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Beszámoló a 2015. február 6-i elnökségi ülésről 
 

 

Sikeres volt a Paraszupersztár 

 

Hegedüs Lajos elsőként a Paraszupersztárról tartott egy rövid összegzést. Mint mondta: a 

rendezvény sikeres volt, pozitív visszhangot kapott. Az egyetlen negatív jelzés az volt, hogy 

miért volt előszűrés és elődöntő, miért nem engedtük, hogy mindenki megmutathassa 

magát, és miért nem vettük figyelembe, hogy a fogyatékos embereknek mekkora erőfeszítés 

egy-egy produkciót létrehozni. Erre az elnök ismét hangsúlyozta: nem „sajnálatfesztivált” 

akartunk rendezni, hanem olyanokat kerestünk és találtunk, akik a színvonalas 

produkcióikkal bárhol, az épek világában is megállják a helyüket. Bár pályáztunk a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz, sajnos a rendezvényhez semmilyen pályázati forrást nem tudtunk 

szerezni, az MTV sem karolta fel súlyának megfelelően, mindezt önerőből kellett 

megcsinálnunk. Az elnök szóvá tette, hogy az elnökség tagjai közül csak néhányan vettek 

részt a döntőn.  

 

Székely József elnökségi tag – aki végignézte a döntő műsorát – úgy vélte, a Paraszupersztár 

jól sikerült, és azt javasolta, hogy folytassuk, de ennek végső eldöntését a következő 

elnökségre bízná. Chikán Csaba is jó kezdeményezésnek találta a tehetségkutatót, amit a 

tehetséggondozással mindenképp folytatnunk kell, támogatókat szerezve. Ugyanakkor azt is 

mondta, hogy azoknak a főként a helyi egyesületek által rendezett kulturális programoknak 

is fontos szerepe van, amelyeken mindenki megmutathatja magát, mert fontos a közösség 

szeretete, és önbizalmat ad a fogyatékos embereknek.  

 

Tóth Margit elnökségi tag szintén támogatta a tehetségkutató folytatását. Gábor Imola 

elmondta, hogy – amint az a sajtószemléből is kiderült – a sajtó is pozitívan fogadta a 

rendezvényt, a kereskedelmi tévék híradói is beszámoltak róla, és minden olyan felületen 

megjelent, ahová egy ilyen típusú program befér. A YouTube-on, a Paraszupersztár 

csatornáján minden versenyző előadása megtekinthető, nem csak a továbbjutóké és a 

nyerteseké. Készülnek promociós DVD-k is.  

 

Hegedüs Lajos sajnálattal megjegyezte: bár minden nagy, fogyatékosügyi érdekvédelmi 

szervezetet meghívtunk, egy sem képviseltette magát, pedig a döntős mezőny fele például 

vakokból állt, akik igen jól szerepeltek. Az összefogás ezúttal is elmaradt.  

 

Az elnökség végül egyhangúlag megszavazta, hogy a programot – az anyagi lehetőségek 

függvényében – a MEOSZ a jövőben folytassa. Az elnök szerint az elsődleges feladat most 

forrást biztosítani az idei évre meghirdetett tehetséggondozó programra.  
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Útdíj – vajúdtak a hegyek és egeret szültek 

 

A következő téma az útdíj volt. Az elnök úgy fogalmazott: vajúdtak a hegyek és egeret 

szültek. Hegedüs Lajos január elején levelet írt a miniszterelnöknek és az illetékes 

minisztereknek, amelyben kérte, hogy a városokat elkerülő-, illetve a 

bevásárlóközpontokhoz vezető autópálya-szakaszok ne legyenek fizetősek, hisz a súlyosan 

mozgáskorlátozott emberek jelentős része csak a megfelelő infrastruktúrával rendelkező, 

akadálymentes hipermarketekben tud bevásárolni. Kérte, hogy a támogató szolgálatok 

mentesüljenek az útdíj megfizetése alól, mert már így is az összeomlás szélén állnak a 

drasztikusan lecsökkentett állami támogatás miatt.  

