kölyöknevelés);
Alkalmas egyedek kiképzése vakvezetésre;
Leendő, kutyával közlekedő látássérültek felkészítése;
Kutya-gazda páros felkészítése közlekedésbiztonsági vizsgára;
Átadott vakvezető kutyák fizikai és mentális állapotának, tartási körülményeinek és
vezetőmunkájának figyelemmel kísérése (utógondozás);
A kiképzés során beépült reflexek frissítése (utógondozás);
Gondoskodás a munka alól felmentett kutyákról;
A vakvezető kutya munkájának bemutatása a társadalom jól látó tagjai részére (társadalmi
szemléletformálás).
4.4.1.3.

A vakvezető kutya használat biztosítása szolgáltatás leírása

A szolgáltatás hazánkban egyedülállóan komplex, melyet az MVGYOSZ csepeli telephelyén, - illetve
egyes elemeit az ország területén szükség szerint bárhol - a Vakvezetőkutya-kiképző Központ
elnevezésű szolgáltatási részleg nyújtja.
A szolgáltatás fő elemei: Kapcsolatfelvétel az igénylőkkel, kapcsolattartás, igénylők felkészítése a kutya
fogadására, gazda-kutya párosok kiválasztása, a kiképzett kutyával történő közlekedés és a kutyatartás
betanítása (Átadó tanfolyam), a gazda-kutya párosok figyelemmel kísérése, szakmai segítségnyújtás
(utógondozás).
A szolgáltatás biztosítását az alábbi szakmai programok működtetése alapozta meg: Tenyésztési
program, Kölyöknevelési program, Kiképzési program. A kölyökkutyák születésétől a kiképzett kutyák
átadásáig körülbelül 18 hónap telik el. A szolgáltatás nem fejeződik be a közlekedésbiztonsági vizsga
kapcsán esedékes átadással. A Szövetség vakvezető kutyáit nem adja tulajdonba, csak örökös
használatba. Folyamatosan figyeli fizikai, egészségügyi és mentális állapotukat, vezető munkájukat.
Szükség esetén reflex felfrissítő tanfolyamon fejleszti készségeiket. A méltatlan, vagy szakmailag nem
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megfelelő tartás kialakulása kapcsán adott esetben visszaveszi kutyáit. A szolgáltatásban tevékenykedő
munkatársak fontos feladata a segítőkutyával közlekedők speciális helyzetét és jogait széles körben
ismerté tenni. Ezért a népszerű bemutatókat sokan láthatták 2019-ben is.
4.4.1.4.
-

Fejlesztések a vakvezető kutya használat biztosítása szolgáltatásban

Főépület fedélszék részbeni cseréje.
Főépület tető héjazat teljes cseréje.
Főépület esővíz elvezető rendszerének teljes cseréje.
Új fűnyíró traktor és kerti szerszámok, kerti bútorok beszerzése.
Átadó tanfolyam és utógondozás időtartama alatt használt szimulációs garzonok kialakítása.
Vakvezető Kutya Egészségügyi Alap létrehozása.
Kerítéscsere egy 50 méteres szakaszon, a Csepeli Kis-Duna felőli oldalon
Tematikus honlap létrehozása
Tagsági jogviszony létesítése az Európai Vakvezetőkutyás Szövetségben (EGDF)
4.4.1.5.
A vakvezető kutya használat biztosítása szolgáltatás megvalósítást
támogatók, partnerek

-

Magyar Állam (munkabérek és működési költség egy részének biztosítása);
FSZK- Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.;
Adományozó magánszemélyek;
Innoreal Kft.;
Next Move Kft. (DORKO márka);
Cognex Hungary Kft.;
Citi Bank Hungária;
Lilly Hungária Kft.;
Novartis Kft. Alcon csoportja;
dr. Szilágyi Zoltán (állatorvosi ellátás);
Intervet Kft. (térítésmentes vakcinák);
FSZK (a beszámoló kézhezvételének idején már NFSZK) (segítő kutya képzés finanszírozása);
LDS Charities (szimulációs szobaberendezés);
Pet-Food;
Lavet.hu
Drmakkos.com Bt.
JuliusK9
Tihanyi Félmaraton
Fővárosi Törvényszék
Koppány Zsófia fotós
Jókutya Iskola
4.4.1.6.

Eredmények a vakvezetőkutya használat biztosítása szolgáltatásban

2019-ban 11, az MVGYOSZ által kiképzett vakvezetőkutya tett gazdájával sikeres közlekedésbiztonsági
vizsgát, míg az előző évben 19. A csökkenés mértéke 42%. A jelentős visszaesést részben magyarázza
az, hogy egyre több igénylőnek van szüksége az általános 6-8 hete felkészítésnél sokkal hosszabb időre
ahhoz, hogy sikeres vizsgát tegyen.
A tárgyévre vonatkozóan 84 igénylő szerepelt a nyilvántartásban. Új igénylést 17-en adtak be, és 14-en
vettek részt személyes ismerkedésen. 11 igénylő tett sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát a részére
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átadott kutyával. Mindennapi segítőtársként 86 vakvezető kutya közlekedett látássérült gazdájával
Magyarországon. Ezeken a területek nincs, vagy alig volt változás az előző évi adatokhoz képest.
Szakmai programok: Tenyésztési Program: 2 tenyészszuka 1 - 1 almából 10 kölyköt hozott világra. 11
kölyköt kellet külső forrásból beszerezni. A Kölyöknevelési programban 51 kutya volt nyilvántartva, míg
az előző évben 33. A növekedés mértéke 35%.
Utógondozási program: Összesen tárgyévben 69, előző évben 35 esetben foglalkoztak a munkatársak
kihelyezett kutyákkal és gazdáikkal. Növekedés 49%. Összesen 4 utógondozási nap volt, míg tavaly 3.

4.5. Jogsegélyszolgálat
4.5.1.1.

A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás célja

Tájékoztatás a látássérültséggel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásáról, a jogszabály követő
szervezeti működés támogatása.
4.5.1.2.
-

Specifikus célok

Segítségnyújtás jogszabály értelmezésben látássérült magánszemélyeknek
Látássérült magánszemélyek tájékoztatása jogorvoslat lehetőségéről
Jogi tanácsadás látássérült magánszemélyek részére
Jogszabályi környezet vizsgálata az MVGYOSZ kérésére
Az MVGYOSZ tájékoztatása adott témakörökre vonatkozó jogszabályokról
Belső szabályzatok készítése az MVGYOSZ részére
4.5.1.3.
A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás megvalósításában együttműködő
partnerek, támogatók

-

Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Megváltozott munkaképességű személyek munkabérek és
speciális munkaeszközeik beszerzésének részbeni finanszírozója)
4.5.1.4.

A Jogsegélyszolgálat szolgáltatás leírása

A szolgáltatás keretében egy jogász végzettségű látássérült munkavállaló telefonon, e-mailben és
ügyfélszolgálat keretében segített a jogalkalmazásban térítésmentesen, a hozzá forduló látássérülteknek:
Munkájában esetenként közreműködött a szövetség érdekképviseleti tevékenységét segítő jogtanácsos
asszony
Esetleírások
-

-

látássérülteket megillető ellátások: fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék,
a családtámogatás körébe tartozó ellátások: magasabb összegű családi pótlék,
gyermekgondozási támogatás és díj;
szociális ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás, települési támogatás, szociális
étkeztetés, intézményi térítési díj, óvodáztatási támogatás;
munkanélküli ellátások: álláskeresési támogatás, képzési támogatás;
megváltozott munkaképességűek támogatásai: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás;
nyugdíj ügyek: előre hozott öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj öregségi nyugdíjra váltása,
nyugdíj melletti munkavégzés, özvegyi nyugdíj, árvaellátás;
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-

-

-

-

-

a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése: a munkáltatók által igénybe
vehető támogatások BFKH-tól és kormányhivatalok foglalkoztatási osztályától, rehabilitációs
hozzájárulás fizetése alóli mentesülés;
a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó kedvezmények: gépjárműszerzési támogatás, parkolási
engedély, akadálymentesítéshez nyújtott támogatás;
hitel ügyek: lakáscélú és szabad felhasználású hitelek, gépjármű vásárlási hitel,
magánszemélyek közötti hitel viszonyok;
adózással összefüggő kérdések: látássérülteket megillető adókedvezmények (személyi és
családi), illetékkedvezmények, méltányossági mérséklés és részletfizetés, gépjármű adó
kedvezmény, közigazgatási bírság;
öröklési ügyek: öröklési szerződés, öröklési rend, hagyatéki tartozások, örökség
visszautasítása, hagyomány;
családi jogi ügyek: házassági bontóper, perköltség mentesség, gyermek elhelyezés és
gyermektartásdíj;
rendelkezési jog: rendelkezési jog látássérültség miatti korlátozottsága, adásvételi és öröklési
szerződések, idősek otthoni ellátási szerződés vak személy általi aláírására vonatkozó
kérdések, végrendelkezési jog gyakorlásának lehetőségei, hitel szerződések érvényességének
kérdései, ügyintézésben korlátozott személy helyetti eljárás;
ingatlan ügyek: adásvételi szerződés, haszonélvezet, közös tulajdon megszüntetése,
önkormányzati lakásbérleti joga, ingatlannal összefüggő költségek viselése, fiatalok lakáshoz
jutásának támogatása;
szerzői jog: kiadói szerződés,
nemzeti gondozás, hadi gondozás;
tartási szerződés;
ajándékozási szerződés;
betegjogi ügyek;
fogyatékosság miatti diszkrimináció;
végrehajtás: fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtás.

