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SZ E M L E - A MEOSZ a sajtóban  

2012. október 24. -2013. március 1. 

A fenti időszakban hét ügyben szólalt meg a MEOSZ, illetve jelentünk meg a médiában. A Heine-

Medin szekció konferenciát szervezett október végén, decemberben fogyatékosügyi napot tartott 

az Európai Parlament, februárban a MEOSZ elnöke találkozott az IMF budapesti képviselőjével. Ez 

időszak alatt két Ab döntésre is reagáltunk, illetve szót emeltünk az ellen, hogy az alaptörvényből 

kikerüljön a rokkantság fogalma. Ezekben a témákban egyetlen másik érdekvédő-, civil szervezet 

sem szólalt meg! Sikerült megmentenünk a Mexikói úti mozgásjavító szakközépiskoláját, ami 

jelentős részben az általunk indított és végigvitt sajtókampánynak volt köszönhető. Az ügynek 

hatalmas sajtóvisszhangja volt, több mint 100 megjelenést ért meg a téma, ezt majdnem kétszer 

annyi, mint az eddigi legnagyobb horderejű ügyünké, a tavaly júliusi tüntetésé. Sikerrel léptünk fel 

azért is, hogy a rokkantság fogalma – a tervezett módosítással ellentétben – ne kerüljön ki az 

alkotmányból, ez nagyrészt egy figyelemfelkeltő közleménynek köszönhető. A fenti témákban 

összesen mintegy 180 megjelenésünk volt, de a szemle nem teljes, mert a megyei, regionális sajtó, 

illetve a televíziós és rádiós tartalom nem szemlézhető jól az internetes hírkeresővel.  

1. Konferencia a Polio világnap alkalmából 
2012. október 24. 

 
A MEOSZ Heine-Medin szekciója konferenciát szervezett a Polio világnap alkalmából. A konferencia 
egyik fő üzenete az járványos gyermekbénulás elleni oltás fontosságára való figyelemfelhívás volt. 
Célja volt az is, hogy számba vegyük, hol tart a poliovírus okozta járvány elleni küzdelem, és mi a 
helyzet a betegség hazai áldozataival, akik közül sokan még ma is itt élnek közöttünk.  
 
Az eseményről beszámolt az ATV és a Hír TV híradója, a Lánchíd Rádió, az MTV Esély c. műsora, 
riport született a Szabad Föld hetilapban, megjelent a Gyógyhír magazinban, a Pest Megyei 
Hírhatárban, a Weborvoson és még néhány kisebb online újságban.  
 

Szabad Föld 
2012. december 4. 
 

Huszonegy év várakozás az életre  
szerző: Biczó Henriett  
 
Az 50 év fölöttiek emlékében erősen él az az időszak, amikor a szülők rettegtek a járványos 
gyermekbénulástól. A poliovírus áldozatai közül több ezren élnek ma is közöttünk, 
meglehetősen méltatlan körülmények között.  
Hazánkban 1950 és 1959 között fertőződtek meg a legtöbben poliovírussal, összesen 16 500 
esetet regisztráltak. A kéz-, láb- és légzésbénulást okozó Heine-Medin kór miatt sokan 
kerekesszékbe kerültek, a súlyos betegek ma vastüdőben élik életüket. A Sabin-cseppekkel 
1959-ben sikerült megállítani a járványt, de a WHO az európai régiót csak 2003-ban 
nyilvánította poliomentesnek. Pakisztánban, Afganisztánban és Nigériában még ma is szedi 
áldozatait a vírus. A fertőzött térségekből bármikor továbbterjedhet, ezért védőoltással 
folyamatosan védekezni kell ellene - mondta Berencsi György virológus professzor a Polio 
Világnap alkalmából tartott konferencián. Napjainkban 3600 gyermekbénulásban szenvedő 

http://www.szabadfold.hu/szerzo?id=99
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ember él Magyarországon. Speciális egészségügyi ellátásra és rehabilitációra volna 
szükségük, amit a hazai ellátórendszer nem tud megfelelően biztosítani. A betegek 
rehabilitációja a MH Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi és Rehabilitációs Intézetében folyik, 
mindössze 12 ágyon. – Alig 21 évet kell várni, és mindenki sorra kerül – mondja Kertész 
Tamás, a MEOSZ Heine-Medin szekciójának elnöke, aki maga is érintett a betegségben. – 
Csehországban 800 ágy van ugyanennyi betegre. Korábban évente 20 fő tőlünk is 
kiutazhatott ottani rehabilitációra, de az OEP ezt már nem támogatja – teszi hozzá keserűen. 
A konferencia résztvevői tiltakoztak az ellen, hogy a januári törvényi változtatások miatt 
olyanoknak is kötelező felülvizsgálatra menni, akiknél az orvosbizottságok korábban 
megállapították, hogy állapotuk végleges, javulás nem várható, további felülvizsgálatok nem 
szükségesek. Soha nem volt bennem düh, elfogadtam a sorsom. Másfél éves koromban 
végezték el rajtam a gégemetszést, azóta gégekanüllel élek. Mozgásképtelenül, tolókocsiban. 
Harmincnyolc évig laktam intézetben, a legsúlyosabb betegekkel. Sokan vastüdőben élnek, 
hozzájuk képest szerencsés vagyok – meséli az 55 éves Fazakasné Erdélyi Ilona, miközben a 
férjére néz. Élettelen lábak, nyújtásra képtelen karok, befelé forduló ujjak. De a szerelem 
nem ismer korlátokat. - Tizennyolc éve vagyunk házasok – mondja csillogó szemmel az 
asszony, aki csak a férje segítségével képes kimozdulni a lakásból.  