 

Az ügyben két egyeztetés is volt, egy Fónagy Jánossal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

államtitkárával, egy pedig Czibere Károly államtitkár úrral az EMMI-ben. Mindenki 

meghallgatta a MEOSZ-t, és megígérte, hogy továbbítja a kérésünket a kormány felé. Azzal is 

érveltünk, hogy Európa 11 országában az autópálya használata ingyenes vagy kedvezményes 

a mozgáskorlátozottak számára, és idehaza is azzá kéne tenni, a közlekedéshez való egyenlő 

esélyű hozzáférés jegyében, hisz a tömegközlekedés nem akadálymentes és belátható időn 

belül nem is lesz az. Az ügyben a MEOSZ két közleményt is kiadott, amely több mint 30 

médiumban jelent meg. Kétszer is szerepeltünk az RTL Klub Híradójában, ezen kívül interjút 

készített a Klubrádió, az Inforádió, a Hír TV, megjelent az Origón, a HVG.hu-n, a Napi.hu-n, a 

NOL.hu-n, a 444.hu-n, a Hír24-en és egyéb oldalakon.  

 

Mindezek ellenére a kormány végül csak annyi engedményt tett, hogy azt ígérte: áprilisig 

kompenzációs rendszert dolgoz ki a D2 kategóriájú (hétnél több személy szállítására 

alkalmas) gépjárművel közlekedők számára, hogy ne kelljen dupla díjat fizetniük, csak az 

alapösszeget. Ez sajnos érdemben nem javít a mozgássérültek helyzetén, ezt közleményben 

is megírtuk és jeleztük, hogy várjuk a konkrétumokat, bízva abban, hogy további pozitív 

változások is lesznek.  

 

 

Parlamenti napot kezdeményezett a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 

Tanácsa (FESZT) 

 

Hegedüs Lajos Földesi Erzsébet alelnök helyett – aki nem tudott részt venni az ülésen – 

beszámolt a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) néhány 

kezdeményezéséről. A FESZT elnöke 2014 májusától Földesi Erzsébet lett. A Tanács még 

akkoriban kezdeményezett találkozót Balog Zoltán miniszterrel, aki Soltész Miklós 

államtitkárt delegálta a találkozóra, amelyen az összes tárca képviseltette magát, két 

esetben helyettes államtitkár volt jelen, a többi intézmény részéről főként főosztályvezetők. 

A találkozó hasznosnak bizonyult, mivel az összes tárca részt vett rajta, a régi OFT-re 
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hasonlított. Ahogy Földesi Erzsébet egy korábbi elnökségi ülésen fogalmazott: egyfajta 

érzékenyítés is volt, sok tisztviselő most találkozott először a fogyatékos emberek speciális 

ügyével, helyzetével. Az elnök és az alelnök egyaránt azt remélik, hogy ennek a széleskörű, 

szakmai párbeszédnek lesz folytatása.  

 

A FESZT Kövér László házelnököt is megkereste, és arra kérte, hogy biztosítson egy, a 

fogyatékos emberek ügyeiről szóló tematikus parlamenti ülésnapot, amilyen korábban volt 

már a magyar Országgyűlésben és amilyen az Európai Parlamentben is van. Az idehaza 

megrendezett korábbi ülések nagy, átütő eredményt ugyan nem hoztak, de Hegedüs Lajos 

értékelése szerint előremutatóak voltak és összességében nagyon hasznosak. Részt vettek 

rajtuk a parlamenti pártok frakcióvezetői, a szociális ügyekkel foglalkozó bizottságok tagjai, 

végigtárgyalták a fogyatékos emberek problémáit és a képviselők legalább szembesülhettek 

ezekkel. Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága befogadta a parlamenti napi kezdeményezést, 

az ülésnapra a jelenlegi elképzelések szerint májusban kerülhet sor. 

