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SZEMLE 
A MEOSZ a sajtóban 

2012. május-június 
 
A MEOSZ ebben az időszakban három témában kommunikált: a gyógyászati segédeszközök 
áfájának csökkentése ügyében, a Heine-Medin szekció közgyűlésének kapcsán a 
gyermekbénuláson átesett betegek főbb problémáiról és a megváltozott munkaképességű 
emberek foglalkoztatásának támogatásáról, az új akkreditációs rendszerről szóló 
jogszabálytervezetről. 

 
Gyógyászati segédeszközök áfája 

 
Egyelőre nincsen kormányzati döntés, de felmerült a gyógyászati segédeszközök 
támogatásának csökkentése, amivel a MEOSZ nem ért egyet. A segédeszköz gyártókkal 
közösen a további megszorítások helyett a segédeszközök áfájának csökkentését javasolja, 
erről sajtóközleményt adtunk ki a Forgalmazók az Egészségért Szövetséggel közösen 
(FESZ). A Napi Gazdaság, a HVG, a Népszabadság és a HÍR TV Bruttó c. műsora is 
foglalkozott a kérdéssel, lehozta a közleményünket, ill. interjút készített Hegedüs Lajossal. 
 
Napi Gazdaság 
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/igy_szerezhetne_masfel_milliardot_a_segedeszkoz-
kassza.520783.html 
 
2012. május 30., szerda 10:02   (NAPI) 
Így szerezhetne másfél milliárdot a segédeszköz-kassza 
 
Szakmai szervezetek számításai szerint a 98 százalékos támogatású gyógyászati 
segédeszközök áfájának 5 százalékra csökkentése 1,5 milliárdot hozhatna a gyógyászati 
segédeszköz-kasszának, miközben az államnak csupán néhány tízmillió forintnyi bevételről 
kellene lemondania a betegek térítési díjának csökkenése révén. A súlyos fogyatékossággal 
élők Európa legmagasabb, 27 százalékos áfáját fizetik ki a művégtagjaik után. 
 
A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége (MEOSZ) csalódott, mert a kormány - az előzetes egyeztetések ellenére 
- nem támogatja a gyógyászati segédeszközök általános forgalmi adójának csökkentését, 
miközben ezt a kedvezményt még a nyári, nagy zenei fesztiválok látogatói is meg fogják 
kapni az áfa-törvény tegnapi módosítása szerint - olvasható a szervezetek közleményében.  
 
Az idei, 43,3 milliárd forintra csökkentett gyógyászati segédeszköz-támogatás előirányzat 
tarthatóságáról a kormány az év elején tárgyalásokat kezdeményezett a gyógyászati 
segédeszköz-gyártó és -forgalmazó szövetségekkel, köztük a Forgalmazók az Egészségért 
Szövetséggel. A FESZ több más intézkedés mellett azt javasolta, hogy a támogatott 
gyógyászati segédeszközök tartozzanak kedvezményes áfa-kulcs alá, mert így a csökkentett 
előirányzatból is finanszírozni lehetne a segédeszköz igényeket, és nem kéne csökkenteni a 
támogatások mértékét sem. A javaslatot a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége is támogatja. 
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Kinek segít az áfa-csökkentés? 
 
Az áfa-csökkentés mindemellett enyhítene az amúgy is nehéz helyzetben lévő krónikus 
betegek és súlyos fogyatékossággal élők terhein, és segítene talpon maradni a hazai 
segédeszközgyártásban és -forgalmazásban érintett több mint ezer kis- és 
középvállalkozásnak is. A teljes hiányt ugyan nem fedezné, de egy lehetséges lépés lehetne a 
98 százalékos támogatású gyógyászati segédeszközök áfájának 5 százalékra csökkentése. 
A FESZ adatai szerint hazánkban egy millióan használnak támogatott gyógyászati 
segédeszközöket, a termékek hosszú ideig kedvezményes általános forgalmi adókulcs alá 
tartoztak. 
A FESZ számításai szerint ebben az esetben 1,5 milliárd forint megtakarítás keletkezne a 
gyógyászati segédeszköz-kasszában, miközben az államnak csupán néhány tízmillió forintnyi 
bevételről kellene lemondania a betegek térítési díjának csökkenése révén. 
A 98 százalékos támogatottságú körbe tartoznak a végtagprotézisek, a súlyos mozgássérültek 
egyedi gyártású ortézisei, a gyermek-inzulinpumpák és -hallókészülékek, a sztóma ellátás 
eszközei, a különböző szondák és katéterek, és a fehér támbotok is. Bár az egyeztetéseken 
úgy tűnt, hogy a 98 százalékos támogatású eszközök általános forgalmi adójának 
csökkentését a kormány is támogatja, az áfa-törvény módosításai között ez most mégsem 
szerepel. 
 