Pedig soha nem hagyta el magát, érettségi után például kartondobozokat hajtogatott. 
Kézfejjel, szájjal és arccal. Aztán a KSH könyvtárában dolgozott, de leépítették. Az 
önkormányzat és a légzésbénultak alapítványa segítségével vettek egy öreg házat, a férj 
újította föl. Ez az ő paradicsomuk. Ilona akkor már „alkotott”, ajándéktárgyakat készített. 
Filcből állatfigurákat, gyöngyből ékszereket, és színes csokornyakkendőket fabrikált. 
Kiváltotta az ipart, az utcán árulta a portékáit, de a II. kerületi önkormányzat kiebrudalta, 
mondván: „rontja a városképet”. Jött a festés, hason fekve, szájjal. A műveit elküldte 
Lichtensteinbe a szájjal-lábbal festők pályázatára, 1993 óta onnan kap ösztöndíjat. – Ha ez 
nem lenne, havi 75 ezer forintból kellene megélnem. Ez a legalapvetőbb egészségügyi 
dolgokra sem lenne elég. Vannak kiállításaim, de ritkán adok el képet. Nem az anyagiak 
hiánya fáj a legjobban, hanem hogy nem vesznek emberszámba. Az egyetemeken alig 
tanítanak valamit a Heine-Medin kórról. Egyszer egy olyan gyógytornász jött hozzám, aki alig 
mert megérinteni. Talán még a civilek a legsegítőkészebbek – mondja Ilona, majd odagurul a 
számítógépéhez, s megmutatja legújabb festményét. A férjét és őt ábrázolja. Egymást ölelik. 
 

2. Alkotmánybírósági döntés az ombudsmani indítványról 
2012. december 5.  

 
2012. december 5-én az Ab döntött az ombudsman indítványáról. Erre reagálásként közleményt 
adtunk ki, amelyben elmondtuk, hogy az alapvető jogsérelmeket nem orvosolta az 
Alkotmánybíróság, csak keveseken és kismértékben segít a keddi döntés. Kiemeltük, hogy apró 
részsikernek tartjuk a testület határozatát, amellyel megsemmisítette a megváltozott 
munkaképességűek ellátásairól szóló törvénynek azt a passzusát, miszerint a rehabilitációs ellátás 
keresőtevékenység esetén nem jár. A Szövetség szerint a törvény ezer sebből vérzik, az egész 
jogszabályt meg kellene semmisíteni, mert számos alapvető, emberi jogot sért.  
 
A MEOSZ álláspontját közölte a Napi Gazdaság, a Weborvos, a Hobby Rádió és a Hírstart, illetve 
néhány jogi és tematikus fórumon foglalkoztak vele (Jogi Fórum, Index Fórum). 
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MEOSZ: csak részsiker az Ab döntése, az egész jogszabályt meg kellene 
semmisíteni 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) szerint az alapvető 

jogsérelmeket nem orvosolta keddi döntésével az Alkotmánybíróság. A szövetség apró 

részsikernek tartja a testület határozatát, amellyel – ombudsmani indítványra - 

megsemmisítette a megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló törvénynek azt a 

passzusát, miszerint a rehabilitációs ellátás keresőtevékenység esetén nem jár. A 

szövetség szerint a törvény ezer sebből vérzik, az egész jogszabályt meg kellene 

semmisíteni, mert számos alapvető, emberi jogot sért.  

