
SZEMLE

A MEOSZ a sajtóban

2012. szeptember-október

A MEOSZ célja, hogy a médiában folyamatosan megjelenítse a megváltozott munkaképességű 
emberek problémáit, a rokkantsági ellátórendszer átalakítása okozta igazságtalanságokat. A 
hozzánk beérkező esetekből egész oldalas cikk születetett a Népszabadság egyik szeptember 
eleji hétvégi mellékletében Amputált rokkantellátás címmel. Megkerestük az RTL Klub Házon 
Kívül c.  műsorát  is,  akik  október 3-i  adásukban foglalkoztak  a  témával.  Várjuk  a  további 
eseteket!

Ebben az időszakban megszólaltunk az MTV paralimpiai közvetítése kapcsán és közleményben 
gratuláltunk a  paralimpián részt  vevő és  eredményesen szereplő  sportolóknak. Egy  másik 
közleményben az Alkotmánybíróságot igyekeztünk sürgetni abban, hogy mielőbb napirendre 
tűzze  a  rokkantsági  ellátórendszer  ügyét.  A  tervezett  segélyplafon  kapcsán  szintén 
felszólítottuk  a  kormányt,  hogy  az  alanyi  jogon  járó  ápolási  díjat  ne  számítsa  bele  a 
segélyplafonba  és  ne  csökkentse  tovább  a  fogyatékos  és  a  megváltozott  munkaképességű 
emberek ellátásait. A választási regisztráció kapcsán is meg kellett szólalnunk, az október 15-
én  elfogadott  módosítás  szerint  ugyanis  levélben  nem  lehet  regisztrálni,  ami  sok 
mozgáskorlátozott ember számára lehetetlenné tenné a választásokon való részvételt, ez pedig 
a  választójoguk  súlyos  korlátozását  jelentené.  A  téma  nagy  médiafigyelmet  kapott,  a 
tiltakozásunk megjelent a HVG-n, a Népszabadság Online-ban, a Híradó.hu-n, a Metropol 
oldalán, foglalkozott vele a Kossuth Rádió, interjút készített az Inforádió és a Klubrádió is. 

Az új rokkantsági ellátórendszer áldozatai

-személyes történetek a sajtóban a MEOSZ közreműködésével-

Népszabadság

http://nol.hu/lap/hetvege/20120908-amputalt_rokkantellatas

168 Óra

http://www.168ora.hu/itthon/majd-ertesitjuk-101349.html

RTL Klub Házon Kívül 2012. október 3.

http://www.rtlklub.hu/musorok/hazonkivul/videok/181039

A mozgáskorlátozott embereket nem lehet kizárni a választásokból

2012. október 20., közlemény

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elfogadhatatlannak és 
a  választójog  súlyos  korlátozásának  tartja  azt  a  megoldást,  hogy  a  választásokra  csak 
személyes  megjelenéssel  lehessen  regisztrálni,  mert  ez  akadályozná  a  mozgáskorlátozott 
embereket  abban, hogy gyakorolják a választáshoz való alapvető,  alkotmányos jogukat.  A 
MEOSZ arra  kéri  a  kormánypártokat  és  az  Országgyűlést,  hogy  ne  zárják  ki  ezeket  az 
embereket a választásokból, hanem – ahogy a határon túl élő magyar állampolgárok esetében 
is teszik – idehaza is biztosítsák a levélben történő feliratkozás lehetőségét a teljes választási 
regisztrációs időszak alatt. 

HVG.hu

http://hvg.hu/itthon/20121020_A_mozgaskorlatozottakat_nem_lehet_kizarni

Népszabadság

http://nol.hu/belfold/mozgaskorlatozottak__levelben_is_lehessen_regisztralni_
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Híradó.hu

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/20/13/Tiltakoznak_a_szemelyes_regisztracio_ellen_a_mozgas
korlatozottak.aspx?source=hirkereso

Stop.hu

http://www.stop.hu/belfold/a-mozgaskorlatozottak-arra-kerik-a-kormanyt/1092907/

Hír 24

http://www.hir24.hu/belfold/2012/10/20/a-kormany-sulyosan-korlatozza-a-valasztojogot/~~fokusz

Klubrádió-interjú Hegedüs Lajossal

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=148134

Inforádió-interjú Hegedüs Lajossal

Kossuth Rádió

Népszava

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=594044

Medical Online

http://www.medicalonline.hu/cikk/a_mozgaskorlatozottakat_nem_lehet_kizarni_a_valasztasokbol

Galamus.hu

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=169272:mozgaskorlatozottak-
levelben-is-lehessen-regisztralni-a-valasztasra&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113

Metropol

http://www.metropol.hu/itthon/cikk/952666

Mandíner

http://mandiner.hu/cikk/20121020_akadalyozzak_a_mozgaskorlatozottakat_a_valasztasban_a_meos
z_szerint