A közlemény szerint a FESZ és a MEOSZ ezért arra kéri a kormányt és az Országgyűlés 
egészségügyi, illetve ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a tagjait, hogy 
támogassák a gyógyászati segédeszközök kedvezményes áfa-kulcsát, mert így a támogatások 
mértékének csökkentése nélkül is finanszírozhatók lennének az igények, tartható lenne a 
kassza, és a súlyos egészségkárosodott emberek terhei is csökkennének. 
 
Népszabadság 
http://nol.hu/belfold/a_mulabra_nem__a_koncertjegyre_jar_az_afa-kedvezmenyt 
 
HVG 
http://hvg.hu/itthon/20120601_gyogyaszat_segedeszkoz_afa#utm_source=hirkereso&utm_
medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_6_5 
 

A Heine-Medin szekció közgyűlése 
 

A HM szekció közgyűlése kapcsán egy sajtóközleményben röviden összefoglaltuk a 
járványos gyermekbénuláson átesett betegek legfőbb problémáit, felhívtuk a közvélemény 
figyelmét a kerekesszékes betegeket érő hátrányokra és a felülvizsgálatok 
igazságtalanságára. A témával sok sajtóorgánum foglalkozott: 
 
MTI 
A járványos gyermekbénuláson átesettek tiltakozása 
 
Tiltakoznak a járványos gyermekbénuláson átesett betegek az ellen, hogy felülvizsgálják 
őket, és csökkentsék vagy elvegyék az ellátásukat - közölte a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Országos Szövetsége (MEOSZ) szombaton az MTI-vel.  
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A betegség túlélői ezenfelül szakszerű egészségügyi ellátást, a rehabilitációs kapacitások 
bővítését, megfelelő intézményi beteggondozást szeretnének. Ezzel együtt "a hatékony és 
egységes fellépés érdekében" a betegek külön szekciót is alakítottak a MEOSZ-on belül - 
emelték ki. Kifejtették: a mostanra sikeresen felszámolt betegség utolsó nagy hulláma 1950 
és 1959 között szedte áldozatait szerte a világban, így Magyarországon is. A kéz-, láb- és 
légzésbénulást okozó betegség miatt sokan kerekes székbe kerültek, a legsúlyosabb betegek 
vastüdőben éltek-élik le az életüket. Országszerte nagyjából négyezer embert érint a 
betegség, többségük 53-62 éves. A MEOSZ nem érti, hogy sokukat miért kell most 
felülvizsgálni, amikor - mint írták - állapotuk végleges státusú, a betegség okozta 
egészségkárosodás súlyossága pedig eddig nem volt kérdéses. Az Országgyűlés tavalyi 
döntése értelmében a megváltozott munkaképességű emberek ellátási rendszerében 2012. 
január elsejétől nem állapítható meg rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, 
rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék és átmeneti járadék, helyüket a 
rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás vette át. Rehabilitációs ellátást azok kapnak, akik a 
korábbi besorolás szerint a 3. kategóriába tartoztak, vagyis a legkevésbé súlyos károsodással 
élnek, és 57 évnél fiatalabbak. Ebből a körből próbálják meg kiszűrni az indokolatlanul 
leszázalékoltakat, illetve azokat, akik még képesek dolgozni. Ezt a kör idén megkapta a 
rokkantsági felülvizsgálatra való felszólítását. Aki ezt elmulasztja, annak a rehabilitációs 
ellátását megszüntetik. 
 