A szerdán ismertetett döntés az ellátottak mintegy 30 százalékát érinti, nekik valamelyest 

javulhat a helyzetük, eddig ugyanis sokuknak választaniuk kellett a 30 ezer forint körüli ellátás és 

a négyórás, szintén 30 ezer forint körüli munkabér között. A MEOSZ már a jogszabály 

születésekor jelezte, hogy a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység tilalma 

elfogadhatatlanul alacsony jövedelmet fog eredményezni az érintetteknek és a munkavállalás 

ellen fog hatni. Amennyiben a kettő együtt is jár, az nemcsak a munkavállalást ösztönzi, hanem 

az államnak is bevételt jelent - fogalmaz a MEOSZ közleményében. A rehabilitációs ellátás 

összege 28 ezer és 46 ezer forint között lehet. Az idei komplex minősítéseken eddig mintegy 20 

ezer embernek javasoltak ilyet, ez a szám azonban folyamatosan emelkedni fog. A szövetség 

szerint a rokkantsági ellátottakra vonatozó, alacsonyan meghúzott keresetkorlát is ésszerűtlen, 

növeli az érintettek kiszolgáltatottságát, eltörlése ráadásul az államnak is többletbevételt 

hozhatna. Ennek megsemmisítését az ombudsman is indítványozta, az Alkotmánybíróság 

azonban ezt elutasította. 

A MEOSZ szerint a törvény több ponton sérti a jogállamiságot és számos alapjogba is ütközik. A 

kötelező társadalombiztosítási rendszerben szerzett nyugdíjjogosultságot, a rokkantsági és az 

öregségi nyugdíj esetén egyaránt megilleti a tulajdonhoz való jog védelme. A rokkantnyugdíj 

megszüntetésével az érintetteket megfosztották az alkotmányos garanciákkal védett 

rokkantnyugdíjuktól, helyébe egy bármikor csökkenthető, elvonható ellátást léptetettek, amivel 

megsértették a tulajdonhoz való alapvető jogukat. Az új, 30-50 ezer forint körüli ellátások a 

létfenntartáshoz szükséges minimumot sem biztosítják a tartós beteg vagy fogyatékos emberek 

számára, ez pedig sérti az emberi méltósághoz és a szociális biztonsághoz való jogukat - mutat 

rá a MEOSZ közleménye. A jogbiztonságot sérti, hogy az érintetteknek mindössze egy nap 

felkészülési idejük volt a jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között - emeli ki a szövetség. 

A jogszabály alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését a MEOSZ is kérte néhány 

magánszeméllyel együtt még a nyáron, de a testület mindezidáig nem vizsgálta az 

alkotmányossági panaszt. A szövetség támogatásával tizenhét magánszemély a strasbourgi 

emberi jogi bíróságához is beadvánnyal fordult az ügyben. A MEOSZ reméli, hogy az Európai 

Bíróság ki fogja mondani, hogy a törvény nincs összhangban az Európai Emberi Jogi 

Egyezménnyel, egy ilyen, pozitív döntés ugyanis egy méltányosabb jogi szabályozás kialakítását 

eredményezhetné a szövetség szerint. 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ab_alaptorveny-ellenes_a_rehabilitacios_ellatas_szuneteltetese.538977.html
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Szabó Máté ombudsman iránymutatónak, a kiszolgáltatott emberek jogainak gyakorlati védelme 
szempontjából is jelentősnek tartja, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek 
találta azt a szabályt, amely minimális jövedelemmel járó keresőtevékenység esetén is kizárta a 
rehabilitációs ellátás folyósítását. Az alapvető jogok biztosa szerint a testület megerősítette, hogy 
a rokkantsági ellátórendszer átalakítása során a jogbiztonság és az esélyegyenlőség elemi 
követelményeinek érvényesülnie kell - olvasható a döntés után kiadott közleményben. 

 
 

3. Fogyatékossággal élő emberek harmadik Európai Parlamentje 
2012. december 5. 

 
Szintén tavaly december 5-én rendezték meg az EDF kezdeményezésére a fogyatékossággal élő 
emberek harmadik európai parlamenti napját Brüsszelben. Az ülésen felszólalt Kovács Ágnes 
elnökségi tag. Az eseményről közleményt adtunk ki és több interjú is született. Közleményünkben 
hangsúlyoztuk, hogy a fogyatékos emberek támogatása nem jótékonykodás, hanem hosszútávon 
megtérülő befektetetés, és hogy a  gazdasági válságra való hivatkozással meghozott kormányzati 
intézkedések Európa-szerte a fogyatékos embereket sújtották elsőként, a szociális és emberi jogok 
háttérbe szorításával azonban nem lehet pénzügyi és gazdasági konszolidációt elérni.  
 
Megjelent: MTI, Magyar Rádió Krónika, Napi Gazdaság, Klubrádió hírek és Kuncze Gábor is 
beszélgetett a témáról Kovács Ágnessel az Ötösben, Népszabadság, Echo TV online, Híradó.hu, a 
Közelkép hírügynökség két hosszú anyagban is foglalkozott a témával, az egyik szintén egy interjú 
volt a MEOSZ felszólalójával, továbbá néhány kisebb online újság is hozta. 
 

