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Ebben az időszakban a MEOSZ-nak két fontos eseménye volt, mindkettő jól megjelent a 
médiában. Április 14-én megtartottuk a IV. MERI sportnapot, majd április 19-én Hegedüs 
Lajos sajtótájékoztatót tartott több témában, köztük a járműszerzés változásairól.  
 
A sajtó ezen kívül sokat foglalkozott azokkal, akik elmulasztották a felülvizsgálati 
kérelmezést, és a felülvizsgálatok méltánytalanságával. A témában Hegedüs Lajos többször is 
nyilatkozott: „Hegedűs ezzel kapcsolatban megjegyezte, szerinte az emberek félnek. „Nem 
az orvosi vizsgálatoktól, hiszen azok eddig is voltak. A kormányzati kommunikáció és a Széll 
Kálmán Terv is utalt rá, hogy a 200 ezer érintettből 150 ezret vissza akarnak vezetni a munka 
világába. A rokkantak azonban valószínűleg nyugodtabbak lennének, ha célszámok helyett 
valóban csak az egészségügyi alkalmasság számítana, már csak azért is, mert nem látják a 
munka világát" – mondta. A MEOSZ elnöke egyetért azzal, hogy a megváltozott 
munkaképességűek közül többnek kellene részt vennie a munkaerőpiacon, ám véleménye 
szerint ez a törvényjavaslat jelenlegi formájában nem ezt a célt szolgálja. Sőt, szerinte több 
százezer egészségkárosodott ember elszegényedését okozhatja a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól szóló kormányzati törvényjavaslat. „Az új vizsgálati 
protokoll sokkal szigorúbb a korábbinál, komoly egzisztenciális problémát fog jelenteni a 
családok számára. Az ellátás összege tulajdonképpen a létminimumra sem elég" – tette 
hozzá.”(Hír24, április 23.) 

 

IV. MERI Sportnap  
 

A IV. MERI Sportnap nagyon jól sikerült, az eddigiek közül erre látogattak el a legtöbben, ami 
a sajtónak is köszönhető. Az eseményről előzetes és záró közleményt is kiadtunk, nagyon sok 
szerkesztőséget megkerestünk, hogy segítsenek népszerűsíteni a programot, és számos, 
nagy, országos médium foglalkozott is a sportnappal. Előzetesen hozta pl. az Index, a 
Népszabadság, az MTI, az MTV és az ATV, hosszan foglalkozott vele a Juventus Rádió és a 
Class FM is betette az aznapi programajánlójába, ami nagyon nagy elérést jelent. A 
rendezvényt követő hétfőn a legnézettebb reggeli műsor, a TV2 MOKKA vendége volt Dani 
Gyöngyi és Lang Györgyi.  

 
Több mint 20 sportágat próbálhatnak ki a MERI Sportnap résztvevői 
Több mint 20 sportágat, köztük a kerekesszékes kosárlabdát vagy a lovaglást is 
kipróbálhatják az idei MERI Sportnap résztvevői április 14-én az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézetben. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ) és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) negyedik alkalommal 
rendezi meg a MERI Sportnapot azzal a céllal, hogy a fogyatékossággal élők 
megismerhessék és kipróbálhassák azokat a sportokat, amelyeket ők is űzhetnek. Ezzel 
szeretnék felkelteni a mozgáskorlátozott fiatalokban az igényt a testedzésre - adta hírül 
közleményben a MEOSZ… 

 
A MERI sportnap az alábbi médiumokban jelent meg:  
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MTI+Fotó 
Index 
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2012/04/10/tobb_mint_20_sportagat_probalhatnak_ki_a_
meri_sportnap_resztvevoi/ 
Magyar Nemzet 
http://mno.hu/sport/megmozgatjak-a-fogyatekossaggal-elo-gyermekeket-1067277 
Népszabadság 
http://nol.hu/mozaik/sportnap__tobb_mint_20_sportagat_mutatnak_be 
ATV  
http://atv.hu/cikk/20120410_meri_sportnap_tobb_mint_20_sportagat_kiprobalhatnak_a_r
esztvevok?source=hirkereso 
TV2 Mokka 
http://tv2.hu/mokka/video/sporttalalkozo-mozgaskorlatozottaknak 
MTV Esély 
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/04/13/13/Esely_2012_aprilis_13_.aspx (elején) 
MTV Telesport 
Digi Sport 
Kossuth Rádió – Napközben 
Juventus Rádió – Budapesti Arcok c. műsor és hírek 
Class FM 
Klubrádió Ötös c. műsor vendége volt Dani Gyöngyi 
Rádió 17 
Rádió Q 
Parasportpress 
Dr. Info 
http://drinfo.hu/hirek/hirtallozo-itthonrol/20786-meri-sportnap-fogyatékossággal-élőknek 
Mixonline 
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=66383 
Közelkép 
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=889:minden-
eddiginel-toebben-vettek-reszt-a-meri-sportnapon-&catid=36:sport&Itemid=99 
Kamaszpanasz.hu 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4656/mozgasserult-sportnap 
 

Hegedüs Lajos sajtótájékoztatója 
2012. április 19. 

