
 

VAK — ABLAK 

Bemutatkozás 

Egyesületünk közhasznú érdekvédelmi 

szervezet, az MVGYOSZ tagegyesülete-

ként kezdte tevékenységét 1960-ban. 

2005. évtől önálló jogi személyként, Vakok 

és Gyengénlátók Komárom-Esztergom 

Megyei Egyesülete néven működünk. 

Tagjaink elsősorban felnőttkorban megva-

kult emberek, kisebb számban pedig lá-

tássérült gyermekek, fiatalok.  

Tevékenységünkkel az Országos Fogya-

tékosságügyi program iránymutatásait fi-

gyelembe véve, az esélyegyenlőség, az 

egyéni és kollektív érdekvédelem biztosí-

tására, a társadalmi integráció elősegíté-

sére törekszünk.  

Tagfelvétel 

Tagfelvétel szempont-
jából az a személy, 
akinek látáscsökkené-
se a 67 %-ot eléri vagy 
meghaladja, de a 95 
%-ot nem éri el; 
gyengénlátó.  
Az akinek a látáscsök-
kenése a 95 %-ot 
meghaladja, vaknak 
minősül.  

A belépés módjáról  

érdeklődjön  

elérhetőségeinken! 

Szemlélet formáló program 

Tartalom 
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 MVGYOSZ , TÁV-

SZEM  
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 A fehér bot 

 Hogyan segíthet? 

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 



 

A Magyar Vakok és 

Gyengénlátók  

Országos  

Szövetsége 

különböző szolgáltatá-
sokkal támogatja a vak 
és gyengénlátó emberek 
önálló életvitelét, egyenlő 
esélyű hozzáférésük és 
esélyegyenlőségük bizto-
sítását.  

Szolgáltatások 

 Segédeszköz bolt 
 Bodor Tibor Hangos 

könyvtár 
 Louis Braille könyvtár 
 Jogsegélyszolgálat 
 Okosklub 
 Vakvezető kutya kikép-

zés 
 Fehérbot– és pontíró-

gép szerviz 
 Rehabilitációs, fejlesztő 

szolgáltatások 
 Balatonboglári üdülő 
 Folyóiratok 

https://www.mvgyosz.hu 

TÁVSZEM  

a vak és gyengénlátó 
emberek számára magas 
színvonalú internet alapú 
segítő szolgáltatás. 

A távszolgáltatás 
okoseszközökről folya-
matosan elérhető az év 
minden napján. 
https://www.tavszem.hu 

Kedvezmények, lehetőségek 

 utazási igazolvány, mellyel az egyesület 
tagja és kísérője a helyi tömegközlekedést 
ingyenesen, a belföldi, menetrend szerinti 
vasúti, helyközi, autóbusz, HÉV, komp- és 
révközlekedést 90%-os kedvezménnyel 
veheti igénybe. Külföldi vasúton ingyenes 
kísérőjegy 

 kedvezményes vásárlási lehetőség az 
MVGYOSZ Segédeszköz boltjában 

 speciális újság előfizetési lehetőségek 

 a Bodor Tibor Hangoskönyvtár ingyenes 
használata, több ezer okostelefonra letölt-
hető könyvvel 

 TÁVSZEM szolgáltatás ingyenes használa-
ta 

 ingyenes vagy kedvezményes belépők: 
múzeumokba, kiállításokra, növény és ál-
latkertbe 

 üdülési lehetőség Balatonbogláron 

 segédeszköz vársárlás esetén támogatási  
lehetőség 

 részvételi lehetőség az egyesület rendez-
vényein, programjain.  

Egyesületünk szolgáltatásai 

 akadálymentesítésekkel kapcsolatos ta-
nácsadás 

 vakos módban Informatika és Braille-írás 
és olvasás tanuláshoz segítségnyújtás, ké-
pességfejlesztés 

 segédeszköz bemutatók, beszerzések, ja-
víttatások biztosítása 

 jogi tanácsadás 

 tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről 

 szabadidős,kulturális és sport rendezvé-
nyek 

 szemlélet formáló programok szervezése 
iskoláknak intézményeknek 

https://www.mvgyosz.hu/
https://www.tavszem.hu/


 

Csörgőlabda  

Szakosztály 

Szakosztályunk munká-
ját  edzések, edzőtábo-
rok és folyamatos baj-
noksági fordulókon való 
részvételek  jellemzik.  