Észak-Online

http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9474:aki-kerekesszekes-az-ne-
szavazzon&catid=65:ez-toertent&Itemid=75

Tőzsdefórum

http://tozsdeforum.hu/nagyvilag/levelben-is-lehessen-regisztralni-a-valasztasra/

Magyar Online

http://www.mon.hu/mozgaskorlatozottak-levelben-is-lehessen-regisztralni-a-valasztasra/2106638?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+
%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29

Webradio

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=271316

http://www.168ora.hu/landingpage/mozgaskorlatozottak-levelben-is-lehessen-regisztralni-a-
valasztasra-104426.html

Borsod Online
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%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29

Profitline

http://profitline.hu/hircentrum/hir/275687/Levelben-is-lehessen-regisztralni-a-valasztasra

Pest Megyei Hírhatár

http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/mi-rokkantak-is-szavazni-akarunk

A súlyosan fogyatékos gyermekét gondozó anya nem munkakerülő

-A kormány hagyja abba a fogyatékos emberek ellátásainak megnyirbálását-

2012. október 8., közlemény

A  Mozgáskorlátozottak  Egyesületeinek  Országos  Szövetségének  elnöksége  (MEOSZ) 
felszólítja a kormányt, hogy ne csökkentse tovább a fogyatékos emberek ellátásait azzal, hogy 
a tervezett segélyplafonba beleszámítja az ápolási díjat.  A Szövetség felháborítónak tartja, 
hogy a kormány a segélyezetteket, köztük az ápolási díjban részesülőket munkakerülőknek 
állítja  be,  akiket  az  ellátás  csökkentésével  kell  megrendszabályozni.  Az  ápolási  díjban 
részesülők  lennének  a  legboldogabbak,  ha  dolgozhatnának,  mert  ez  azt  jelentené,  hogy 
szeretteik egészségesek és nem szorulnak gondozásra, de sajnos ez nem így van. 

HVG.hu

MEOSZ: még az IMF is együttérzőbb a kormánynál

http://hvg.hu/itthon/20121008_meosz_apolasi_dij#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&ut
m_campaign=hirkereso_2012_10_8

Híradó.hu

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/08/14/Mozgaskorlatozottak_szovetsege_az_apolasi_dij_ne_sz
amitson_bele.aspx?source=hirkereso

Stop.hu

http://www.stop.hu/belfold/felszolitjak-a-kormanyt-allitsa-le-a-fogyatekos-emberek-ellen-iranyulo-
intezkedeseit/1089481/

Klubrádió-interjú Hegedüs Lajossal

Népszava

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=590836

Pest Megyei Hírhatár

http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/a-fogyatekos-gyermeket-gondozo-anya-munkakerulo

Webrádió

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=270455

Hír 24

http://www.hir24.hu/belfold/2012/10/08/tovabb-neheziti-a-fogyatekosok-eletet-a-kormany/

Informed

http://www.informed.hu/jog/mozgaskorlatozottak-szovetsege:-az-apolasi-dijat-ne-szamitsak-be-a-
segelyplafonba!-176036.html

Echo TV

http://www.echotv.hu/belfold/az_apolasi_dijat_ne_szamitsak_be_a_segelyplafonba.html
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http://hir6.hu/cikk/70264/az_apolasi_dijat_ne_szamitsak_be_a_segelyplafonba

HR Portál

http://www.hrportal.hu/c/meosz-ne-szamitsak-be-a-segelyplafonba-az-apolasi-dijat-20121008.html

Egészségkalauz

http://www.egeszsegkalauz.hu/friss-hirek/kozerdeku-hirunk-az-apolasi-dijat-ne-szamitsak-be-a-
segelyplafonba-111443.html?cid=hk2011

Észak-Online

http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9342:az-apolasi-dijat-is-erinti-a-
segelyplafon&catid=66:mi-vagyunk-a-tema&Itemid=75

Az Alkotmánybíróság javíthat a megváltozott munkaképességű emberek helyzetén

2012. szeptember 24., közlemény

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a Kossuth téren ma 
tüntető  civilekhez  hasonlóan  tiltakozik  a  hátrányos  helyzetű,  súlyos  beteg  és  fogyatékos 
embereket sújtó kormányzati intézkedések ellen. A rendkívül alacsony összegű rokkantsági 
ellátások miatt sokan már most is éheznek, nem tudják fizetni a rezsit, a tél beálltával pedig a 
hideggel is meg kéne küzdeniük. A Szövetség bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság mielőbb 
napirendre  tűzi  a  rokkantsági  ellátórendszer  ügyét  és  orvosolja  a  rokkant  embereket  ért 
súlyos jogsérelmeket, javítva ezzel a helyzetükön. 