A szövetség működését az alábbi felsorolásban olvasható tevékenységek végzésével támogatta:
-

Balatonboglári üdülő házirendjének elkészítése.
A vakvezető kutya egészségügyi alap iratainak átdolgozása.
A Szövetség képviselete a NAV Repülőtéri Parancsnoksága előtt import fehér botok és Braille
órák vám- és ÁFA ügyében.
4.5.1.5.

Eredmény a Jogsegélyszolgálat esetében

Jogsegélyszolgálat 2019-ben 354 ügyben nyújtott tájékoztatást, 2018-ra vonatkozóan ugyanez az adat
308 volt. A növekedés mértéke 13%.
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4.6. Névírás oktatása
A szolgáltatás célja, hogy bármely vak személy képes legyen önállóan, olvashatóan leírni a nevét.
4.6.1.1.
-

Golyóstoll használatának megtanítása
Név leírásának megtanítása
4.6.1.2.

-

Specifikus célok

A Névírás oktatásában együttműködő partnerünk

Fény Alapítvány
4.6.1.3.

A Névírás oktatás leírása

A szolgáltatást Aláírás tanfolyam néven hirdeti a Szövetség. Az oktatás személyre szabottan zajlik,
egyszerre csak egy emberrel foglalkozik az oktató. A szolgáltatás az MVGYOSZ székházában valósul
meg.
4.6.1.4.

Eredmények a Névírás oktatás szolgáltatásban

2019-ben 4 személy tanulta meg a nevét vakon, golyóstollal leírni. Tárgyévben 10 oktatási óra volt, míg
az előző évben 30. A csökkenés mértéke 66%. A szolgáltatás indikátorainak változását elsősorban a
tevékenységben közreműködő szakember rendelkezésre állása befolyásolja.

4.7. Digitális kompetenciafejlesztés
4.7.1.1.

Az OkosKlub szolgáltatás célja

A látás nélkül is használható okostelefonok és táblagépek, hordozható és asztali számítógépek,
kiegészítő eszközök, a látássérülteket segítő szoftverek megismertetése, azok használatának
megtanítása vak és gyengénlátó embereknek, valamint az MVGYOSZ tagegyesületeinél a szakterületen
tevékenykedő munkatársainak.
4.7.1.2.
-

Specifikus célok

Az iOS operációs rendszer akadálymentes használatának bemutatása
A Mac OS operációs rendszer akadálymentes használatának bemutatása
Az Android operációs rendszer akadálymentes használatának bemutatása
A Windows operációs rendszer akadálymentes használatának bemutatása
Az iOS operációs rendszer akadálymentes használatának megtanítása egyéni és kiscsoportos
foglalkozás keretében
A Mac OS operációs rendszer akadálymentes használatának megtanítása egyéni foglalkozás
keretében
Az Android operációs rendszer akadálymentes használatának megtanítása egyéni és
kiscsoportos foglalkozás keretében
A Windows operációs rendszer akadálymentes használatának megtanítása egyéni foglalkozás
keretében
Az okos eszközökhöz kapcsolható kisegítő perifériák megismerésének lehetővé tétele
A látás hiányából, vagy annak gyenge voltából eredő hátrányokat áthidaló speciális applikációk
megismertetése és használatuk megtanítása
Okostelefonok kölcsönzése
Közösségi tér biztosítása a látássérült felhasználók számára tapasztalatcseréhez és gyakorlati
útmutatáshoz
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4.7.1.3.

Az OkosKlub szolgáltatás leírása

A szolgáltatás keretében kezdő és haladó felosztásban iPhone és androidos okostelefonok, Windows-os
számítógépek, vezeték nélküli perifériák (mint pl. Braille-kijelző), képernyőolvasó és egyéb, segítő
szoftverek használatának bemutatása, betanítása történik. A tevékenység során az oktató alkalmazkodik
az egyedi igényekhez. Az MVGYOSZ lehetőséget biztosít arra, hogy a haladó ismeretekkel rendelkező
felhasználók személyesen osszák meg ismereteiket a kezdőkkel, valamint bármely résztvevő
kipróbálhatja a drágább készülékeket is azért, hogy mielőtt a vásárlás mellett döntene, alkalma nyíljon az
adott termék hasznosságának kipróbálására. A nehezen közlekedő ügyfelek kérhetik, hogy az oktató az
otthonukban keresse fel őket és ott tartson nekik képzést.
4.7.1.4.
-

Eredmények az OkosKlub szolgáltatásban

A regisztrált résztvevők száma 2019-ben 120 fő volt, az előző évben 18. Növekedés A
növekedés mértéke 850%. Ez az eredmény kiugró és a Távszem projekt keretében kiosztott
iPhone-ok száma eredményezi. Az iPhone-okra telepíthető többféle, a látássérülteket segítő
alkalmazás ismertetése és használatuk betanítása iránt jelentkezett fokozott igény.
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5. Pályázatok, projektek, események
5.1. Pályázatok
Az MVGYOSZ pályázati úton elnyerhető források megszerzésével igyekszik megteremteni egyes
folyamatosan végzett, vagy tervezett tevékenységeinek finanszírozását.
Emellett esetenként pályázati kiírás alapján nyújt pénzbeni támogatást látássérülteknek segédeszköz és
életvitelt segítő eszközhöz vásárlásához (SÉSEJT pályázat). 2019-ben egy, a Jövő kilátásai projekthez
kapcsolódó piktogram tervező pályázati kiírást is közzétett a szövetség.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Szociális Bizottsága
költségvetési kerete
A támogatás keretében 25 fő zuglói lakcímmel rendelkező látássérült (16 magánszemély és 9 fő intézeti
lakó) számára speciális fejlesztésű pendrive-val kompatibilis mp3 lejátszó, valamint hozzá tartozó hálózati
töltő (USB C csatlakozóval) beszerzését és továbbadását valósítottuk meg. A program 2019. elején zárult
le az eszközök átadásával. Az elszámolást benyújtottuk a támogató felé.
A pályázatot írta: Nagy-Virág Krisztina.
5.1.2. Fogyatékos Emberek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatok
SKK 2018/5 kódszámú pályázat vakvezetőkutyák képzési költségeinek és munkatárs képzésének
támogatására. Elnyert támogatás: 3.865.089 Ft. A pályázat 2018 nyarán kezdődött és 2019-ben került
elszámolásra.
SKK 2019/17 kódszámú pályázat vakvezetőkutyák képzési költségeinek és munkatárs képzésének
támogatására. Elnyert támogatás: 3.709.604 Ft. A pályázat megvalósítása 2019. nyarán kezdődött és
jelenleg is folyamatban van.
A pályázatokat írta: Nagy-Virág Krisztina, és Schiff Mónika
5.1.3. Hangkook Abroncsadományozási Program
A program keretében 1 szett nyári gumiabroncs ingyenes átadásával támogatta a pályáztató a
Szövetséget.
5.1.4. Magyarország Kormányának felhívására benyújtott nyertes pályázat
A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2019. évi rehabilitációs
foglalkoztatásának költségvetési támogatására
Elnyert támogatás: 36.790.000 Ft (növekedés: 1.300.000 Ft)
A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2020. évi rehabilitációs foglalkoztatásának
költségvetési támogatására Elnyert támogatás: 36.790.000 Ft, egyszeri támogatás: 758.648 Ft.
(növekedés: 2.730.000 Ft)
A pályázatokat írta: dr. Nagyné Berke Mónika, dr. Nagy Sándor, Németh Orsolya és Nagy-Virág Krisztina.
5.1.5. Magyarország Kormányának felhívására benyújtott nyertes pályázat
EFOP-1.1.5-17-2017-00001 azonosítószámon 469.370.589 Ft támogatást nyert a Szövetség
a TÁVSZEM projekt megvalósítására. A projekt 2018. januárjában kezdődött és 2019. végéig tartott.
A pályázatot írta: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna, dr. Nagy Sándor, dr. Verdes Zsuzsanna,
és Erhart Péter.
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5.1.6. Az MVGYOSZ által kiírt A JÖVŐ KILÁTÁSAI – SÉSEJT – 19.01kódszámú
pályázat
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, A JÖVŐ KILÁTÁSAI – SÉSEJT – 19.01
pályázati azonosítóval pályázatot hirdetett azon látássérült középiskolás diákok részére, akik
tanulmányaikat a 2019 – 2020-as tanévben integrált keretek között folytatják és az MVGYOSZ által
előállított, digitális akadálymentes tankönyvekből tanulnak. A szövetség célja, hogy a látássérült
középiskolások tanulmányi eredményeinek alakulását ne befolyásolhassa a tanulást segítő
eszközrendszer nem megfelelő mivolta, vagy hiánya. Ezért a pályázaton 15 diák nyerhetett választása
szerint új laptopot, vagy iPad-et (külső billentyűzettel), mintegy 3.500.000 Ft értékben. A nyertes pályázók
az informatikai eszközöket a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából rendezett ünnepség záró részében
vehették át.
5.1.7. Piktogram tervező pályázat
2019 őszétől elérhető a szövetség „A jövő kilátásai” című online információs központja, mely az integrált
oktatásban tanuló látássérült diákok tanulását és tanítását célozza segíteni. Ennek kapcsán lett
meghirdetve egy piktogram tervező pályázat, diákok számára. A jövő kilátásai weboldal az mvgyosz.hu
egyik aloldala, melyen a szövetség logója mellett egy piktogram is jelzi, hogy az érdeklődő A jövő kilátásai
aloldalon jár. A piktogram tükrözi az A jövő kilátásai program szemléletét és összhangban van az
MVGYOSZ arculatával. A nyertes pályázat díjának átadására 2019. október 14-én került sor a Fehérbot
világnapja alkalmából megrendezett ünnepség keretein belül.