Népszabadság 
Brüsszelben ülésezett a Fogyatékosügyi Európai Parlament 
 
Brüsszelben rendezték meg szerdán a harmadik Fogyatékosügyi Európai 
Parlamentet, a különböző európai fogyatékosügyi szervezetek több mint 450 
képviselőjének a részvételével, mintegy 80 millió, fogyatékossággal élő európai 
ember képviseletében 
 
A fogyatékos emberek támogatása nem jótékonykodás, hanem hosszú távon megtérülő, 
mindenki számára hasznos befektetés – mondta felszólalásában Kovács Ágnes, a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnökségi tagja. A 
tanácskozás fő témája az volt, hogy milyen intézkedésekkel lehet biztosítani a fogyatékos 
emberek számára a válság idején az egyenlő jogokat és lehetőségeket. 
 
Az előre megfogalmazott határozat szerint a szociális és emberi jogok háttérbe szorításával 
nem lehet elérni pénzügyi és gazdasági konszolidációt, a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása alól a kormányok nem bújhatnak ki a válságra 
hivatkozva. A határozat szorgalmazza azt is, hogy a fogyatékosügyi szervezeteket be kell 
vonni a döntéshozatalba.  
Az említett ENSZ-egyezmény 2008-ban lépett hatályba, Magyarország másodikként 
ratifikálta, azóta 154 ország csatlakozott a megállapodáshoz. Az egyezmény célja, hogy 
előmozdítsa és biztosítsa a fogyatékossággal élő személyek alapvető emberi, polgári, 
politikai, gazdasági és szociális jogainak teljes körű és másokkal egyenlő gyakorlását, a 
velük született méltóság tiszteletben tartását. Az egyezményt az Európai Unió is ratifikálta 
2010-ben 
A MEOSZ közleménye szerint Magyarországon "a válság mellett a téves kormányzati politika 
is súlyosbította e csoport helyzetét. A fogyatékossági támogatás 20 ezer forint körüli összege 
évek óta nem nőtt, az oktatás terén a szegregáció felé való visszalépés tapasztalható, a 
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segédeszköz-ellátásra szánt források csökkenőben vannak." Az állam a szociális 
szolgáltatásokra is lényegesen kevesebbet költ - olvasható a MEOSZ közleményében. 
 
A brüsszeli tanácskozás záróbeszédében Kósa Ádám fideszes európai parlamenti (EP-) 
képviselő - az EP fogyatékosságügyi munkacsoportjának elnöke, az EP egyetlen siket 
képviselője - úgy vélekedett, hogy bár az Európai Bizottság, az unió javaslattevő-végrehajtó 
intézménye késlekedik az európai akadálymentesítési indítványcsomag előterjesztésével, 
"inkább szülessen meg később ez a jogalkotási javaslat, minthogy gyenge lábakon álljon". 
Kósa emlékeztetett arra, hogy az EP számos elvárást fogalmazott meg mind az Európai 
Bizottsággal, mind a tagállamokkal szemben. Ezek közül kiemelte a befektetés alapú 
szemlélet erősítését, a személyre szabott támogatások szükségességét és az 
információkhoz való könnyebb hozzáférés elősegítését. Emlékeztetett a fogyatékos emberek 
bevonásának szükségességére a jogalkotás területén. 

 
 

4. A Mexikói úti mozgásjavító szakközépiskolájának megmentése 
2013. január 

 
A szakközépiskola bezárásának ügyét a MEOSZ 2013. január 7-én tárta a nyilvánosság elé egy 
közleményben, annak apropóján, hogy Hegedüs Lajos levelet írt az oktatásért felelős miniszternek, a 
főpolgármesternek és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kérve, hogy tovább 
működhessen a középiskola hazánk egyik legkorszerűbb speciális iskolájában. Ezt követően még 
három sajtóközleményt adtunk ki és számos interjú is született az ügyben, a szakközépiskola 
bezárásának terve nagyon nagy sajtónyilvánosságot kapott. Nem kis mértékben ennek is 
köszönhetően az intézményfenntartó az ügy kirobbanását követő 19. napon bejelentette, hogy 
megmaradhat a középiskola. Tiltakozását fejezte ki a Magyar Szolidaritás Mozgalom, az MSZP, az 
LMP és a Demokratikus Koalíció is. Kétszer szerepelt az ügy az RTL Klub esti híradójában, az ATV 
Híradó és a Start műsor, az MTV Ma reggel is foglalkozott vele. A HVG.hu 11 alkalommal! 
foglalkozott az iskolával, nagy riportot készített és minden fejleményről beszámolt. Az iskola ügye 
háromszor (ebből egyszer vezércikként!) szerepelt az Index címlapján, ahol egy átfogó írás is 
született, bemutatva a felújítás körüli problémákat, és a Népszava és végigkísérte az ügyet. Az 
iskolában történt fórumról és a pozitív döntésről a Hír TV és a Magyar Nemzet is beszámolt. A 
Magyar Rádió egy lelkes munkatársának köszönhetően a Kossuth Rádió többször foglalkozott az 
iskolával, interjút készített az ügy minden fontos szereplőjével és minden történésről értesülhettek 
országszerte a hallgatók. Hosszabb interjú készült a 168 Órában, jó videóriportot készített a NOL TV, 
és a Klubrádió leghallgatottabb műsorában, a Megbeszéljükben is kétszer volt téma a szakközép. Az 
üggyel blogok is foglalkoztak (Mandíner, Galamus), a Tilos Rádió külön műsort szánt neki, és a 
Peticiok.com oldalon közel 5 ezer tiltakozó aláírás gyűlt össze, ezzel a 11. legtöbb aláírást 
összegyűjtő petíció lett az oldalon! Összesen több mint 100 megjelenés született, beleértve a 
főváros és az ellenzék reagálását is.  
 