Napi Gazdaság

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/egyre_ketsegbeesetebbek_a_megvaltozott_munkakepessegue
k_a_kossuth_terre_vonulnak_tuntetni.532052.html

Hír 24

http://www.hir24.hu/belfold/2012/09/24/rokkant-banyaszok-demonstraltak-budapesten/~~fokusz

http://atv.hu/cikk/20120924_a_kormany_ellen_tuntettek_mozgasserultek_peticiot_is_atadtak?
source=hirkereso

168 Óra

http://www.168ora.hu/itthon/az-alkotmanybirosag-javithat-a-megvaltozott-munkakepessegu-
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Stop.hu
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Pest Megyei Hírhatár

http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/az-alkotmanybirosag-segithet-a-megvaltozott-
munkakepessegueken

MTI

http://os.mti.hu/hirek/77991/az_alkotmanybirosag_javithat_a_megvaltozott_munkakepessegu_emb
erek_helyzeten

Weborvos

http://weborvos.hu/egeszsegpolitika/alkotmanybirosagban_biznak_rokkantak/196659/

Paralimpikonjaink megmutatták, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára 
sincs lehetetlen

2012. szeptember 17., közlemény

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöksége gratulál 
a  londoni  paralimpián  érmet  és  pontot  szerző  sportolóknak,  és  büszke  mindazokra,  akik 
hazánkat képviselték a tizennegyedik alkalommal megrendezett játékokon.

Hegedüs  Lajos  MEOSZ  elnök  szerint  paralimpikonjaink  sokat  tettek  a  fogyatékossággal  élők 
elfogadtatásáért. Kimagasló sportteljesítményük jó példája annak, hogy tehetséggel, kellő akarattal 
és  kitartással  a  fogyatékosságból  eredő  hátrányok  legyőzhetők.  Sikeresen  szereplő  sportolóink 
megmutatták, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára sincs lehetetlen - tette hozzá az elnök. 
A harminchárom  tagú  magyar  küldöttség  minden  idők  negyedik  legjobb  szereplését  tudhatja 
magáénak: a sportolók két arany, hat ezüst és hat bronzérmet szereztek a tizennegyedik paralimpián. 
A MEOSZ központjában dolgozik Dani Gyöngyi vívó, aki két ezüstérmet is szerzett Londonban. A 
Szövetség munkatársai virággal köszöntötték a hétfőn munkába állt sportolót. 

Parasportpress

http://parasportpress.eu/index.php?tar=1&oldal=2

Magyar Paralimpiai Bizottság honlapja

http://www.hparalimpia.hu/?c=hirek&tol=&kod=1098

Közelkép

http://kozelkep.hu/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1000&itemid=78

XLsport.hu

http://www.xlsport.hu/ParasportPress-Paralimpikonjaink-megmutattAAk-hogy-a-
fogyatASkossAAggal-ASlL-emberek-szAAmAAra-sincs-lehetetlen

Sportmindenkinek.hu
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Az MTVA paralimpiai közvetítése

Hír 24

http://www.hir24.hu/belfold/2012/08/31/felhaboritotta-a-kozteve-a-mozgaskorlatozottakat

Felháborította a köztévé a mozgáskorlátozottakat

A Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete (MEOSZ) levelében azt írja, a szövetség 
szomorúan tapasztalta a közszolgálati televízió eljárását. Így fogalmaznak: 
„Felháborítónak tartjuk, hogy a versenyekről sincs élő közvetítés, csak egy 50 perces késő 
esti összefoglaló. Az érmet szerző sportolókkal néhány perces riport készül, az őket 
segítő, felkészítő edzőket azonban már nem szólaltatják meg. Elvárható lenne, hogy a 
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közszolgálati televízió élőben közvetítse a magyar versenyzők versenyeit, ahogy tette azt 
az olimpiai játékok esetén. Paralimpikonjaink ugyanúgy hozzájárulnak Magyarország 
elismertségének növeléséhez, mint az olimpiai bajnokaink, mégis csupán napi 50 perc 
figyelem jut rájuk.

HVG.hu

http://hvg.hu/sport/20120903_Kiakadtak_a_mozgaskorlatozottak_hogy_nem_#rss

Esélyegyenlőséget sért a köztévé a paralimpia közvetítésével?

A Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete szerint a közszolgálati televízió megsértette 
az esélyegyenlőség elvét, mert nem közvetítette a londoni paralimpia megnyitóját, és a 
versenyeket sem. 

Comment:com (a legolvasottabb médiablog)

http://comment.blog.hu/2012/09/04/paralimpia_a_kozteve_megserti_az_eselyegyenloseg_elvet

Közelkép
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marketing&media online

http://www.mmonline.hu/cikk/bepanaszoltak_a_koztevet
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