- részt vett Szakács Tibor, a Széchenyi Bank elnök-vezérigazgatója - 
 
Az elnök beszámolt arról, hogy kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá az államilag támogatott 
új Suzuki gépkocsikhoz a súlyos mozgáskorlátozott emberek, és bővült azoknak a köre is, akik 
igénybe vehetik a közlekedési kedvezményeket. Téma volt még, hogy a MEOSZ és a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány megállapodásának eredményeként akadálymentes üdülőkben 
pihenhetnek az Erzsébet Program szociális üdülési támogatásában részesülők. Az elnök elmondta 
azt is, hogy a MEOSZ és az alapvető jogok biztosa fellépésének eredményeként a volt rokkantsági 
nyugdíjasok egy része visszakapta a közgyógyellátásra való jogosultságát. Szó volt még az utazási 
kedvezményekről, az érintettek egy része megtarthatja az utazási kedvezményt, kétszázezren viszont 
elveszítették azt. A témákról közleményt is kiadtunk.  

 

http://sportgeza.hu/sport/hirek/2012/04/10/tobb_mint_20_sportagat_probalhatnak_ki_a_meri_sportnap_resztvevoi/
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2012/04/10/tobb_mint_20_sportagat_probalhatnak_ki_a_meri_sportnap_resztvevoi/
http://mno.hu/sport/megmozgatjak-a-fogyatekossaggal-elo-gyermekeket-1067277
http://nol.hu/mozaik/sportnap__tobb_mint_20_sportagat_mutatnak_be
http://atv.hu/cikk/20120410_meri_sportnap_tobb_mint_20_sportagat_kiprobalhatnak_a_resztvevok?source=hirkereso
http://atv.hu/cikk/20120410_meri_sportnap_tobb_mint_20_sportagat_kiprobalhatnak_a_resztvevok?source=hirkereso
http://tv2.hu/mokka/video/sporttalalkozo-mozgaskorlatozottaknak
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/04/13/13/Esely_2012_aprilis_13_.aspx
http://drinfo.hu/hirek/hirtallozo-itthonrol/20786-meri-sportnap-fogyatékossággal-élőknek
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=66383
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=889:minden-eddiginel-toebben-vettek-reszt-a-meri-sportnapon-&catid=36:sport&Itemid=99
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=889:minden-eddiginel-toebben-vettek-reszt-a-meri-sportnapon-&catid=36:sport&Itemid=99
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4656/mozgasserult-sportnap
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Budapest, 2012. április 19., csütörtök (MTI) - Az eddiginél kedvezőbb feltételekkel 
juthatnak gépkocsihoz a súlyosan mozgáskorlátozott emberek, és bővült a jogosultak köre 
is - jelentette be Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ) elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. 
Hegedüs Lajos elmondta: egy tavalyi rendelet szerint a súlyos mozgáskorlátozottak új autó 
vásárlásához 900 ezer, használt autó beszerzéséhez legfeljebb 600 ezer forint állami 
támogatást kaphatnak, emellett kedvezően változtak a banki hitelkonstrukciók feltételei is. A 
támogatott gépkocsi a Suzuki Swift 1.2 GLX, amelyhez a Széchenyi Kereskedelmi Bank 
hitelkonstrukcióin keresztül lehet hozzájutni. Az 1,2 millió forint önerővel rendelkezők a kézi 
váltós gépkocsit 1,7 millió forintért, az automata váltósat 2,1 millió forintért vásárolhatják 
meg, de azok is a korábbinál kedvezőbb áron juthatnak a gépkocsihoz, akik csak a minimális, 
125 ezer forintos kezdő részlettel rendelkeznek. A támogatást a használt autó vásárlásához 
szintén a bankon keresztül lehet igénybe venni. Szakács Tibor, a Széchenyi Kereskedelmi 
Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: folyamatosan közvetítik a 
MEOSZ igényeit a kormányzathoz. Hegedüs Lajos tájékoztatása szerint egy április 1-jével 
hatályba lépő kormányrendelet révén ismét bővülhet a gépkocsivásárlásra jogosultak köre, 
amelyet a korábbi szabályozás jelentősen szűkített. A jövőben a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal adja majd ki azt a szakhatósági állásfoglalást, amellyel igényelni lehet a 
járművásárlási támogatást. A támogatásokat az eredeti, március 31-i határidő helyett május 
15-ig lehet igényelni a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhatóságánál - mondta a 
MEOSZ elnöke. Hegedüs Lajos szólt arról is: a kormány korábbi döntésének felülvizsgálatával 
a volt rokkantsági nyugdíjasok egy része a jövőben is jogosult lesz a közösségi közlekedésben 
utazási kedvezményre, de több mint 200 ezren kikerülnek ebből a körből: azok a korábbi 3-as 
kategóriájú rokkantnyugdíjasok, akik nem töltötték be az 57. életévüket és a rendszeres 
szociális, illetve átmeneti járadékban részesülők. Kitért arra is, hogy májustól azok a korábbi 
1-es és 2-es kategóriájú rokkantnyugdíjasok, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, 
ismét jogosultak lesznek közgyógyellátásra. Az intézkedés mintegy 40-50 ezer embert érint. 
Hegedüs Lajos emlékeztetett arra, hogy az Erzsébet-program szociális üdülési pályázatain 21 
ezer fogyatékossággal élő ember kapott támogatást. A résztvevők a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvánnyal kötött megállapodás értelmében a MEOSZ és tagegyesületeinek 
akadálymentes üdülőiben is pihenhetnek. 