(Erről külön szemle készült, amelyet január végén megküldtem az elnökségnek és az egyesületeknek.) 
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5. Az Ab érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a MEOSZ és több 

magánszemély beadványát a rokkantnyugdíj eltörlésének ügyében 
2013. február 6. 

 

A döntésre reagálva közleményt adtunk ki, illetve Karsai Dániel jogi képviselő is nyilatkozott az ATV 
reggeli műsorában. Hangsúlyoztuk, hogy mélységesen csalódtunk az Alkotmánybíróságban, amiért 
nem vizsgálta meg érdemben a rokkantnyugdíj eltörlésének alaptörvény-ellenességét, és azt is 
lemondtuk, hogy szomorúnak tartjuk, hogy a jogállamiság őrei még vizsgálatra sem tartják 
érdemesnek azt, hogy a több évtizedes társadalombiztosítási befizetéseken alapuló rokkantnyugdíj 
egyik napról a másikra megszűnhetett Magyarországon.  
 
Megjelent: ATV Start, Napi Gazdaság, Népszava, HR Portál, Weborvos, jogi és tematikus internetes 
fórumok (Index Fórum, Jogi Fórum). 
 

Népszava 
2013. február 11.  
 

Munkaügyi bírósághoz fordult a decemberben öngyilkossággal 
fenyegető nyugdíjas 
 
Bírósághoz fordult az a rokkantnyugdíjas újságíró, aki decemberben kijelentette, kész minden méltatlan helyzetbe 
került rokkant nevében felgyújtani magát a Parlament előtt. Most úgy tűnik, hamarosan kiderülhet, törvényt sértett 
vele szemben a felülvizsgálatát végző szervezet. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
pedig csalódását fejezte ki, amiért az Alkotmánybíróság nem vizsgálta meg érdemben a rokkantnyugdíj 
eltörlésének alaptörvény-ellenességét… 

…„Közben a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége úgy fogalmazott: mélységesen csalódott 

az Alkotmánybíróságban, amiért az nem vizsgálta meg érdemben a rokkantnyugdíj eltörlésének alaptörvény-
ellenességét, hanem formai okokra hivatkozva visszautasította a szervezet és több magánszemély által még 
tavaly nyáron benyújtott alkotmányjogi panaszt. A szövetség szerint a rokkantnyugdíj eltörlése súlyosan 
diszkriminatív intézkedés, a törvény alkotói megsértették az érintettek tulajdonhoz való alapvető jogát. Az 
alkotmányos garanciákkal védett rokkantnyugdíj helyébe 30-50 ezer forint körüli ellátások léptek, amelyek 
bármikor csökkenthetők vagy megvonhatók, megállapításuknál nem számít, ki mennyi ideig dolgozott és ezalatt 
mennyit keresett - érvelt a szövetség. Az AB szerdán döntött úgy, visszautasítja a panaszt többek között saját 
hatáskörének hiánya miatt. A rokkantak most a strasbourgi döntésben reménykednek, a szövetség 
támogatásával tizenhét magánszemély az emberi jogi bírósághoz fordult.” 
 
 

6. Érdekvédő szervezetek találkozója az IMF képviselőjével 
Nem a Valutaalap kérte a szociális ellátások csökkentését 

2013. február 6. 
 