5.2. Projektek
5.2.1. Centenáriumi kvíz
A Centenáriumi Év emlékeinek felelevenítése céljából a szövetség kvízjátékot hirdetett az MVGYOSZ
Hírlevél olvasói számára. A tíz héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten tíz-tíz kérdést
tettünk fel a szövetség Centenáriumi Évével kapcsolatosan hírlevelünkben, melyre minden héten
a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben vártuk olvasóinktól a helyes válaszokat. Összesen
tehát 100 kérdésre kellett válaszolni. A résztvevők közül a legtöbb helyes választ adó lett az első
helyezett. A megfejtéseket hétről hétre e-mailben lehetett beküldeni. A feladatok nehézségére való
tekintettel minden játékos ajándékkönyvet kapott. Az első helyezett 100.000. Ft, a két második helyezett
pedig 10.000 - 10.000 Ft értékű térítésmentes vásárlási lehetőséget kapott az MVGYOSZ
segédeszközboltjában.
5.2.2. Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára – Távszem
(EFOP-1.1.5-17-2017-00001)
2019 első negyedében befejeződött a projekt keretében megvalósítandó képzések (érzékenyítő tréning,
mentorképzés, operátor képzés) engedélyeztetése, az egyes modulokhoz kapcsolódó tematikák
és tananyagok kidolgozása, a belépési feltételek és a képzés során átadandó kompetenciák
meghatározása, valamint megkezdődött a képzések és a kapcsolódó feladatok ütemezése,
megszervezése. A képzések április-június folyamán zajlottak az MVGYOSZ székházában. A Távszem
központ kialakítása 2019. március végére befejeződött, így az operátorok már a kifejezetten számukra
kialakított helyiségekben kezdhették meg a munkát. Szintén beszerzésre kerültek a mentorok
és az operátorok munkaeszközei (számítógépek, laptopok). Lezajlott a projekt keretében tartós
használatba adandó iPhone készülékek első körös közbeszerzése, melynek során 500 okostelefon került
beszerzésre. A készülékek február végén érkeztek meg, bekerültek az MVGYOSZ leltárába és április
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elején átadásra kerültek a tagegyesületeknek a csontrezonanciás fejhallgatókkal együtt. Elindítottuk
a második közbeszerzési eljárást, melyben további 322 darab iPhone került beszerzésre. Február
és március folyamán megtörtént az április 1-jétől a projekt keretében foglalkoztatandó mentorok
és operátorok jelentkeztetése és kiválasztása. Operátornak összesen 29 fő, mentornak pedig 60 fő
jelentkezett. A 21 fő mentor és 13 fő operátor képzése április elején indult. Illetve kiválasztásra került
az ügyfélszolgálati munkát ellátó két új munkatárs. Szintén február-március folyamán valamennyi
tagegyesületnél megyei tájékoztatót tartottunk, melyeken az egyesületek vezetősége, munkatársai, illetve
a mentor jelöltek vettek részt. A tájékoztatók során információt adtunk a Távszem szolgáltatás
működéséről, az igénybevétel feltételeiről, az iPhone-ok kiosztásának folyamatáról és az odaítélés
lehetséges szempontjairól, a mentorok foglalkoztatásának feltételeiről, feladataikról, valamint
a tagegyesületek kapcsolódó kötelezettségeiről. A megyei tájékoztatók kapcsán ismét több média
megjelenésre nyílt lehetőségünk, többek között a Civil Rádió és egy győr-moson-sopron megyei hetilap
is tudósított a Távszem szolgáltatásról. Folytatódott a Tavszem.hu portálmodul fejlesztése, a célok,
felhasználási módok, felhasználói körök és jogosultságok, valamint a konkrét felhasználási igények
meghatározása mellett. A honlap februártól érhető el a nyilvánosság számára, és tartalmazza a Távszem
szolgáltatással kapcsolatos információkat. A tavszem.hu mellett kiemelt figyelmet kapott a Távszem
Facebook oldala is. Lezajlott a 13 fő operátor és 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs 24 + 280 órás képzése.
A képzési program során nem történt lemorzsolódás, valamennyi felvett munkatárs teljesítette a képzési
követelményeket és megkapta az operátori képzés elvégzését igazoló tanúsítványt. Az operátorok
szakmai gyakorlata egyben a Távszem alkalmazás és szolgáltatás belső tesztelését is jelentette, melynek
során több mint 80 látássérült személy – elsősorban a mentorok és az MVGYOSZ munkatársai –
tesztelték napi több hívás indításával a rendszert és adtak írásos visszajelzést a technikai nehézségekről
és az operátorok tevékenységéről egyaránt. Szintén ebben az időszakban zajlott le a szövetség
tagegyesületeinél tevékenykedő Távszem mentorok képzése. A zömében látássérültekből, jelentős
részben már korábban is számítógép és okostelefon használat oktatásával foglalkozó szakemberekből
álló csoport tagjai egy kivétellel sikeresen elvégezték a 24 + 48 órás mentorképzést. A mentorok már
a képzéssel párhuzamosan végezték munkájukat, hiszen a tagegyesületek egy része már április végén
megkezdte a látássérült tagjaiknak odaítélt iPhone készülékek kiosztását. Június 17.-től tesztelhetővé
vált a Távszem mobiltelefonos alkalmazás IOS-re és Androidra kifejlesztett változata. Ebben
az időszakban is több sajtómegjelenést generáltunk: egy szekszárdi és egy győri rádió mellett a Civil
Rádió egy egyórás műsorban adott információt a projektről. Nőtt a Távszem Facebook oldal követőinek
száma is, melyen folyamatosan beszámoltunk a projekt történéseiről csakúgy, mint az MVGYOSZ
honlapján és elektronikus hírlevelében, valamint a Vakok Világa című hivatalos folyóiratában. 2019.
júniusában a támogató ellenőrizte a projekt előrehaladását és dokumentációját, az ellenőrzés
az MVGYOSZ-nél mindent rendben talált. 2019 júliusában elindult a Távszem szolgáltatás nyilvános
tesztidőszaka, így ez az időszak elsősorban a szolgáltatás mindennapi működésének kialakításával telt.
Az időszak legnagyobb eseménye a július 16-án megtartott sajtónyilvános esemény volt, melyen
ünnepélyes keretek között indítottuk útjára a Távszem szolgáltatás féléves nyilvános tesztidőszakát.
Az esemény rendkívüli sajtóvisszhangot váltott ki, számos helyi és országos médium foglalkozott
a szolgáltatással. Az ünnepélyes indulást az EMMI államtitkára, az irányító hatóság munkatársai
és a Köztársasági Elnöki Hivatal képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. A nyilvános tesztidőszak
elindulásával egy időben elérhetővé vált a Távszem alkalmazás az Appstore-ban és a Play Áruházban
is. A mentorok folyamatosan végezték az okostelefonok használatának betanítását, segítették
a látássérült felhasználókat a regisztrációban és a szerződések megkötésében, illetve végezték az ehhez
szükséges adminisztrációt. Befejeződött a Tavszem.hu honlap fejlesztése, létrejött a regisztrációs felület.
Ebben az időszakban elsősorban a nyilvános tesztidőszak elindulása kapcsán számos sajtómegjelenést
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generáltunk. Hírt adott a Távszemről az MTV Híradója és Esély című magazinja, a Kossuth, az Infó
és a Civil Rádió, a Karc-FM, a Magyar Hírlap és a Vas Népe, az MTI-nél kiadott sajtóközleményünket is
számos online hírportál átvette. Augusztustól az MVGYOSZ információs csatornáin és a Civil Rádió
adásában folyamatosan jelentek meg interjúk a Távszem operátorokkal, hogy az érdeklődők a hangjukon
túl jobban is megismerjék őket. A Távszem projekt munkatársait támogató folyamatok egyes alkalmai is
a tervezettnek megfelelően valósultak meg a projekt során. A projektmenedzsment és a szakmai
megvalósítók folyamatkísérő beszélgetéseken vettek részt pszichológus vezetésével, az operátorok
és a mentorok számára pedig rendszeres esetmegbeszélő alkalmakat biztosítottunk. Az utolsó hónapok
legfőbb tevékenysége a Távszem szolgáltatás folyamatos működtetése és a nyilvános tesztelés
biztosítása volt. A hathónapos tesztidőszak során mindössze néhány olyan óra volt, amikor valamilyen
technikai nehézség miatt nem volt elérhető a szolgáltatás, a hozzáférhetőség időben meghaladta a teljes
időszak 99%-át. A felhasználói aktivitás hónapról hónapra növekedett: októberben összesen 1700,
novemberben 1823, decemberben pedig 2057 sikeres hívást regisztráltunk. A projekt végére közel 1000
regisztrált felhasználója lett a szolgáltatásnak. A nyilvános tesztidőszak során összesen 10.650 sikeres
hívást fogadtak az operátorok. A maximális 5 pontból a szolgáltatás értékelése december végén 4.34
volt. Lezárult a projekt keretében tartós használatba adandó iPhone készülékek második körös
közbeszerzése, melyben további 322 darab iPhone került kiosztásra. A készülékek többkörös hiánypótlás
és a december 3-ai szerződéskötés után december 9-én érkeztek meg az MVGYOSZ-hez,
a tagegyesületek felé történő továbbadásuk pedig már 10-én megkezdődött. Az MVGYOSZ
tagegyesületeire is sok feladat hárult a Távszem projekt sikeres megvalósítása érdekében. A negyedév
folyamán a mentorok tovább végezték az okostelefonok használatának betanítását, segítették
a látássérült felhasználókat a regisztrációban és a szerződések megkötésében, illetve végezték az ehhez
szükséges adminisztrációt. Decemberben elvégezték a második körben megérkezett készülékek
kiosztását és használatuk betanítását. Az oktatást és mentori segítségnyújtást az MVGYOSZ önerőből
biztosított támogatásával 2020 elején is folytatják. Online kérdőíves kutatással vizsgáltuk a Távszem
felhasználók szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét és csatornáztuk be fejlesztési javaslataikat.
Az értékelő kérdőívet összesen 444 felhasználó töltötte ki, a fejlesztői kérdőív kérdéseire pedig 47,
a projekt megvalósításában közreműködő szakember adott választ. A kutatás eredményei jórészt
egybevágnak a megyei tapasztalatcserélő találkozókon elhangzottakkal. Az utolsó negyedévben került
megtartásra a megyei Távszem tapasztalatcserélő találkozók jelentős része. Ezeken az eseményeken a
projekt szakmai megvalósítói azon látássérült egyesületi tagokkal találkoztak, akik a projekt
támogatásával okostelefonhoz jutottak és így a Távszem szolgáltatás tesztelői lettek. A találkozók célja
a felhasználói tapasztalatok és észrevételek becsatornázása, az esetleges fejlesztési ötletek
összegyűjtése volt. A projekt során összesen hét regionális szakmai workshopot rendeztünk, melyek célja
a döntéshozók, közszolgáltatók és partner szervezetek számára a Távszem bemutatása, illetve
együttműködések kialakítása volt a szolgáltatás ismertté tétele és továbbfejlesztése érdekében.
Szeptember 12.-én Budapesten, szeptember 30.-án Debrecenben és Kaposváron, október 25-én,
Szegeden, november 6-án Miskolcon, november 21-én Győrben, december 10-én pedig Budapesten
került sor ezekre az alkalmakra. A projekt záróeseményét december 16-án hétfőn délelőtt tartottuk
az MVGYOSZ székházában. A rendezvényen Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár
köszöntötte a megjelenteket. Az előadások sorában többek között bemutatásra kerültek a Távszem
szolgáltatás értékelő kérdőíves kutatásának eredményei, az operátorok, a mentorok és a felhasználók
élményei, tapasztalatai. Az eseményt a Távszem Facebook oldalán élőben közvetítettük. Két kisfilm is
készült a Távszemről. Az egyiket az Irányító Hatóság felkérésére a projekt szakmai megvalósítói
készítették el, ez az irányító hatóság egyik konferenciáján került bemutatásra. A másik kisfilmet egy
brüsszeli forgatócsoport készítette, ez az Európai Parlament látogatóközpontjaiban látható. A Távszem
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Facebook oldalon a projekt utolsó három hónapjában minden eddiginél több posztot tettünk közzé, amivel
minden korábbinál nagyobb aktivitást generáltunk. Rendszeresen hírt adtunk a projekt eseményeiről,
a szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos aktualitásokról, a váratlan leállásokról és a hibák kijavításáról,
az iPhone-ok beszerzésének előrehaladásáról, illetve itt is megosztottuk a projekttel kapcsolatos
sajtóanyagokat.