 
Sajtómegjelenések: 
MTI  
MTV Híradó  
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/04/19/20/MTV_Hirado_2012_aprilis_19_19_30.aspx 
Hír TV Híradó 
Echo TV Híradó (április 19. 19.30, április 20. 8.00, 9.29 perctől) 
http://www.echotv.hu/20120419__1930.html 
Kossuth Rádió-Krónika  
Inforádió-Hírek 
Klubrádió- Hírek 
Civil Rádió 
A hírt kérésünkre az Axel-Springer nyolc megyei napilapja is hozta a 8., központi 
szerkesztésű oldalon 
Magyar Nemzet 
http://mno.hu/belfold/konnyebben-juthatnak-autohoz-a-mozgasserultek-1069618 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/04/19/20/MTV_Hirado_2012_aprilis_19_19_30.aspx
http://www.echotv.hu/20120419__1930.html
http://mno.hu/belfold/konnyebben-juthatnak-autohoz-a-mozgasserultek-1069618


4 
 

A szemle nem teljes, pl. a megyei napilapokat, a rádiókat és a tévéket az internetes hírkeresőkkel nem 
lehet jól szemlézni. 

 

Metropol 
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/875423 
Ma.hu 
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/129564/1/belfold/Kedvezobb_feltetelekkel_juthatnak_a
utohoz_a_mozgaskorlatozottak?place=srss 
Pénzcentrum 
http://penzcentrum.hu/karrier/kedvezobb_feltetelekkel_juthatnak_autohoz_a_mozgaskorla
tozottak.1032329.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentrum_linke
k&utm_campaign=hiraggregator 
Dehir.hu 
http://www.dehir.hu/belfold/nagyobb-kedvezmenyt-kapnak-autovasarlasnal-a-
mozgaskorlatozottak/2012/04/19/ 
Bevezetem.hu 
http://www.bevezetem.hu/cikk/kedvezobb-feltetelekkel-juthatnak-autohoz-
mozgaskorlatozottak 
Orientpress 
http://www.orientpress.hu/98051/RSS 
Közelkép 
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=891:kedvezbb-
feltetelekkel-juthatnak-uj-autohoz-a-sulyos-mozgaskorlatozott-emberek-es-bvuelt-a-
jogosultak-koere-is-&catid=23:ket&Itemid=79 
Autónavigátor 
http://www.autonavigator.hu/autosvilag_hirei/jobb_feltetelekkel_juthatnak_autohoz_a_ras
zorulok-
7549?utm_source=hirkereso&utm_medium=rss&utm_campaign=hirkereso_ujdonsagok 
Vezess.hu 
http://www.vezess.hu/hirek/jo_felteteleket_igernek_rokkant/36525/ 
Alpokalja Online 
http://www.alon.hu/kedvezobb-feltetelekkel-juthatnak-autohoz-mozgaskorlatozottak 
Autómenedzser.hu 
http://automenedzser.hu/auto_hirek/2012/4/19/Kedvezobb_feltetelekkel_juthatnak_autoh
oz_a_GPA0ZM#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_20
12_4_19 
IHO 
http://iho.hu/hir/kedvezobb-feltetelek-a-mozgaskorlatozottaknak-120419 
Napi Gazdaság 
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdijugy_tizezrek_kapjak_vissza_kedvezmenyuket
.516946.html 
http://www.naplo-online.hu/fokusz/20120423_gyogyszerek_ujra_ingyen 
 
Budapest, 2012. május 2. 
 

Készítette:  
Gábor Imola 

kommunikációs munkatárs 
MEOSZ 
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