A nyugdíjasokat és szegényeket képviselő szervezetek még tavaly ősszel kértek találkozót a 
Nemzetközi Valutaalap itteni képviselőjétől, mert kíváncsiak voltak arra, vajon tényleg az IMF 
nyomására kellett-e a kormánynak meghozni a szegény és a fogyatékos embereket sújtó megszorító 
intézkedéseket. A február eleji találkozón részt vett Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke is. A találkozón elhangzott, hogy az IMF nem értett 
egyet a megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak és a szociális ellátások 
csökkentésével, a szervezet egyetlen olyan intézkedést sem kért a hiteltárgyalások folyamán a 
magyar kormánytól, amely tovább rontaná a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok 
helyzetét. Irina Ivascsenko kiemelte: az IMF a tárgyalások folyamán kifejezetten kérte, hogy a 
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kormány ne hozzon a leszakadást tovább növelő intézkedéseket. A találkozón elhangzottakról 
tájékoztattuk a Napi Gazdaságot.  
 
Megjelent: Napi Gazdaság vezércikk, Index címoldal, Origo, Népszabadság 
 

Napi Gazdaság  
 

Nyugdíjcsökkentés? Az IMF elárulta, mit javasolt valójában 
 

Az IMF nem ad közvetlenül tanácsokat a szociális kérdésekben, nem a szervezet kérte az 
ellátásokat érintő kormányzati megszorításokat, ellenezte az adójóváírás kivezetését, 
ugyanakkor célzottabb, differenciáltabb rendszert sürgetett - derült ki Irina Ivascsenko és 
a hátrányos helyzetűeket képviselő civilek találkozóján. 
 
Az IMF nem értett egyet a megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak és a szociális 
ellátások csökkentésével, a szervezet egyetlen olyan intézkedést sem kért a hiteltárgyalások 
folyamán a magyar kormánytól, amely tovább rontaná a leghátrányosabb helyzetű társadalmi 
csoportok helyzetét - mondta el Irina Ivascsenko, a Nemzetközi Valutaalap budapesti képviselője 
azon a múlt heti találkozón, amelyet több hazai érdekképviseleti szervezet kezdeményezett. 
Ivascsenko kiemelte: az IMF a tárgyalások folyamán kifejezetten kérte, hogy a kormány ne 
hozzon a leszakadást tovább növelő intézkedéseket - tájékotatta a a Napi Gazdaság Online-t a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ). 
Mindemellett úgy tűnik, az egész IMF-sztori kezd lassan okafogyottá válni, hiszen Orbán Viktor 
miniszterelnök szerint hitel bizonyosan nem kell, és inkább máshonnan szerezne pénzt. 
Nem, nem ők kérték, sőt... 
Az IMF képviselője a több mint egy órás megbeszélésen cáfolta, hogy a szociális ellátásokat 
érintő kormányzati megszorításokat a Valutaalap kérte volna - számolt be az eseményről a 
MEOSZ. Nem értettek egyet sem a munkanélküli ellátás folyósítási idejének csökkentésével, sem 
a megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak lefaragásával. A 16 százalékos, 
egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetését is korainak találták - hiszen az nem indította be a 
fogyasztást, inkább a magasabb keresetűek megtakarítását ösztönözte -, de ellenezték az 
adójóváírás kivezetését is, ami szintén a legkevesebbet keresőket, a szegényebb családokat 
sújtja. 
A szociális ellátások terén azt kérték a kormánytól a Valutaalap szakértői, hogy azokat tegye 
célzottabbá, differenciálja őket úgy, hogy biztosan eljussanak azokhoz, akiknek a leginkább 
szükségük van rájuk. Ivascsenko a találkozón elmondta: felhívta a kormány figyelmét arra, hogy 
a társadalomnak vannak sérülékeny, leszakadó csoportjai, és a gazdasági fejlődés a források 
hatékonyabb felhasználását igényli. Vagyis lehetséges, hogy a hátrányos helyzetű csoportoknak 
másképpen és többet kellene segíteni. Hozzátette azt is, az IMF nem ad közvetlenül tanácsokat a 
szociális kérdésekben. 
A budapesti irodavezető azt is elmondta, hogy a környező országok már a válságot megelőző 
időszak gazdasági teljesítményét nyújtják, Magyarország hozzájuk képest azonban nagyon le 
van maradva. A gazdasági növekedésnek, a befektetéseknek nem kedvez az adókörnyezet, az, 
hogy Magyarországon rendkívül gyakran változnak az adószabályok - tette hozzá Irina 
Ivascsenko. 
Hegyesiné Orsós Éva a Népszavának arról is beszámolt, hogy a képviseletvezető nem csak a 
nyugdíjasok helyzetéről, hanem az oktatásról, egészségügyről is kikérte a véleményüket. Orsós 
szerint az IMF elsősorban a stagnáló gazdaság miatt aggódik: komoly gondokat jelent a belső 
kereslet csökkenése, és az alacsony beruházási ráta. 
Nem is mumus az IMF 
A találkozó előzménye az volt, hogy a Nyugdíjasok Országos Képviselete és MSZOSZ Nyugdíjas 
Szövetsége tavaly levélben fordult a Valutaalaphoz azt tudakolva, hogy valós-e a 2012 
szeptemberében, a sárvári Fidesz-KDNP frakcióülésen Orbán Viktor miniszterelnök által 
ismertetett - állítólagos - követeléslista, amin egyebek közt nyugdíjcsökkentés és a családi 
pótlék megszüntetése is szerepelt. 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/orban_megerositette_nem_kell_imf-hitel.543784.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/varga_is_resze_a_matolcsy-uzletnek-_ez_potolhatja_az_imf-megallapodast.544465.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/vege_a_csaladi_potleknak_csokken_a_nyugdij.530279.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/vege_a_csaladi_potleknak_csokken_a_nyugdij.530279.html
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Akkor lapunk is részletesen foglalkozott a listával, rámutatva arra, hogy bizonyos elemei - például 
a nyugdíjak megvágása - biztosan nem tartozhatnak az IMF követelései közé, később pedig 
Varga Mihály is megszólalt a témában. Az IMF ráadásul még tavaly ősszel közölte, hogy 
nincs követeléslista, sem olyan, ami a nyugdíjasokat, sem olyan, ami más társadalmi csoportot 
érintett volna. (Ivascsenko lényegében ezt erősítette meg a mostani találkozón is.) Ezután a 
nyugdíjas érdekképviseletek egy négyoldalas helyzetértékelést adtak át a Valutaalap 
képviselőjének, a misszióvezető Atanaiosz Arvanitisznek címezve, amit a személyes találkozó 
megszervezése követett - erre került most sor. Az idősszervezetek meghívták a 
tárgyalóasztalhoz a MEOSZ elnökét, Hegedűs Lajost és a Magyar Szegénységellenes Hálózat 
elnökét, Márton Izabellát is. 
Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasok Országos képviseletének elnöke lapunknak elmondta: a 
találkozó legpozitívabb eredményének azt tartja, hogy kiderült, az IMF képviseletvezetője nyitott, 
szívesen fogadja a civil tapasztalatokat és álláspontokat, a Valutaalap szociálisan egyáltalán nem 
érzéketlen, szemben azzal, amit a kormány kommunikál. Ivascsenkót több rendezvényre is 
meghívták, így a következő hetekben akár újabb találkozóra kerülhet sor - tette hozzá az elnök. 