A Magyar Nemzeti Baj-
nokságban elért eredmé-
nyeink, a Magyar Nem-
zeti Válogatott csapatba 
beválasztott válogatott 
sportolóink száma és 
aránya jól jellemzi a csa-
patban folyó munkánk 
színvonalát, melyet to-
vábbra is szeretnénk 
fenntartani, az ehhez 
szükséges feltételeket 
megteremteni. Céljaink 
az edzési lehetőségek 
és feltételek biztosításá-
val az eredményes rész-
vétel a bajnokságokon, 
megmérettetéseken, il-
letve a válogatott tagja-
ink helytállása és az 
utánpótlás nevelés.  

A csörgőlabda  

a kézilabda játék látássérültekre adaptált 
változata. Ma már  paralimpiai sportág, a 
látássérültek kifinomult egyéb érzékszervi 
képességeire (hallás, tapintás) támaszkodó 
csapatjáték. Legjellemzőbb eszköze a moz-
gás irányát csörgő hanggal jelző labda.  
Az egyenlő esélyeket speciális takaró 
szemüveg kötelező viselésével biztosítják, 
a pályán való tájékozódást a tapintással 
érzékelhető pályajelzések segítik. 
A labdajáték a vak hadirokkantak rehabilitá-
ciója során alkalmazott tornagyakorlatok 
továbbfejlesztéséből alakult ki, majd nem-
zetközi szinten az 1976-os torontói 
paralimpián mutatkozott be először, s még 
ebben az évben megszervezték az első 
magyar csörgőlabda csapatot is.  
Csörgőlabda Szakosztályunkat 2014. év-
ben hoztuk létre.  Ma már országos, nem-
zetközi versenyeken, bajnokságokon vesz-
nek részt játékosaink, példamutató ered-
ménnyel. 
Szakosztályunk rendszeres Csörgőlabda 
bemutatókat is szervez, törekedve ezzel a 
sportág megismertetésére és népszerűsíté-
sére. 



 

A vakvezető kutyák  

A vakvezető kutya feladata, hogy a látássérült embert biztonságosan ve-
zesse a közúti forgalomban. Megállással jelzi, majd biztonságosan kike-
rüli az akadályokat. Utat keres bonyolultabb helyzetekben, például útle-
zárások vagy a járdán parkoló autók esetén. 
Meghatározott objektumokat, például gyalogátkelőt, lépcsőt, ajtót, busz-
megállót, ülőhelyet, stb. 
megkeres és bejelez a 
gazda részére. 
A vakvezető kutyák legfon-
tosabb ismertető jele a 
hám, amit munka közben 
folyamatosan viselnek. A 
vakvezető kutyák hámja 
egységesen piros színű és 
látható rajta a kiképző in-
tézmény logója. 

A szemlélet formáló programok 

során a látássérültek 
és a résztvevő ér-
deklődők közti sze-
mélyes találkozások-
kal, interaktív foglal-
kozásokkal, jó és 
rossz példák bemu-
tatásával tesszük 
tevékenységünket 
hitelessé.  
Rávilágítunk az in-
formáció hiányából 

eredő előítéletességre, a téves vélekedésekre, megtanítjuk a helyes se-
gítségnyújtás alapjait, az elvárható viselkedési formákat a látássérültek 
irányába. 
Hisszük, hogy párbeszéd és megfelelő kommunikáció kialakításával a 
gondolkodásmód mindkét irányban fejleszthető.  
Szemlélet formáló programunkon megtapasztalhatják, hogy a megfelelő 
segítséggel és lehetőségekkel élve látás nélkül is teljes értékű életet le-
het élni. 



 

A fehér bot 

Egyrészt figyelemfel-
hívás a társadalom 
felé, jelzi, hogy nem 
látó ember közlekedik 
közöttük. Másrészt a 
vak ember a fehér 
botja segítségével tá-
jékozódik, jut el 
úticéljához, mentális 
térkép alapján, beta-
nult útvonalakon és 
támpontok segítségé-
vel. A fehér bot segít 
az akadályok elkerülé-
sében is.  

Fehér bottal közleke-
dő emberrel való talál-
kozáskor, kérjük adjon 
utat neki, ne térítse le 
az általa használt sáv-
ról, mert veszélyhely-
zetbe hozhatja. 