 

Új honlapja lesz a MEOSZ-nak 

 

Ezt követően Sáfrány László, a MEOSZ honlapjának új főszerkesztője és a megújult Facebook 

oldalunk szerkesztője tartott egy rövid beszámolót. Az új Facebook oldalunkat átlagosan napi 

2-5 alkalommal frissítjük. Egyre nő az elérés, eddig 100 ezer emberhez jutottunk el, a csúcs 

egy bejegyzéssel 20 ezer olvasó volt, azaz az 1000 kedvelőnk mindegyike átlagosan másik 20 

emberrel osztotta meg.  

 

Az elnökség tavaly novemberben úgy döntött, hogy 2,7 millió forintot biztosít az új honlapra, 

amelyet a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete pályáztat meg. 

Az új honlap akadálymentességére kiemelten figyelünk – hangsúlyozta Sáfrány László. Eddig 

15 ajánlat érkezett be, de további pályázatokra is számítunk. Az új honlap kialakításánál az 

egyszerű felépítés és az információk könnyű megtalálása lesz a fő vezérelv, és minden 

egyes tagszervezetnek, szekciónak saját aloldala lesz, melyet maga tölthet fel adatokkal, 

hírekkel. Bárki könnyen szerkesztheti majd, olyan tartalomkezelő rendszert fogunk ugyanis 

használni, amely önállóan, betanítás nélkül, magától értetődő módon használható a laikus 

ember számára is. Addig a jelenlegi honlap természetesen működik, bár nagyon nehezen 

szerkeszthető. 

 

 

A Humanitás megduplázta az előfizetői számát 

 

Ignácz Bea főszerkesztő arról számolt be, hogy 2013 júliusához képest több mint a duplájára 

emelkedett a Humanitás előfizetőinek száma, ami nagyon nagy eredmény. 2013 júliusában 

még 5700 előfizetője volt az újságnak, az idén februárra azonban ez a szám már eléri a 13 
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ezret. Különösen nagyot ugrott, mintegy nyolcszorosára nőtt a budapesti előfizetők száma. 

Az újság ez alatt az idő alatt meg is újult, naponta érkeznek a pozitív visszajelzések. Ignácz 

Bea elmondta: mivel a Humanitásnak nincs marketingre pénze, a legfontosabb 

népszerűsítési fórumok maguk az egyesületek. Sokukat felkereste, és külön megköszönte az 

együttműködést mindazoknak az egyesület- és csoportvezetőknek, akik megértették, hogy a 

Humanitás több mint egy újság, a Humanitás egy mozgalom, és elkötelezetten ajánlották a 

tagságnak. Ennek eredményeként sikerült jelentősen növelni az előfizetői számot. Reméli, 

hogy a jövőben is így lesz. Az előfizetők számát az is növelte, hogy mára sikerült rendezni a 

Postával a kézbesítéssel kapcsolatos problémákat.  

 

Hegedüs Lajos nagyon szép eredménynek tartja az előfizetések számának növelését, 

örvendetesnek nevezte mind Ignácz Bea, mind az egyesület- és csoportvezetők aktivitását. 

Mint mondta: a tagságunk létszámát tekintve van még hová növelni az előfizetői létszámot, 

de ez így is egy nagyon szép eredmény.  

 

Készül a Humanitás hangos verziója, mivel sok olyan mozgássérült olvasója van az újságnak, 

akik egyben látássérültek is. Jelenleg a rendszer tesztelése zajlik, de ha kész lesz, az 

előfizetők a honlapunkon, vagy onnan letöltve, az okostelefonjukon is meghallgathatják 

majd a cikkeket, vagy akár az egész számot.  