 
Keretes:  

Rokkantnyugdíjak: csalódást okozott az Ab 
A MEOSZ mélységesen csalódott az Alkotmánybíróságban, amiért az nem vizsgálta meg 
érdemben a rokkantnyugdíj eltörlésének alaptörvény-ellenességét, hanem formai okokra 
hivatkozva visszautasította a szervezet és több magánszemély által még tavaly nyáron benyújtott 
alkotmányjogi panaszt - közölte a szövetség. Közleményük szerint szomorú, hogy a jogállamiság 
őrei még vizsgálatra sem tartják érdemesnek azt, hogy a több évtizedes társadalombiztosítási 
befizetéseken alapuló rokkantnyugdíj egyik napról a másikra megszűnhetett Magyarországon.Az 
ügy előadó alkotmánybírája ugyanaz a Balsai István volt, aki 2011-ben, még kormánypárti 
képviselőként egyik beterjesztője volt annak az alkotmánymódosításnak, amely lehetővé tette a 
korhatár alatti nyugdíjak szociális ellátássá alakítását. 

 
 

7. Kikerült volna a rokkantság az alaptörvényből,  
ha a MEOSZ nem tiltakozik 

2013. február 23. 
 

A problémára a Magyar Helsinki Bizottság hívta fel a figyelmet egy február közepi blogbejegyzésben. 
A MEOSZ február 23-án kiadott egy közleményt, amelyben figyelmezette a döntéshozókat és a 
magyar társadalmat arra, hogy milyen veszélyekkel járna, ha az Alaptörvény szociális biztonságról 
szóló részében a rokkantság szót a fogyatékosság szóra cserélnék. Az ügy nagy sajtóérdeklődést 
váltott ki, a kormánypártok a hét elején be is jelentették, hogy elállnak eredeti szándékuktól, az 
Alaptörvényben benne marad a rokkantság és bekerül a fogyatékosság fogalma is.  
 
Megjelent: MTI, HVG, HVG.hu, Népszabadság, Népszava, Stop.hu, Klubrádió Szolidaritás c. műsor, 
Klubrádió Ötös c. műsor, ATV Híradó, (29), Világgazdaság, Napló (Veszprém), Weborvos, HR Portál, 
Mandíner, Echo TV, Magyar Hírlap, Szakszervezetek.hu; SzegedMa, Észak-Online stb.  
 