5.3. Események
5.3.1. Braille világnap - Louis Braille könyvtár - névadó
- A rendezvény dátuma: 2019. január 4.
- A rendezvény helyszíne: Az MVGYOSZ székháza, Sipeki terem.
A rendezvényen köszöntőt mondott Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetője. Majd bemutatásra
került az új Braille ábécéskönyv Rozemberczki Zoltán, a Braille Bizottság elnöke és Németh Tamásné
Berta Edina, a Braille bizottság tagja által. A résztvevők megkapták támogatói példányaikat a könyvből.
Az eseményen az MVGYOSZ Braille-könyvtára megkapta a Louis Braille könyvtár nevet, majd az Orbit
Braille-kijelzőt bemutatása következett. Végül Bieber Mária bemutatta Pontról Pontra társasjátékát.
5.3.2. Együtt a jövőnkért
- A rendezvény dátuma: 2019. január 30.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Hermina terem
Az Együtt a jövőnkért A jövő kilátásai találkozó sorozat első alkalma volt, mely során diákok, szakemberek
és szülők kerekasztal-beszélgetés során mondhatták el véleményüket az oktatásban tapasztaltakról.
Az eseményen lehetőség nyílt az érintett személyek számára a közoktatással kapcsolatos problémáik
megosztására, és egymás segítésére.
5.3.3. Ingyenes korcsolyázás látássérült személyeknek
- A rendezvény dátuma: 2019. február 23. és 26.
- A rendezvény helyszíne: Bálna Budapest
Az MVGYOSZ a Bálna Budapesttel együttműködve ingyenes korcsolyázásokat szervezett az aktív
kikapcsolódás jegyében látássérült személyeknek és kísérőiknek.
5.3.4. MVGYOSZ Szolgáltató Központ átadása
- A rendezvény dátuma: 2019. február 28.
- A rendezvény helyszíne: Az MVGYOSZ székháza, a Szolgáltató Központ és a Sipeki terem.
Az eseményen dr. Nagy Sándor elnök úr ünnepélyesen átadta az MVGYOSZ új Szolgáltató Centrumát,
mely magában foglalja az MVGYOSZ Segédeszközboltot, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárat és a Louis
Braille Könyvtárat. A Centrumot az érdeklődők megtekintették, emellett vásárlási kedvezmény keretében
vásárolhattak is az MVGYOSZ Segédeszközboltból. Az árucikkeket ez alkalommal tematikus
bemutatóasztaloknál tekinthették meg az érdeklődők a Sipeki teremben, mely megkönnyítette és
meggyorsította a vásárlás folyamatát.
5.3.5. Ingyenes zöld hályog szűrés
- A rendezvény ideje: 2019. március 8; április 30, május 29;
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- A rendezvény helyszíne: az első és harmadik alkalom esetében az MVGYOSZ székház, Sipeki terem,
a második alkalom pedig a Semmelweis Egyetem EOK volt.
Az MVGYOSZ a Fény Alapítvány közreműködésével ingyenes zöld hályog szűrést szervezett a szövetség
székházában. A szűrést modern készülékekkel végezték, melyekkel a vizsgálatok fájdalommentesek
és gyorsak voltak. A beavatkozás egy szemnyomás mérésből és egy látás élesség vizsgálatból állt.
A zöld hályog szűréseken több, mint 150 ember vett részt. A prevenciós tevékenységet a L’Occitane
támogatta, mely világszerte kampányol a látásvesztés megelőzése érdekében.
5.3.6. Nőnapi operett és kuplé
- rendezvény dátuma: 2019. március 9.
- rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Hermina terem
A nagy sikert megélt Centenáriumi Év operett műsorainak köszönhetően az MVGYOSZ 2019-ben is
megrendezte a Nőnapi Operett és Kuplé című rendezvényét. Fellépők a Napsugár Retro Klub tagjai
voltak. A műsor folyamán a műsor vezetői Siliga Miklós zeneszerző, zenetanár emlékéről is
megemlékeztek, aki a 2018-as Operett Gálán is részt vett. A rendezvény előtt és a rendezvény
szünetében a K.V. Art Design kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.
5.3.7. Tavaszköszöntő spirituális irodalmi délután
- A rendezvény dátuma: 2019. március 19.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Sipeki terem
A délután folyamán a versek és különböző hangok, zenei elemek keveredtek Pozsgay Teréz író, költő,
valamint vendég zenészek tolmácsolásában. A költőnő célja a látássérült személyek, a verseivel
kapcsolatos érzelmeinek megismerése volt. A szavalatok között a közönség elmondhatta saját
gondolatait. A verscsokor végén a közönség által megfogalmazott gondolatok alapján egy, a költő
és a közönség által közösen létrehozott vers született. Ez lett az MVGYOSZ Tavaszi verse 2019-ben.
5.3.8. Együtt a jövőnkért 2. alkalom
- A rendezvény ideje: 2019. március 20.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Sipeki terem
Az Együtt a jövőnkért A jövő kilátásai találkozó sorozat második alkalma volt, mely során diákok,
szakemberek és szülők kerekasztal-beszélgetés során mondhatták el véleményüket az oktatásban
tapasztaltakról. Az eseményen lehetőség volt az érintett személyek számára a közoktatással kapcsolatos
problémáik megosztására, és egymás segítésére.
5.3.9. Centenáriumi kvíz eredményhirdetés és irodalmi kiállítás
- A rendezvény ideje: 2019. április 10.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház Hermina és Sipeki terem
A rendezvényen kihirdetésre került a Centenáriumi kvíz nyertese, aki a 100 kérdés közül a legtöbbre adott
helyes választ. A résztvevők 10 héten keresztül küldhették be válaszaikat. A versenyben több, mint 20
játékos vett részt aktívan, így több, mint 2000 beérkezett választ kellett elbírálnia az MVGYOSZ
munkatársának.
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5.3.10.

Stílustanfolyam - Alaktan

- A rendezvény dátuma: 2019. április 15.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Sipeki terem
Az MVGYOSZ a Fény Alapítvánnyal együttműködve folytatta Stílustanfolyam sorozatát. Az alkathoz
megfelelő öltözködési stílus kialakításához Peleskey Zsuzsa stylist adott tanácsokat a résztvevő
látássérült személyeknek. Az eseményről videó felvétel készült, amely megtekinthető a Fény Alapítvány
weboldalán.
5.3.11.

Jótékonysági séta a vakvezető kutyákért - Loyalty is Royalty

- A rendezvény dátuma: 2019. április 27.
- A rendezvény helyszíne: Városliget
Az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ a Dorko spotruházati márka forgalmazójának
támogatásával jótékonysági sétát rendezett a Városligeti tó körül, a Vakvezető kutyák világnapján.
Az eseményen részvevő kutyasétáltatók támogatói jegyet vásárolhattak. Az ebből befolyt bevételt
a partner cég, mint adományt ajánlotta fel az MVGYOSZ vakvezető kutya kiképzés tevékenységének
támogatására.
5.3.12.