 

 

Szemléletformáló kampányt tervez a MEOSZ 

 

Gábor Imola sajtófőnök arról beszélt, hogy a MEOSZ az idén elindíthatna egy 

szemléletformáló kampányt, amelynek fő témája az akadálymentesítés lenne, azon belül is 

olyan problémákra helyezné a hangsúlyt, amelyek a hétköznapi életben rendkívül 

bosszantóak a kerekesszékesek számára, ugyanakkor kis erőfeszítéssel megoldhatók 

lennének. Példaként említette, hogy fel kellene hívni a boltosok, vendéglátósok, szállásadók 

figyelmét arra, hogy a mozgássérült emberek potenciális vevőik, vendégeik lehetnének, ha 

gondolnának rájuk az üzletek, szállások kialakításakor, felújításakor. Gyakran újítanak fel úgy 

üzleteket például, hogy a bejáratnál megmarad egy lépcsőfok, amire semmi szükség, kis 

előrelátással megoldható lenne, hogy akadálymentes bejáratot biztosítsanak, de eszükbe 

sem jut a kerekesszékes vásárló. Egy kisvárosban arra is volt már példa, hogy egy teljesen 

akadálymentes üzletet az egyik telekommunikációs cég partnere úgy újított fel, hogy egy 

magas lépcsőt épített a bejárathoz. Egy ilyen kampányhoz a pénz mellett szükség lenne egy 

főként kerekesszékes tagokból, érintettekből álló munkacsoportra, akik a saját tapasztalatai 

alapján meg tudnának fogalmazni hasonló problémákat, és olyanokra, akik vállalnák, hogy a 

szemléletformáló reklámfilmekben szerepelnének, nyilatkoznának, de szükség lenne olyan 

szakemberre is, aki jól ismeri az akadálymentesítéssel kapcsolatos jogi- és műszaki 

szabályozást, a jelenlegi helyzetet és tud beszélni a legfontosabb teendőkről. A kampányba 
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be kellene vonni egy kommunikációs ügynökséget is, de mindenekelőtt meg kellene 

határozni a kommunikálni kívánt problémákat, üzeneteket. A kampány – a MEOSZ saját 

kommunikációs csatornáin, a Humanitáson, a honlapon és a Facebook oldalunkon kívül – 

főként a közösségi média felületeit használná, tekintettel arra, hogy a televíziós hirdetések 

rendkívül drágák. Gábor Imola minderre előzetesen 3 millió forintot kért elkülöníteni az 

elnökségtől (a részletek és a részletes költségvetés az ügynökséggel közösen lenne 

kidolgozva később, amennyiben van arra szándék, hogy a Szövetség ilyen 

szemléletformálásba belevágjon). Az elnökség a felvetést támogatta, az összeg 

elkülönítésével kapcsolatos döntést azonban a későbbre halasztotta, a következő elnökség 

döntésének hatáskörébe, amikor is elkészülne egy komplex kommunikációs stratégia is. A 

munkacsoport felállítását támogatták.  

 

Ezúton is kérjük mindazokat a tagjainkat, akik úgy érzik, hogy szívesen részt vennének egy 

ilyen munkacsoport munkájában, tapasztalataikkal segítenének megfogalmazni a fent 

említett problémákat, hogy jelentkezzenek Gábor Imola sajtófőnöknél e-mailen 

(gabor.imola@meosz.hu) vagy telefonon (06-30/466-1559). Nemcsak budapesti 

jelentkezőket várunk, a közös munkára találunk megoldást akkor is, ha valaki nem tud 

felutazni a fővárosba, írásban, skype-on is lehet javaslatokat tenni!  

 

 

A MEOSZ továbbműködteti a Hegedüs István Alapítványt 

 

Ezt követően az elnökség arról döntött, mi legyen a Hegedüs István Alapítvány további sorsa. 