HVG.hu 

MEOSZ: kivennék a rokkantak védelmét az alaptörvényből 

2013. február 25., hétfő, 20:18 

Semmilyen ellátást nem garantálna rokkantság esetén az alaptörvény a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) szerint, amennyiben a tervek szerint kikerülne a 
rokkantság fogalma az alkotmányból.  

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/%20http:/www.napi.hu/magyar_gazdasag/miert_lehet_kacsa_a_nyugdijcsokkentes.530372.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/%20http:/www.napi.hu/magyar_gazdasag/imf-targyalasok_varga_elarulta_mi_nincs_a_kormany_javaslatai_kozott.531697.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/akcioba_lendultek_a_nyugdijasok_levelet_irtak_az_imf-nek.536101.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/akcioba_lendultek_a_nyugdijasok_levelet_irtak_az_imf-nek.536101.html


9 

 

 
Több százezer megváltozott munkaképességű ember ellátása kerülhet veszélybe, ha az 
Országgyűlés megszavazza azt a módosítást, amelynek eredményeként az alaptörvényből 
kikerülne a rokkantság fogalma, és helyette fogyatékosság esetén járna csupán törvényben 
meghatározott támogatás az állampolgároknak - hívta fel a figyelmet a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ). 
 
A MEOSZ arra kéri a kormánypártok képviselőit, hogy ne szűkítsék a szociális biztonság alanyainak 
körét, hanem bővítsék ki azt: emeljék be a XIX. cikkbe a fogyatékosság fogalmát és tartsák meg a 
rokkantságét is, a kettő ugyanis sem a jogi szabályozás, sem az ellátások tekintetében nem fedi le 
egymást. A rokkantnyugdíj helyébe lépő rokkantsági ellátást 40 százalékos vagy annál nagyobb 
mértékű egészségkárosodás esetén lehet megkapni, ami egy tágabb kört érint. Fogyatékosság 
alapján azonban csupán egy szűkebb csoportnak, a súlyosan fogyatékos embereknek jár egy 
minimális, hátránykompenzációs támogatás. 
 
"A megváltozott munkaképességű, rokkant emberek nagy része nem minősül fogyatékosnak, így ha a 
rokkantság kicserélődne a fogyatékosság fogalmára, nekik már semmilyen ellátást nem garantálna az 
alaptörvény" - közölte a MEOSZ, amely szerint ez ellentétes lenne a Nemzeti Hitvallással is, amely 
kimondja: "valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét". 
A kérdéses alaptörvény-módosításnak hétfőn volt a részletes vitája a parlamentben. 
 
 

HVG.hu 
Visszarakják a rokkantakat az alaptörvénybe 
 
A rokkantság szövegrészt fogyatékosságra módosították volna korábban, amit 
elfogadhatatlannak tartott a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége.  
 
A rokkantság és a fogyatékosság kifejezés is szerepelni fog az alaptörvényben - közölte Gulyás 
Gergely fideszes országgyűlési képviselő kedden. A kormánypárti politikus elmondta, Balog Zoltán 
emberierőforrás-miniszter megkeresésére a Fidesz-frakció támogatja, hogy az alaptörvény 
szövegében mind a rokkantság, mind pedig a fogyatékosság szerepeljen, mert a két kategória nem 
fedi le egymást. Az erről szóló módosító indítványt az alkotmányügyi bizottság terjeszti a Ház elé. Az 
alaptörvény jelenleg hatályos szövege úgy szól: Magyarország arra törekszik, hogy minden 
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság 
és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 
meghatározott támogatásra jogosult. 
 
Rokkantság helyett fogyatékosság 
 
A parlament előtt fekvő alkotmánymódosítás az utóbbi mondatban a rokkantság szövegrészt 
fogyatékosságra módosította volna, a Fidesz-frakció azonban úgy döntött, támogatja, hogy mindkét 
kifejezést rögzítse az alaptörvény. Szombaton a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ) közleményben tiltakozott az ellen, hogy kikerülhet az alkotmányból a 
rokkantság fogalma. Ezzel ugyanis szerintük több százezer megváltozott munkaképességű ember 
ellátása kerülhetett volna veszélybe. 
A MEOSZ is azt kérte, hogy emeljék be az alkotmányba a fogyatékosság fogalmát, és tartsák meg a 
rokkantságét is, a kettő ugyanis sem a jogi szabályozásban, sem az ellátásokban nem fedi le 
egymást. 

 
 

Készítette:  
Gábor Imola  

sajtófőnök 
 
Budapest, 2013. március 1. 

 

 

http://hvg.hu/itthon/20130225_MEOSZ_kivennek_a_rokkantak_vedelmet_az_al
http://hvg.hu/itthon/20130225_MEOSZ_kivennek_a_rokkantak_vedelmet_az_al