Alapos cikk a Napi Gazdaságtól: 
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_gyermekbenulas_aldozatainak_is_dolgozni_kellen
e.521701.html 
 
HÍR TV Híradó 2012. június 9. 21.00 óra (9’ 40”)  
http://mno.hu/hirtv_hirado_galeria 
 
Echo TV 
http://www.echotv.hu/belfold/a_jarvanyos_gyermekbenulason_atesettek_tiltakozasa_.html 
 
Magyar Nemzet  
http://mno.hu/belfold/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-1082387 
 
Stop.hu 
http://www.stop.hu/belfold/felhaboritja-a-felulvizsgalat-a-gyermekbenulas-
tuleloit/1050377/ 
 
Weborvos 
http://www.weborvos.hu/hirek/harcba_szalltak_heine_medinesek/192805/ 
 
Informed 
http://www.informed.hu/jog/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-
gyermekbenulason-atesett-betegek-172368.html 
 
Délmagyarország 
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http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gy
ermekbenulason_atesett_betegek/2283707/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&u
tm_campaign=hirkereso 
 
Fejér Megyei Hírlap 
http://fmh.hu/belfoldi/20120609_gyermekbenulasos_betegek_tiltakoznak#s=rss 
 
Somogy TV 
http://www.somogytv.hu/cikkek/84843 
 
Borsod Online.hu 
http://www.boon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-
atesett-
betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29 
 
Zipp.hu 
http://zipp.hu/belfold/2012/06/10/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gyermek
benulason_atesett_betegek 
 
Mon.hu 
http://www.mon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-
atesett-
betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 
 
Barikád.hu 
http://barikad.hu/tiltakoznak_a_gyermekbenulason_atesettek-20120609 
 
 
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának állami támogatásáról és az 

új akkreditációs rendszerről szóló jogszabály tervezete 
 
A MEOSZ nem ért egyet a tervezettel, szerinte az új támogatási és akkreditációs rendszer – 
a kormány céljaival ellentétben - nem növelni, hanem csökkenteni fogja a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatottságát, ellehetetleníti a foglalkoztatókat és az 
alacsony bértámogatással létminimum alatti nyomorszintre süllyeszti a dolgozókat. A 
véleményünknek hangot is adtunk közlemény formájában, ill. Hegedüs Lajos az ATV 
Egyenes Beszéd c. műsorának vendége volt a témában. Az ügyben kormánydöntés még 
nem született. 
 
Napi Gazdaság 
 
2012. június 8., péntek 15:36   (NAPI), MTI 
Leszázalékolták? Most jöhet a feketeleves  
 

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gyermekbenulason_atesett_betegek/2283707/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gyermekbenulason_atesett_betegek/2283707/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gyermekbenulason_atesett_betegek/2283707/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://fmh.hu/belfoldi/20120609_gyermekbenulasos_betegek_tiltakoznak#s=rss
http://www.somogytv.hu/cikkek/84843
http://www.boon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://www.boon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%ADrek%29
http://zipp.hu/belfold/2012/06/10/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gyermekbenulason_atesett_betegek
http://zipp.hu/belfold/2012/06/10/tiltakoznak_a_felulvizsgalat_ellen_a_jarvanyos_gyermekbenulason_atesett_betegek
http://www.mon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/tiltakoznak-a-felulvizsgalat-ellen-a-jarvanyos-gyermekbenulason-atesett-betegek/2003023?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
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A kormány átalakítaná a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának 
támogatási rendszerét és a foglalkoztatók akkreditációját. Az érintettek a 
foglalkoztatottság visszaesésétől tartanak. 
 
Sokan elveszíthetik a munkájukat, a bérek csak a létminimum alatti nyomorgásra lesznek 
elegek, a felülvizsgálatok után dolgozni küldött tízezreknek pedig esélyük sem lesz arra, hogy 
foglalkoztassák őket, ha kormány a jelenlegi formájában fogadja el a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
szóló rendeletet - állítja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ). Hozzáteszik: bár a kormány célja, hogy növelje a foglalkoztatottságot, a 
támogatások csökkentésével az ellenkező hatást fogja elérni. 
 