Együtt a jövőnkért 3. alkalom

- A rendezvény dátuma: 2019. május 29.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Hermina terem
Az eseményen diákok, szakemberek és szülők kerekasztal-beszélgetés során mondhatták el
véleményüket az oktatásban tapasztaltakról, valamint lehetőségük nyílt a közoktatással kapcsolatos
problémáik, tapasztalatok és megoldási módszerek megosztására.
5.3.13.
Informatikai tréning leendő és jelenlegi középiskolás látássérült fiatalok
számára
- A rendezvény dátuma: 2019. augusztus 12-14.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház
Az oktatásra olyan látássérült fiatalok jelentkezhettek, akik informatikai tudásukat kívánták fejleszteni.
A célcsoport szükségleteinek felmérése, a rendezvény előkészítése és a tréing megvalósítása
az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány közreműködésével zajlott. A tanulást interaktív szabadidős
foglalkozások színesítették. Többek között beszélgetés a tanulásban segítő mobiltelefonos
applikációkról, közös zenélés és látogatás a felújított Vakok kertjében.
5.3.14.

Hallható kultúra - Ph.D. Joel Snyder előadása

- A rendezvény dátuma: 2019. szeptember 13.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Hermina terem
A rendezvény témája a látássérültek a vizuális információkhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésének
biztosítása, audionarrációval volt. Előadást tartott: Joel Snyder Ph.D., az amerikai Audionarrációs
Társaság (Audio Description Associates, LLC) elnöke. Az előadó a kulturális akadálymentesítés terén
szerzett, 38 évnyi szakmai tapasztalatáról tartott beszámolót. Az előkészítésben és megvalósításban
az AKKU Egyesület volt az MVGYOSZ partnere.
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5.3.15.

Vakvezető kutya kölyöknevelési nyílt nap

- A rendezvény dátuma: 2019. szeptember 28.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ
A rendezvény célja az MVGYOSZ vakvezető kutya kiképzési tevékenységét megelőző Kölyöknevelési
program nyilvános bemutatása és önkéntes kölyöknevelők toborzása volt. Az eseményhez fűződő
nyilvánossági kommunikációs kampánynak köszönhetően több mint 80 fő jelent meg és több mint 20
nevelővel bővült az MVGYOSZ önkénteseinek száma.
5.3.16.

A Fehérbot Nemzetközi Napja

- A rendezvény dátuma: 2019. október 14.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház
A Fehérbot nemzetközi napján 2019-ben a látássérült diákok köz- és felsőoktatásban való egyenlő esélyű
részvételére irányította a szakma és a sajtó figyelmét az MVGYOSZ. A sajtónyilvános eseményen Fülöp
Attila szociális ügyekért felelős államtitkár és dr. Nagy Sándor MVGYOSZ elnök köszöntő beszédét
követően Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg
Központ elnöke és Botárné Barcza Éva, az Oktatási Hivatal osztályvezetője szólt az integrált oktatásban
részt vevő látássérült gyermekek és fiatalok lehetőségeiről. Dr. Csocsán Emmy A jövő kilátásai című,
az MVGYOSZ látássérült diákokat segítő programját mutatta be, melynek fő célkitűzése az integráló
oktatási intézmények jó gyakorlatainak összegyűjtése és terjesztése. A program weboldalát Puskás Anett
mutatta be a szakma, a diákok és a szülők számára (jovokilatasai.mvgyosz.hu). A honlapon folyamatosan
közzétett jó gyakorlatok egyaránt vonatkoznak a tanórai szemléltetésre, a testnevelés, matematika,
természettudományos és idegen nyelvi tananyagok átadását segítő speciális eszközökre
és módszerekre, valamint a látássérült tanulók iskolai közösségi életbe történő inklúziójára.
Az eseményhez a vak és gyengénlátó diákok oktatását segítő különleges eszközöket bemutató kiállítás
is kapcsolódott, melynek célja tippeket adni diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak és döntéshozóknak
egy befogadóbb oktatási környezet megteremtéséhez. A kiállított eszközöket Rozsmann Éva, a Vakok
Általános Iskolája Egységes Módszertani Intézményének gyógypedagógusa mutatta be. Angyal Gábor,
az MVGYOSZ szakmai vezetője két pályázat eredményét hirdette ki. A jövő kilátásai projekt
piktogramjának elkészítésére az ép látású diákok számára meghirdetett pályázat nyertese Koppányi
Noémi. A projekt keretében látássérült középiskolás diákokat is támogat az MVGYOSZ hordozható
számítógépek adományozásával tanulmányaik sikeres folytatása érdekében. A 3,5 millió forint értékű
támogatást 15 látássérült diák nyerte el, akik a rendezvényt követően vehették át a laptopokat.
Az MVGYOSZ hagyományaihoz híven azon személyek kitüntetése sem maradt el, akik az elmúlt években
a látássérült emberek társadalmi integrációját kiemelkedő munkájukkal támogatták. A 2019-es év Braille
emlékérmesei: Fügedi Péter látássérült sportoló és közösségszervező, Tomor Tibor informatikus,
valamint Roska Botond neurobiológus.
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5.3.17.

Prof. Roska Botond előadása

- A rendezvény dátuma: 2019. november 19.
- A rendezvény helyszíne: Lurdy Ház
A Lurdy Konferencia Központ 700 fős termét megtöltötte az érdeklődő hallgatóság, dr. Roska Botond
professzor úr nem okozott csalódást számukra. dr. Nagyné Berke Mónika, az esemény főszervezője
és dr. Nagy Sándor, a szövetség elnöke bevezetőjében arról beszélt, hogy a genetikai kutatások
várakozást keltenek azokban az emberekben, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. Méltatták
a professzor úr eredményeit és munkásságát, amivel világszerte látássérült emberek millióinak ad
reményt arra, hogy állapotuk javulhat, vagy legalább nem romlik majd tovább.
A Bázeli Egyetem orvosi karának professzora, 2018 óta a Molekuláris és Klinikai Szemészeti
Kutatóközpont igazgatója. Az elmúlt időszakban három rangos orvosi díjat is megkapott, mindegyik
elismerést első magyarként érdemelte ki. 2019-ben Áder János köztársasági elnöktől vehette át a Magyar
Szent István-rend kitüntetést.
Roska professzor huszonöt év után most először tartott tudományos előadást anyanyelvén. A professzor
tárgyilagosan mutatta be a genetikai és neurobiológiai kutatások legfrissebb eredményeit, amelyek
lehetővé teszik a szem ideghártyáját alkotó sejtek fényérzékenységének visszaállítását. Roska Botond
és kutatócsoportja feltérképezte, hogyan nyerik ki a vizuális információt a környezetből a látórendszer
különféle sejtjei. Vizsgálati eredményeik alapján kidolgoztak egy olyan génterápiát, amely visszaállíthatja
azok látását, akik genetikai rendellenesség miatt lettek látássérültek. Az ismertető a látás folyamatának
és a retina működésének egyszerű magyarázatával kezdődött, majd a professzor által létrehozott
intézetben zajló alapkutatások és az ezek eredményeként jelenleg is kidolgozás alatt álló génterápiás
eljárások bemutatásával folytatódott. Olyan dolgokról hallhatott a közönség, amit a laikus ember szinte el
sem tud képzelni: mesterségesen növesztett retináról, amit emberi szembe beültetni ugyan még nem
lehet, de a génterápiás eljárások vizsgálatára már tökéletesen alkalmas, az ún. bázisszerkesztő gépről,
ami a hibás géneket “javítja ki”, a mára már elavultnak számító retinachipes kutatások tapasztalatairól és
arról, hogy az ember géntérképe egy nagyjából százkötetes könyvtárban leírva hozzáférhető. Zárásként
dr. Roska Botond megválaszolta az érdeklődők által előzetesen megküldött kérdéseket.
5.3.18.

Karácsonyi vásár

- A rendezvény ideje: 2019. december 12.
- A rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, Hermina terem
Az MVGYOSZ a 2019-es évben is megszervezte téli vásárát.
A termékek között megtalálhatóak voltak különböző anyagokból készített ékszerek, dísztárgyak,
karácsonyfadíszek, kisebb és nagyobb kerámiák, gyertyák, illatpárnák, szőttesek, plüssfigurák,
édességek, nyalánkságok, parfümériák, ajándékcsomagok. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének szervezésében a székház régi formájában utoljára szervezte meg téli vásárát. A vásáron
az eddigiekhez képest a legtöbb vásáros kínálta árucikkeit az érdeklődők számára. A sokszínű árukínálat
mellett dallamos meglepetésekkel kedveskedtünk minden látogatónak. A fellépők között megtalálható volt
Farkas Péter és Fabók Judit, Németh Tamás és Németh Tamásné Berta Edina, valamint a Vakrepülés
társulat tagjai is összeálltak, hogy igazi meghitt hangulatot teremtsenek énekükkel.
Az érkező vendégeket egy pohár forró teával ajándékozta meg az MVGYOSZ.
Budapest, 2020. május 12.
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6. Pénzügyi beszámoló a 2019-es évről
6.1. Gazdasági és pénzügyi tevékenységek
A tevékenység célja: A szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges humán erőforrás, tárgyi eszköz
és infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása.
6.1.1. Specifikus célok












Pénzügyi tervezés
Számviteli tevékenység végzése
Könyvviteli tevékenység folytatása
Forrásteremtési tevékenység végzése
Gazdasági és munkaügyi vonatkozású szerződések készítése
Kifizetések kezelése
Infrastruktúra gondozása
Eszközbeszerzés
Pénzügyi elszámolások és beszámolók készítése
Ellenőrzésekhez adatszolgáltatás
Elszámoltatás az MVGYOSZ által továbbadott támogatások vonatkozásában