Tabu? 

Nyugodtan használhat látással kap-
csolatos kifejezéseket vak emberrel 
való társalgáskor, hiszen e szavak 
számukra is ugyanazt jelentik, csak ők 
más érzékszerveikre vannak utalva a 
megértés,  az élmények, információk 
feldolgozása során. Pl. Ők is 
'megnéznek' egy jó filmet, 'elolvasnak' 
egy könyvet. 
A látó élmény közvetítése egyéb mó-
dokon is lehetséges, például tárgyak 
kézbe adásával vagy a látás nélkül is 
értelmezhető, szóbeli információval.   
Segítsen tapintatosan, úgy, hogy köz-
ben nem hozza megalázó, kellemetlen 
helyzetbe a vak embert. Társaságban, 
főként az ő jelenlétében udvariatlan-
ság róla sajnálkozva beszélni. 

Hogyan segítsünk vak embertársainknak? 



 

Közlekedési esz-

közök használata 

Közlekedési eszközök-
nél fel és leszálláskor 
nagy segítség, ha a lá-
tássérültet a nyitott ajtó-
hoz kíséri, kezét a ka-
paszkodóra helyezi és 
közli a lépcsők számát, 
vagy hogy a kocsi ala-
csony padlós.  

Leüléskor vezesse az 
ülőhelyhez, tegye a ke-
zét a szék támlájára. 
Amennyiben állni kíván, 
úgy tegye a kezét a 
megfelelő kapaszkodó-
ra.  

Autóba beszálláskor  
tegye a vak ember ke-
zét a nyitott ajtó felső 
peremére, így ő már tud 
tájékozódni. 

Merre? (Irányok) 

Tájékoztatáskor mindig 
a vak ember helyzeté-
hez képest adja meg a 
keresett hely, dolog 
vagy tárgy irányát, tá-
volságát. Ne használjon 
számára értelmezhetet-
len szavakat. (itt, ott, 
erre, arra) 

 

A helyes vezetés 

A láthatóan bizonytalanul közlekedő látássé-
rült embernek kínálja fel segítségét, kérdezze 
meg, hogy segíthet-e valamiben? Igenlő vá-
lasz esetén, kíséréskor a vak ember megfog-
ja felkarját, majd egy lépéssel  Ön mögött 
halad, hogy időben megfelelő visszajelzést 
kaphasson az előtte esetlegesen felmerülő 
akadályokról. Ajtón vagy szűk helyen történő 
áthaladáskor a kísérő a karja hátrahúzásával 
jelzi, hogy be kell sorolni a háta mögé. 
Kérjük, ne lepődjön meg, ha a felajánlott se-
gítséget nem veszik igénybe. Vannak olyan 
helyzetek, amikor erre nincs szükségük, is-
mert útvonalakon önállóan közlekednek. 

Le és föl: járdák és lépcsők 

Látássérült em-
bernek csak az ő 
beleegyezésével 
segítsen, mert a 
kéretlen segítség 
veszélyhelyzetet 
teremthet. 
Járdaszegélynél, 
lépcsősornál le- 
és fellépésnél a 

kísérő mindig lassítson és jelezze:  Szegély 
vagy lépcső következik, fel vagy le! A lépcső-
ket nem kell számolni, de szóljon az utolsó 
foknál. Korlát esetén helyezze rá a vak em-
ber kezét! 
Mozgólépcsőre lépés előtt tegye a látássérült 
kezét a gumikorlátra, és jelezze a mozgás 
irányát is! Ha lépcső és mozgólépcső is van, 
bízza a választást a látássérültre.  

 



 

 Nem találós  

kérdés! 

Jól ismert hangról a vak 
emberek jól tudják azo-
nosítani a hozzájuk szó-
lót, de ez a felületesen 
ismert hangra nem vo-
natkozik.  Jó ismeretség 
esetén is előfordulhat, 
hogy a környező zajok 
miatt elbizonytalanodik. 
Célszerű tehát a köszö-
néssel egyidejűleg be-
mutatkozni. 

A vak nem kiskorú! 