A kormány a május végén közzétett rendelettervezete szerint teljesen átalakítaná a 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatási rendszerét és a 
foglalkoztatók akkreditációját. A tervezet jelentősen csökkenti a rehabilitációs célú 
foglalkoztatási támogatások mértékét, és a hangsúlyt - a védett körülmények között történő 
tartós foglalkoztatás helyett - az érintettek nyílt munkaerőpiaci kihelyezésére teszi át, 
amihez egy három éves időtartamú tranzitfoglalkoztatáson keresztül vezetne az út. 
Magyarországon rendkívül alacsony, mindössze 10 százalék körül van a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatottsága, míg az Unióban ez átlagosan mintegy 40 
százalék. 
 
A támogatások csökkentése és az akkreditációs követelmények szigorítása ellehetetleníti a 
foglalkoztatókat, emiatt nem fognak vállalkozni a felülvizsgálatokon rehabilitációra 
alkalmasnak minősített több tízezer ember foglalkoztatására, és a jelenleg dolgozók egy 
része is elveszítheti a munkáját - véli Hegedüs Lajos, a MEOSZ elnöke. A nyílt munkaerőpiaci 
kihelyezés támogatandó, azonban nem lesz hová tranzitálni az érintetteket, a 
munkaerőpiacon ugyanis nincs számukra hely, ott jelenleg is 32 ezer megváltozott 
munkaképességű ember keres sikertelenül munkát - teszi hozzá az elnök. 
 
A rehabilitálható munkavállalók után, a bér- és többletköltségek fedezésére a 
tranzitfoglalkoztatók jövőre személyenként évi 800 ezer forint egyéni támogatást 
kaphatnának, amely a következő két évben csökkenne. (A védett szervezetek eddig a 
foglalkoztatottak után átlagosan évi 1,2 millió forint támogatást kaptak.) A jövőben egységes 
akkreditációs tanúsítvány lesz, a foglalkoztatóknak azonban (a kiemelt tanúsítványhoz 
hasonló) szigorú követelményeknek kell majd megfelelniük, ami komoly beruházásokat 
igényel. Hegedüs Lajos szerint emellett a támogatási összeg mellett lehetetlen lesz 
kigazdálkodni a rehabilitációs tanácsadók, mentorok, munkahelyi segítők bérét, a 
munkahelyek átalakításának költségeit és a betanulás alatt keletkező selejttermelés okozta 
veszteségek kompenzációját. Az akkreditációs eljárás is bürokratikusabb és költségesebb 
lesz, ami szintén elriasztja a foglalkoztatókat. 
 
Rehabilitációra kérik a rehabilitációs hozzájárulást 
Az idén 47 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatásának támogatására 40 
milliárd forint költségvetési támogatás jut, 2014-től azonban ugyanennyi pénzből 52 ezer, 
2015-ben pedig 59 ezer ember foglalkoztatását kellene megoldani. A MEOSZ arra kéri a 
kormányt, hogy legalább a cégek által befizetett rehabilitációs hozzájárulást költse teljes 
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egészében a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjára: e hozzájárulás idei 
bevételi előirányzata 65 milliárd forint. 
 
A tervezet az elnök szerint a megváltozott munkaképességű emberek szegénységben 
tartását támogatja, és kifejezetten hátrányos a magasabb képzettségűekre nézve, mert a 
minimálbéren történő napi hat órás foglalkoztatásra ösztönöz, és a diplomás dolgozók után 
is ugyanannyi bértámogatás jár, mint a segédmunkások után. 
Tartós foglalkoztatás támogatására csak a kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható súlyos fogyatékossággal élők esetén lesz mód, ebben az esetben jövőre évi 
1,1 millió forint lehet az egyéni támogatás összege. Az ő foglalkoztatásuk jellemzően szociális 
intézményi keretek között zajlik, fejlesztési céllal, nagyon alacsony termelékenységgel 
(jelenleg 8300 főt foglalkoztatnak így). A támogatás csökkentése ezt a foglalkoztatási formát 
is el fogja lehetetleníteni, mert ennyiből nem lehet például kigazdálkodni a munkahelyi 
segítők bérét, amire eddig külön pályázati források álltak rendelkezésre. 
 