6.1.2. A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységek végzésének támogatói, partnereink
 Magyar Állam (munkabér + járulékok és fenntartási költségek)
 Budapest Főváros Kormányhivatala, és Magyar Államkincstár (Megváltozott
munkaképességű személyek munkabérek és speciális munkaeszközeik beszerzésének
részbeni finanszírozója, valamint az elszámolások ellenőrzője)
 Nyomell Kft. (irodaszerek beszállítója)
 Solar Klima Cad Kft. (klíma berendezések karbantartója)
 Dokucentrum Kft. (fénymásoló karbantartás)
 Uniqa Biztosító Kft. (vagyon és gépkocsi biztosítás)
 ELMŰ (elektromos áram biztosítása)
 Fővárosi Vízművek
 NKM Energia Zrt.
6.1.3. Fejlesztések a Pénzügyi és gazdálkodási tevékenységben
 Könyvviteli szoftver frissítése (Ten-Soft Kft. Kettős könyvviteli rendszer)
6.1.4. A Pénzügyi és gazdálkodási tevékenység leírása
A tevékenységeket a Pénzügyi és gazdálkodási csoport nevű szervezeti egységünk keretében végeztük,
kivéve az SZJA 1%-ok gyűjtésére irányuló kampányt, a DM tevékenységhez kapcsolódó
adományszervezést, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának állami
támogatása elnyerését célzó pályázat írását, melyekről a PR és kommunikáció és a Pályázatok részben
lehet tájékozódni.
6.1.5. A feladatkörbe tartozó tevékenységek az alábbiak:
 Egyesületek által felhasznált támogatások elszámolásának ellenőrzése
 Bérszámfejtés
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Járulék és ÁFA bevallás NAV felé
Statisztikai adatszolgáltatás
Pályázatok elszámolása
Bértámogatás elszámolása NRSZH és a Magyar Államkincstár felé
Természetes Személy Tagok Szervezete tagjainak nyilvántartása, felvétele, tagdíjak
beszedése
Jogszabályok által előírt térítési költségek és forint, illetve deviza formájában történő
készpénzfizetési előlegek elszámolása
Leltárkészítés
Vállalkozási, megbízási és munkavállalói szerződések készítése
Szolgáltatási, vállalkozási és megbízási szerződések kapcsán esedékes pénztári vagy
banki utalással történő kifizetések végzése
Munkabérek pénztári, illetve átutalásos kifizetése
Épület helységeinek tisztántartása
Portaszolgálat teljesítése
Személy- és áruszállítás végzése
Ingatlan felújítás előkészítése és végzése, karbantartása
Tárgyi eszköz beszerzés és informatikai rendszerkarbantartás
Folyóirat előfizetési díjak beszedése

47

6.2. 2019. évi számviteli beszámoló
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége gazdálkodását, könyvvezetését és beszámolási
kötelezettségét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXV. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési
és könyvvezetési sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) számú Kormányrendelet, valamint a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.
(XII.30.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve alakította ki.
A beszámoló a Szövetség teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét tükrözi, ezért a költségvetési támogatáson
kívül tartalmazza az egyéb támogatás által finanszírozott pénzügyi és vagyoni változásokat is.
2019. évben a költségvetési törvényben a Szövetség külön nevesítve szerepelt 214.100.000 forint állami
támogatással, melyből az önálló jogú megyei egyesületeinknek 96.750.000 forint támogatás került
megítélésre. A szervezet gazdálkodásában a másik jelentős támogatást a Távoli segítségnyújtás
látássérült emberek számára – Távszem projekt jelenti. A pályázat keretében összességében
469.370.589 forint támogatási összeg került megítélésre.
A Szövetség 2019. évi bevétele 884.611.258 forint. Ebből a vállalkozási tevékenység bevétele
10.950.283 forint, mely az előző évhez képest 20 %-kal emelkedett.
A 2019. évi kiadások értéke 857.964.676 forint, melyből a vállalkozási tevékenység ráfordítása 7.162.407
forint volt.
Az elkülönített alapoktól kapott bértámogatás az előző évhez képest 13 %-kal növekedett.
Az anyagjellegű ráfordítások 53,7 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások pedig 50,4 %-kal, az egyéb
ráfordítások 31,9 %-kal emelkedtek. A megnövekedett kiadások elsősorban a Távszem projekttel
kapcsolatosak.
A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordításokat a bevétel
arányában osztottuk meg.
2019. évben ez az arány 98,76 %, a vállalkozási ráfordítás aránya 1,24 %. A vállalkozási tevékenység
aránya minimálisan változott az előző évhez képest.
A minisztérium által 2019. évben folyósított címzett költségvetési támogatás Szövetségnél maradó része
117.350.000 forint, amely a Szövetség kiadásainak hetedét sem fedezi. A közhasznú tevékenység
célkitűzéseinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításához jelentős összegű saját és egyéb
forrást kellett teremteni.
2019. évben a Szövetség eredménye 26.646.582 forint, melyből a közhasznú eredmény 22.858.706
forint, a vállalkozási eredmény 3.787.876 forint.
A következő táblázatokban és szöveges összefoglalókban a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról
és vagyoni helyzetéről részletes tájékoztatást adunk.
Budapest, 2020 március 31.
………………………………………………
dr. Verdes Zsuzsanna
gazdasági vezető
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6.3. Adományok felhasználása 2019. évben
Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk az év folyamán 9.801.034 forint pénzbeli adományt kapott. Több cég
és magánszemély támogatta Iskolánk munkáját. Nagy volumenű felújítást végeztünk, megtörtént
az állatorvosi rendelő, raktár burkolása, villanyszerelés, a tető rekonstrukciós felújítása. A Citibanktól
2018. végén kapott egymillió forintos támogatásból kerti traktort, bútorokat, felszerelési tárgyakat vettünk.
Az LDS Charities közel másfél millió forintos adományából az átadó szobák felszerelése történt meg.
Mindkét cég részére elküldtük a felhasználásról az elszámolást.
A Next Move Kft., a Cognex Hungary Kft., a Citibank, az LDS Charities, a Szinga-Sport, a Bowman
és Becker Kft., a Beurer Medical Hungary Kft. támogatta többek között munkánkat. E mellett több
magánszemély jelentős összegű támogatása tette lehetővé, hogy az iskola működésével kapcsolatos
költségek finanszírozhatóak legyenek és minél több vakvezető kutyát képezhessünk ki. Ajándékba
kaptunk kutyákat is, illetve vásárlásra kaptunk támogatást. A kutyák kiképzésének közvetlen költségei
több mint 57,5 millió forintot tettek ki, ezért a kutyaiskola számára nyújtott támogatásokon túl még jelentős
összegű forrásra volt szükség. Ezt az állami támogatásból, a kutyaiskola részére hagyatékként kapott
összegekből finanszíroztuk.
A központi adományként 2019. évben 2.029.636 forint befizetés érkezett, melyet működési költségekre
használtunk fel.
A direkt marketing kampány során 2019. évben jelentős összegű támogatást kaptunk, köszönhetően
az előző évek nagymértékű adománygyűjtő akcióinak. Ezeknek a kampányoknak a ráfordítása is jelentős,
azonban a nyereségnek csak egy részét költöttük el segédeszközök vásárlásának támogatására, illetve
a kampány céljának megfelelő költségekre. A fennmaradó összeget tartalékoljuk a jövőre nézve.
Az adózók által 2018. évben bevallásuk alapján személyi jövedelemadójukból a Szövetség részére
összesen 16.672.933 forintot ajánlottak fel. Az előző évi tartalékkal együtt az egyesületek
és a Szövetség együttesen 23.094.203 forintból gazdálkodhattak. Az szja 1 %-ából a Szövetség
támogatta a Braille nyomtatás költségeit, látássérült személyek részére segédeszköz vásárlás
támogatását és eszközöket juttatott ezen személyeknek összesen 13.028.583 forint értékben.
Budapest, 2020. március 31.
……………………………………………
dr. Verdes Zsuzsanna
gazdasági vezető
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6.4. Egyszerűsített éves beszámoló - 2019. évi mérlege
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

A tétel megnevezése

b
A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások (12.-14. sorok)
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
D. Saját tőke (17.-22. sorok)
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (25.-30. sorok)
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
a. Vevőktől kapott előlegek
b. Kötelezettségek áruszállításból
c. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások (32.-34. sorok)
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN (16.+23.+24.+31. sor)

Előző
évek
Előző év
Tárgyév
helyesbítése
c
745.291
15.466
233.931
22.756
473.138
647.497
60.117
34.660
0
552.720
2.942
955
1.987
0
1.395.730
944.948
53.841
372.252
0
473.138
41.913
3.804
25.000
39.593
0
500
39.093
0
4.467
34.626
386.189
323.056
1.779
61.354
1.395.730

d

e
1.233.452
306.148
526.468
33.239
367.597
541.073
77.140
7.451
0
456.482
60.910
59.539
1.371
0
1.835.435
0 967.620
53.841
417.969
0
469.163
22.859
3.788
0
102.623
0
500
102.123
0
61.797
40.326
765.192
287.342
2.392
475.458
1.835.435

Budapest, 2020. március 31.

……………………………………………
cégszerű aláírás
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6.5. Egyszerűsített éves beszámoló 2019. évi eredménykimutatása
Sorszám

a
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
A.

VIII.