A vak ember ügyeinek 
intézésekor az ügyintéző 
ne a kísérőjéhez fordul-
jon helyette! Ő maga is 
el tudja mondani problé-
máit, érti a vele közölte-
ket. A szemkontaktus, 
mint kapcsolatteremtési 
lehetőség hiányában ne 
féljen a vak embert a 
nevén szólítani, vagy 
érintse meg a vállát 
vagy karját, ezzel tudat-
va, hogy hozzá beszél. 
Ilyenkor forduljon a vak 
ember felé, mert a hang 
irányát ő pontosan érzé-
keli, így azt is, hogy Ön 
hozzá szól. 

 

Hol vannak a dolgaim? 

Ismeretlen helyen, pl. étteremben vezesse 
társát a ruhatárhoz/fogashoz, hogy Ő maga 
intézze dolgainak leadását/elhelyezését. 
Tájékoztassa őt a ruhatár vagy fogas meg-
közelíthetőségéről, elhelyezkedéséről. El-
lenkező  esetben a vak embernek komoly 
problémát jelenthet, hogy hol és hogyan 
találja meg dolgait, melyek pontos leírása is 
problémát jelenthet számára. 

Hívja fel magára a figyelmet! 

A vak embernek gondot okoz, ha beszélge-
tőpartnere szó nélkül távozik. Ekkor előfor-
dulhat, hogy abban a tudatban beszél Ön-
höz, hogy hallgatja őt. Feltétlenül hozza 
társa tudomására ha távozik vagy vissza-
tér. Tartsa szem előtt, azt is, hogy a vak 
embernek mindig szóban kell válaszolni! 
Egy mosoly vagy fejbólintás számára nem 
jelent semmit. 

Vásárlás 

Ha vásárlásnál segít, tegye lehetővé, hogy 
a kívánt cikket a látássérült megtapinthassa 
(ha az nem élelmiszer). Így képet kaphat 
annak alakjáról, nagyságáról, minőségéről. 
A színeket, mintákat viszont el kell monda-
nia, különösen, ha ruházatról van szó. Nyu-
godtan mondja meg, ha egy szín vagy fa-
zon nem áll jól neki. Fizetéskor, ha segítsé-
gét kéri, hangosan közölje a kiadott és a  
visszajáró pénz összegét. 

Felolvasás 

Vak embertársa személyes ügye a magán 
vagy hivatalos levele. Felolvasásakor a ta-
pintat és a titoktartás alapkövetelmény.  



 

Kapcsolatfelvétel:  

Ha kérdése van, ha se-

gítségre szorul, ha to-

vábbi információkra van 

szüksége,  keressen 

bennünket az alábbi 

elérhetőségeinken:  

Vakok és 

Gyengénlátók  

Komárom- Esztergom  

Megyei Egyesülete 

2800 Tatabánya 

Mártírok u. 24. fsz. 1.  

(34) 317-559 

+36 30 506 4826 

vgykeme@gmail.com 

Keresse fel  
webhelyünket a  

www.vgykeme.hu  
címen. 

Ügyfélszolgálat:  

 Hétfő — szerda: 
10:00 — 14:00 

Csütörtök: 
13:00 — 17:00 

Mielőtt kinyitna egy borítékot, ismertesse 
a feladót és csak akkor bontsa fel a boríté-
kot, olvassa fel a levél tartalmát, ha arra 
kifejezetten megkérik. Felolvasásakor ér-
vényes szabály: nem az a fontos, ami  
Önnek annak tűnik! 

Rend és pontosság 

A látássérült emberek életében fontos, 
hogy minden holminak, tárgynak kijelölt 
helye van és mindig ott találhatóak. Ennek 
tiszteletben tartása a vak ember önálló 
életvitelét segíti. 
Az ajtók teljesen nyitva, vagy teljesen 
csukva legyenek! Ne hagyjon a vak ember 
közlekedési útvonalain akadályokat képe-
ző tárgyakat! 
A pontosság fontos ha vak emberrel talál-
kozik, mert ha késik. ő kétségbe vonja, 
hogy jó helyen várakozik-e? 

„Szem-lélek” formálás, empátia  

A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi és 

Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

Közreműködésével valósult meg 2020-ban.  

Köszönjük, ha adója 1 %-ával támogatja 

egyesületünket! 

Adószámunk:  
18615001-1-11 

Bankszámla szám:  

63200133-14894846 

A vak emberek hálásak minden 

segítségért. Kérjük, ha van rá  

alkalma, próbálja meg Ön is! 