A tervezet szól arról is, hogy a munkáltatónak lehetővé kell tennie a rehabilitációt segítő 
egyéb szolgáltatások igénybevételét, mint pl. a munka-, pálya-, pszichológiai és életvezetési 
tanácsadás, jogsegélyszolgálat vagy családgondozás. Ezek mind szükségesek a munka 
világából hosszú évekre, akár évtizedekre kiesett emberek sikeres rehabilitációjához, de 
egyelőre nem tudni, hogy ki, mikor és milyen forrásból fogja őket biztosítani, ahogy a 
képzésekről sem tudni még semmit. 
 
MTI 
http://os.mti.hu/hirek/75801/nem_noni_hanem_csokkenni_fog_a_megvaltozott_munkakep
essegu_emberek_foglalkoztatottsaga-2_resz 
 
ATV Egyenes beszéd 
http://atv.hu/cikk/20120612_hegedus_lajos?source=hirkereso 
„Hegedűs Lajos példaként említett egy igazán extrém esetet. Elmondása szerint megkereste 
a MEOSZ-t egy születése óta mind a négy végtagjára bénult ember, aki eddig 80 százalékos 
rokkantként volt nyilvántartva, amiért 30600 forintos ellátást kapott. A felülvizsgálaton 78 
százalékban állapították meg nála a rokkantság mértékét, aminek az lett a következménye, 
hogy ezentúl egy forintot sem kap, mivel az ellátáshoz 79 százalékos rokkantság kell . 
magyarázta. Hegedűs Lajos szerint róla is azt feltételezték, hogy nem akar dolgozni, őt is 
vissza kell kényszeríteni a munka világába.” 
 
Népszava 
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=558153 
 
Észak Online 
http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7662:szkuel-a-
rehabilitaltak-munkalehetsege&catid=68:mi-vagyunk-a-tema&Itemid=120 
 
Zipp.hu 
http://zipp.hu/belfold/2012/06/11/mozgaskorlatozottak_korlatozasa 
 
Közelkép 

http://os.mti.hu/hirek/75801/nem_noni_hanem_csokkenni_fog_a_megvaltozott_munkakepessegu_emberek_foglalkoztatottsaga-2_resz
http://os.mti.hu/hirek/75801/nem_noni_hanem_csokkenni_fog_a_megvaltozott_munkakepessegu_emberek_foglalkoztatottsaga-2_resz
http://atv.hu/cikk/20120612_hegedus_lajos?source=hirkereso
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=558153
http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7662:szkuel-a-rehabilitaltak-munkalehetsege&catid=68:mi-vagyunk-a-tema&Itemid=120
http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7662:szkuel-a-rehabilitaltak-munkalehetsege&catid=68:mi-vagyunk-a-tema&Itemid=120
http://zipp.hu/belfold/2012/06/11/mozgaskorlatozottak_korlatozasa
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http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=910:nem-nni-hanem-
csoekkenni-fog-a-megvaltozott-munkakepesseg-emberek-
foglalkoztatottsaga&catid=23:ket&Itemid=79 
 
HR Portál 
http://www.hrportal.hu/c/kevesebb-munkajuk-lesz-a-megvaltozott-munkakepessegueknek-
a-meosz-szerint-20120608.html 
 
Informed 
http://www.informed.hu/jog/meosz:-csokkenni-fog-a-megvaltozott-munkakepessegu-
emberek-foglalkoztatottsaga-172350.html 
 
Mfor 
http://www.mfor.hu/cikkek/MEOSZ__kevesebb_mozgaskorlatozott_kaphat_munkat.html 
 
 
Budapest, 2012. június 22. 
 
 

Gábor Imola 
kommunikációs munkatárs 
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