IX.
B.
C.
D.
X.
E.
F.

A tétel megnevezése

Előző év

b
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Export értékesítés nettó árbevétele
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)
EGYÉB BEVÉTELEK
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybevett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
Ebből: értékvesztés
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
ADÓZOTT EREDMÉNY (+D-X.)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+F+22-23)

c
58.084

Budapest, 2020. március 31

Előző évek
helyesbítése

d

Tárgyév

e
46.285

58.084
50.404
7.784
58.188
484.814

46.285
62.890
8.066
70.956
764.953

27.993
83.359
4.301
10.980

25.861
143.798
4.933
19.998

126.633
176.196
8.355
34.052
218.603
20.195
197.161
803
38.494
252

194.590
286.590
3.097
39.193
328.880
74.141
260.170
72.634
24.413
252

589
2.563

1.861

3.947
7.351

305
2.418

128
128
7.223
45.717
45.717

184
184
2.234
26.647
26.647

45.717

26.647

45.717

26.647

……………………………………………
dr. Verdes Zsuzsanna
gazdasági vezető
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6.6. Kiegészítő melléklet a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
6.6.1. Jogi körülmények
Név:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Szervezeti besorolás:

közhasznú szervezet

Nyilvántartási szám:

01-02-0000551

Székhely:

1146 Budapest, Hermina út 47.

Tevékenységi kör:

9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

6.6.2. Képviseletre jogosult személy
Neve:

dr. Nagy Sándor, elnök
6.6.3. Lényeges számvitelei módszerek összegzése

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek
a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján
határoztuk meg.
Beszámolási mód:

közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Beszámoló pénzneme:

magyar forint

A mérlegkészítés időpontja:

2020. 03.31.

Könyvvezetés módja:

kettős könyvvitel

Eredménykimutatás:

összköltség eljárás „A” típus

Az MVGYOSZ számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit.
Ez biztosítja azt, hogy a Szövetség beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni
és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben fogja össze.
A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény
előírásai szerint vezesse.
Tárgyi eszközök értékelése: a tárgyi eszközök a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés
különbözetén kerülnek elszámolásra.
A Szövetség az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet
a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.
Értékcsökkenés megállapításának módja: bruttó érték alapú, lineáris.
A társasági adótörvény szerint, a 100 eFt egyedi érték alatti eszközök beszerzéskor elszámolásra
kerülnek.
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6.6.4. Terv szerinti értékcsökkenési leírás (eFt-ban)
Szellemi termékek:
Épületek, épületrészek:
Egyéb épületek:
Idegen ing.végzett beruh. :
Termelőgépek, berendezések:
Egyéb berendezések, felszerelések:
Egyéb járművek
Számítástechnikai felszerelések:
Kisértékű eszközök:
Tenyészállatok
Vakvezetőkutyák
Értékcsökkenés összesen:

22.499
5.638
3
1
923
2.722
1.390
29.147
4.751
694
6.373
74.141

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolnia akkor, ha
 az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen
magasabb, mint az eszköz piaci értéke;
 a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a
tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegesség vált, vagy
megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének
megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
 a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán
nem érvényesíthető;
 a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy
megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
A szövetség szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
6.6.5. Külföldi pénzeszköz 2019.12.31.-én:
Devizaszámla
Valutapénztár:

EUR
EUR
GBP
HRK

1.111,74
722,25
5
1

367 eFt
239 eFt
2 eFt
0 eFt
608 eFt

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek és eljárások nem változtak. Külföldi
pénzeszközben nyilvántartott kötelezettségünk nincs. Árfolyamkülönbözet összevontan 121 eFt
nyereség.
6.6.6. A szövetség rövid lejáratú kötelezettségei (eFt) 2019.12.31.-én
Szállítók:
Költségvetési befiz.köt. :
Jövedelemelszámolás:
Egyéb röv. lej. köt. :
Kötelezettség összesen:

61.797
16.970
22.036
1.320
102.123
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6.6.7. A szövetség követelése (eFt)
Vevők:
Adott előleg:
NAV-val szembeni köv.:
Egyéb rövid lej. köv.:

1.289
627
2.129
3.406

Követelés összesen:

7.451

6.6.8. Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség:
Igénybevett szolgáltatás:
Egyéb szolgáltatás:
Eladott áruk beszerzési értéke:
Összesen:

25.861
143.798
4.933
19.998
194.590

6.6.9. Passzív időbeli elhatárolások:
Bevételek elhatárolása:
Hagyaték:
SZJA 1%:
Költségek elhatárolása:
Tárgyi e. écs. elhatárolása:
Összesen:
6.6.10.

Aktív időbeli elhatárolások:

Árbevétel, egyéb bev. elhat. :
Ktgek, egyéb ráf. elhat. :
Összesen:
6.6.11.

197.739
74.473
15.130
2.392
475.458
765.192
59.539
1.371
60.910

Értékesítés nettó árbevétele:

Segédeszköz értékesítés bevétele:
Bieber Mária könyv értékesítés:
Braille nyomtatás bevétele:
Braille szolgáltatás bevétele:
VV előfizetés:
Egyéb újság előfizetés:
Tagkönyv:
Szakmai előadás:
Üdültetés:
Helyiség bérleti díj:
Javítás bevétele:
Telefonköltség átszámlázás:
Átszámlázott szolgáltatás:
Egyéb bevétel:
Összesen:

24.671
92
392
171
878
313
774
221
7.823
6.624
66
2.679
826
755
46.285
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6.6.12.

CASH-FLOW kimutatás

2018.év

2019.év

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
(működési cash-flow)
Adózás előtti eredmény:
Elszámolt amortizáció:
Elszámolt értékvesztés és visszaírás:
Céltartalék
képzés és felhasználás
különbözete:
Elszámolt értékvesztés
és visszaírás:
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye:
Szállítói köt. változása:
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása:
Passzív időb. elhat. vált. :
Vevőkövetelés változása:
Forgóeszközök vált. :
Aktív időbeli elhatárolás változása:
Fizetett, fizetendő adó:
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés:
6.6.13.

45.717
20.195
803
25.000
0
-11.493
5.138
358.807
-47
-293.494
2.942
0
0

26.647
74.141
72.664
0
0
57.330
5.700
379.003
542
106.424
57.968
0
0

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

(befektetési cash-flow)
Befektetett eszközök beszerzése:
Befektetett eszközök eladása:
Kapott osztalék, részesedés:
6.6.14.

0
0
252

0
0
252

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás

(Finanszírozási cash-flow)
0
Kötvény, hitelvisz. megtest.ép. kibocsátás bev. :
Hitel és kölcsön felvétele:
Bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása:
Véglegesen kapott pénzeszköz:
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás):
Kötvény és hitelvisz. megtest. ép. visszafizetése:
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése:
Hosszú lej. nyújt. kölcsönök és elhelyezett bankbetétek:
Véglegesen átadott pénzeszköz:
Alapítókkal szembeni, ill. egyéb h. lej. köt. változása:
Pénzeszközök változása:
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.820
0000000
0000000
000000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
780.671

6.6.15.

Mutatószámok (%)

Befektetett eszközök aránya:
Forgóeszközök aránya:
Saját tőke növekedési mutató
Készpénz likviditási mutató

2018.év

2019.év

53,40
46,39
17,55
14,14

67,20
29,48
17,97
4,47

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A
6. és 7. számlaosztályokat nem nyitottuk meg.
Ebben az évben a képzett céltartalékot az ingatlan felújításával kapcsolatos kiadásokra felhasználtuk.
6.6.16.

Tájékoztató adatok:

Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma:

71 fő

A beszámoló összeállítását készítette:

dr. Verdes Zsuzsanna

Regisztrációs száma:

177979

A könyvvizsgálatot végezte:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.
2120 Dunakeszi
Kosztolányi u. 6.

6.6.17.

Vezető tisztségviselők járandósága (Ft)
Járandóság

Elnök
Eln. tagok
FelügyBiz.
Szakm.vezető
Gazd. vezető
Össz.

4.740.000
5.990.801
2.203.050
5.031.535
11.618.949
29.584.335

Utazási
költség

Juttatás
összesen

29.691

71.747
154.037
255.475

Járulék

4.769 691
5.990.801
2.203.050
5.103.282
11.772.986
29.839.810

367.780
685.938
367.856
394.224
2.029.311
3.845.109

Összesen
5.137.471
6.676.739
2.570.906
5.497.506
13.802.297
33.684.919

Egyéb tájékoztató adat: egy elnökségi tag vállalkozása tárgyévben 79.152.021,- Ft összegű megbízást
kapott az MVGYOSZ-től.
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a Szövetségnek nincsenek. A Szövetség
tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi
károk, kötelezettségek nem várhatóak. Exportértékesítés nem volt.
Budapest, 2020. március 31.
…………………………………………
cégszerű aláírás
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6.7. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás – 2019.
6.7.1. Saját tőke változása
2018
Induló vagyon
Tőkeváltozás
- közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
Értékelési tartalék
Saját tőke

2019

53.841
372.252
41.913
3.804
473.138
944.948

53.841
417.969
22.859
3.788
469.163
967.620

6.7.2. A vagyon megjelenési formája és változása
2018
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Kötelezettségek
Céltartalék
Passzív időbeli elhatárolások
Idegen forrás (köt. + passzív + céltart.)
Saját forrás
Források összesen

745.291
647.497
2.942
1.395.730
39.593
25.000
386.189
450.782
944.948
1.395.730

2019
1.233.452
541.073
60.910
1.835.435
102.623
0
765.192
867.815
967.620
1.835.435

Budapest, 2020. március 31.
…………………………………………
cégszerű aláírás
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6.8. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Küldöttgyűlésének
Vélemény
Elvégeztük a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (székhely: 1146 Budapest, Hermina
út 47., . nyilvántartási szám: 01-02-0000551), („a Szövetség”) 2019. évi közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december
31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.835.435
E Ft, a vállalkozási eredmény 3.788 E Ft (nyereség), a közhasznú eredmény 22.859 E Ft -, és az
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet
ad a Szövetség 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk
„A könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”
szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a Szövetségtől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól
és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben
(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai
előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt véleményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2019. évi közhasznúsági
mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói
jelentésünk „Vélemény” szakaszában az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk
nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az a mi
felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy
a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az közhasznú
egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként
úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.
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Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges
hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben
a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóért
A vezetés felelős az közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban
történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje
a Szövetségnek a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek
a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő
rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező,
körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szövetség pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
A könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az közhasznú egyszerűsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint
az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.
A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező
lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek,
ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják
a felhasználók adott közhasznú egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
Azonosítjuk és felmérjük az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen
kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő
lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel
a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Szövetség belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
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Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel
a Szövetség vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy a Szövetség nem tudja a vállalkozást folytatni.
Értékeljük az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését
és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is,
hogy az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek
és események valós bemutatása.
Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Szövetség által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek
Dunakeszi, 2020. április 30.
Dr. Peszeki László

Dr. Peszeki László

PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.

kamarai tag könyvvizsgáló

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

MKVK 001306

MKVK 000622
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6.9. Közhasznúsági beszámoló - 2019.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2019. évben is az Alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenység alapján végezte munkáját. Feladatainak ellátásához az Országgyűlés által
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú mellékletében
címzett előirányzatként 214.100.000 forint állami támogatást kapott a Szövetség és tagegyesületeinek
működésének és közhasznúsági feladatai megvalósításának biztosítása érdekében. Szakmai feladatok
ellátásához egyesületeink önkormányzati és pályázati támogatásban is részesültek. Az adózók által
felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-a biztosította a tagok segédeszköz és tanulmányi támogatását.
Cégek és magánszemélyek pénzbeli és természetbeni adománya segítette a Szövetség munkáját.
A közhasznú tevékenység bevétele 873.660.975 forint, amely az előző évhez képest 45,8 százalékkal
növekedett. A növekedést a Távszem projekt miatti bevétel, és egyéb, a közhasznú célú működésre
kapott támogatások (adományok) okozzák. A pályázati úton elnyert támogatás közel felére csökkent
az előző évi összeghez képest, a bértámogatás 12,7 %-kal emelkedett. Ezen túl jelentős az aktivált saját
teljesítmény értéke.
A közhasznú tevékenység ráfordítása 850.802.269 forint, mely az előző évhez képest 52,6 százalékkal
növekedett. Az emelkedést a projekt miatt megnövekedett munkavállalói létszámhoz kapcsolódó
személyi jellegű ráfordítások és az igénybevett szolgáltatások okozzák. A tárgyi eszközök nagymértékű
növekedése miatt az amortizáció is jelentősen megnőtt.
A Szövetség közhasznú tevékenységének eredménye 22.858.706 forint.
A következő kimutatásokban tájékoztatást adunk a támogatások felhasználásával kapcsolatban.
Budapest, 2020. március 31.
…………………………………………
cégszerű aláírás
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6.10.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2019. évi eredménykimutatása
Előző év

b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-14. sorok)
1. Közhasznú célú működésre kapott támog.
a. központi költségvetésből
b. helyi önkormányzattól
c. bértámogatás
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből szárm. bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek
6. Aktivált saját teljesítmény értéke
a. Aktivált saját term.készl. állományvált.
b. Saját előállítású eszk. akt. Értéke
7. Pénzügyi műveletek bevétele
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (18.-22. sorok)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (24.-28. sorok)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

c
599.316
478.720
300.896
623
32.697
144.504
5.113
48.963
943
38
58.188
50.404
7.784
7.351
9.121
608.437
557.403
124.897
215.325
19.892
197.161
128
5.317
1.736
3.278
303
0
0
562.720
3.804
0
3.804
41.913

Előző évek
helyesb.

Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

A tétel megnevezése

Tárgyév

d

e
873.662
735.940
472.672
225
36.837
226.206
2.937
35.335
762
25.314
70.956
62.890
8.066
2.418
10.950
884.612
850.803
192.425
324.802
73.222
260.170
184
7.162
2.165
4.078
919
0
0
857.965
3.788
0
3.788
22.859
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6.11.

2019 évi bevételek és ráfordítások részletezése (eFt)

Közhasznú tevékenység bevétele:

873.662

Közhasznú célra kapott működési támogatás:

735.940

Központi költségvetésből:
Helyi önkormányzattól:

472.672
225

Bértámogatás:

36.837

Egyéb:
Központi adomány:
Adomány bevétel DM kampány:

226.206
2.114
117.186

Adomány bevétel VKI:

43.223

Adózók által felajánlott szja 1 %:

21.971

MagNet Bank kártyaprogram:

270

Bankkártyás adomány:
Hagyaték:

27
41.415

Pályázati úton elnyert támogatás:

2.937

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
Segédeszköz-értékesítés bevétele:
Könyvértékesítés:

35.335

24.671
92

Braille nyomtatás bevétele:

392

Braille szolgáltatás bevétele:

171

Vakok Világa előfizetési díj:

878

Egyéb újság előfizetési díj:

313

Tagkönyv bevétele:

774

Szakmai előadás:

221

Üdültetés:

7.823

Tagdíj bevétel:
Egyesületi tagdíj:

762
574

Egyéni tagok tagdíja:

96

Hangoskönyvtári tagdíj:

92

63

Egyéb bevétel:
Kül. egyéb bevétel, kerekítés:
Céltart. felhasználása:

25.314
314
25.000

Aktivált saját teljesítmény értéke:

70.956

Pénzügyi műveletek bevételei:

2.418

Kapott osztalék és részesedés:

252

Kapott kamat:

251

Lekötött betét kamata:
Árfolyamnyereség:

1.610
305

Vállalkozási tevékenység bevétele:
Helyiség bérleti díja:
Javítás bevétele:
Telefonktg. átszámlázás:

10.950
6.624
66
2.679

Átszámlázott szolgáltatás:

826

Egyéb bevétel:

755

2019. évi bevétel összesen:

884.612

Közhasznú bevétel:

98,76 %

Vállalkozási tevékenység bevétele:

1,24 %

2019. évi ráfordítások (eFt):

857.965

Anyagjellegű ráfordítások:

194.590

Anyagköltség:
Igénybevett szolgáltatások értéke:
Egyéb szolgáltatások:
Eladott áruk besz. é.,anyagktg:

25.861
143.798
4.933
19.998
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Személyi jellegű ráfordítások:
Bérköltség:
Személyi jellegű egyéb kifizetések:
Bérjárulékok:

328.880
286.590
3.097
39.193

Értékcsökkenési leírás:

74.141

Egyéb ráfordítások:
Elszámolt értékv., terven f. écs:
Egyesületeknek átutalt 1 %
Egyesületeknek átutalt áll. tám. :

260.170
82.788
8.943
96.750

Adott támogatás:

1.508

DM postaköltség:

19.543

DM költségek:

34.579

DM bankköltség:

11.790

Segédeszköz támogatás:
Egyéb ráfordítás, rendezés, kerekítés:

4.235
34

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

184

A ráfordítások megbontása a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között (eFt)

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI:

850.803

Anyagjellegű ráfordítások:

192.425

Anyagköltség:
Ig.vett szolg. értéke:
Egyéb szolgáltatások:
Eladott áruk beszerz. értéke:

25.540
142.015
4.872
19.998
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Személyi jellegű ráfordítások:
Bérköltség:
Szem. jell. egyéb kifiz. :
Bérjárulékok:

324.802
283.036
3.059
38.707

Értékcsökkenési leírás:

73.222

Egyéb ráfordítások:

260.170

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

184

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI:

7.162

Anyagjellegű ráfordítások

2.165

Anyagköltség:
Ig.vett szolg. értéke:
Egyéb szolgáltatások:

321
1.783
61

Személyi jellegű ráfordítások:
Bérköltség:
Szem. jell. egyéb kifiz. :
Bérjárulékok:

4.078
3.554
38
486

Értékcsökkenési leírás:

919
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6.12.

Cél szerinti juttatások kimutatása (e Ft)
6.12.1.

Pénzbeli juttatás összesen

Látássérült személyek részére tanulmányi támogatás:
6.12.2.

1.052

Természetbeni juttatás összesen

Segédeszköz vásárlás támogatása:

3.529

Braille nyomtatás támogatása:

195

Szabadidős tevékenység:

1.494

MVGYOSZ segédeszköz vásárlás:

12.820

Egyesületek segédeszköz vásárlása:

1.459

Kutyatáp-támogatás:

285

Cél szerinti juttatások összesen

20.834
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6.13.
Tájékoztatás az adózók 2017. évi jövedelme után 2018. évben
felajánlott szja 1 % 2019. évi felhasználásáról és elszámolásáról
Bevétel e Ft

Egyesületek

MVGYOSZ

Összesen

2018. évben átutalt összeg

8.329

8.344

16.673

Előző évi tartalékolás

1.737

4.684

6.421

10.066

13.028

23.094

0

195

195

Segédeszköz vásárlás támogatása

3.516

13

3.529

Segédeszköz vásárlás bemutatóra

1.459

0

1.459

0

12.820

12.820

285

0

285

Tanulmányi támogatás

1.052

0

1.052

Szabadidős tevékenység

1.494

0

1.494

0

0

0

Törvény által lehetővé tett működési költség elszámolása

1.137

0

1.137

Tartalék

1.123

0

1.123

10.066

13.028

23.094

Felhasználható összeg 2019-ben

Felhasználás
Braille nyomtatás támogatása

Segédeszköz vásárlás
Vakvezető kutyák élelmezésére táp

Reklám és marketing

Összes felhasználás
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