Hegedüs István tatabányai bányász évtizedekkel ezelőtt hozta létre az alapítványt azzal a 

céllal, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges fogyatékos fiatalok tanulását, továbbtanulását 

ösztöndíjjal segítse. Az alapítvány eddig összesen 10 millió forinttal támogatta több mint 100 

fiatal továbbtanulását, mára azonban elapadtak a pályázati források, így az alapítvány 

további működése veszélybe került. Hegedüs István 72 éves, hosszabb ideje beteg, ágyhoz 

kötötten él egy szociális intézményben. A MEOSZ nemrég szerzett számára egy többfunkciós 

ágyat, amire nagy szüksége volt. Válóczi Ferenc, a Komárom-Esztergom megyei egyesület 

elnöke elmondta: kétnaponta találkozik Hegedüssel. Állapota nemrég válságos volt, de ismét 

jobban érzi magát, sokat beszél a fiatalokról, akiket támogatott, nagyon fontos számára az 

alapítvány. Hegedüs Lajos szerint a MEOSZ-nak arról kell döntenie, hogy életben tartja-e az 

alapítványt, vagy segít megszüntetni. Az elnök azt javasolta, hogy folytassuk Hegedüs István 

munkáját, tartsuk életben az alapítványt, mert ezt a hagyományt folytatni kell. Kovács Ágnes 

elnökségi tag vállalta, hogy részt vesz az ösztöndíjak odaítélését megalapozó 

szempontrendszer kidolgozásában, mert mint mondta: ebben komoly tapasztalata van. A 

felsőoktatásban tanuló fiatalok számára már létezik egy viszonylag könnyen megszerezhető, 

30 ezer forint körüli ösztöndíj, ezért azt javasolta, hogy érdemes lenne inkább a 

középiskolásokat támogatni, azért, hogy minél nagyobb eséllyel bekerülhessenek a 

mailto:gabor.imola@meosz.hu
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felsőoktatásba. Felmerült, hogy nem feltétlenül a legjobban tanulókat kellene támogatni, 

hanem azokat, ahol a hiányzik a megfelelő családi, anyagi háttér ahhoz, hogy jobb 

eredményeket érjenek el. Hegedüs Lajos elmondta: az alapítvány kuratóriumában vannak 

olyan tagok, akik jó ideje nem vesznek már részt a munkában, a helyükre a MEOSZ fog jelölni 

tagokat, akik az alapítvány működésénél, az ösztöndíjak odaítélésénél érvényesítik majd a 

szempontjainkat.  

 

Az elnökség arról is döntött, hogy Hegedüs Istvánt – érdemei elismeréseként – a MEOSZ 

Ember az Emberért arany fokozatával tünteti ki. A kitüntetést Hegedüs Lajos elnök február 

19-én egy kis ünnepség keretében adta át, és egyben a 72. születésnapja alkalmából is 

felköszöntötte Hegedüs Istvánt a tatabányai idősek otthonában, ahol él.  

 

 

Emlékezés Dr. Körmendi Gézára 

 

Ezt követően az ülés résztvevői az elnök javaslatára egy perces néma csönddel emlékeztek 

Dr. Körmendi Gézára, aki január 21-én hunyt el, életének 86. évében. A nyugalmazott tatai 

gimnáziumigazgató, tanár, helytörténész a Mozgáskorlátozottak Komárom Megyei 

Egyesülete és a MEOSZ egyik alapítója volt. Géza bácsi előbb a Mozgássérültek Budapesti 

Egyesületének lett tagja, majd 1981-ben megalakította a Komárom-Esztergom megyei 

szervezetet, amelyet 1991-ig irányított elnökként. Az elnöki mandátum lejárta után a tagság 

örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. Ő alapította és szervezte évekig a nagy 

népszerűségnek örvendő tatai ifjúsági tábort, amely hosszú ideig a fogyatékossággal élő ifjak 

legfontosabb találkozóhelye volt. Vezető tisztségviselője és meghatározó egyénisége volt a 

MEOSZ-nak, mely tisztelettel adózik emlékének.  

 

 

Használhatatlan a 61 millióból készült akadálymentesítési adatbázis 

 

Az elnökségi ülésnek egy vendége is volt, Dr. Csáder Adrienn, az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Fogyatékosügyi Főosztályának főreferense vett részt az ülésen. Hegedüs Lajos 

a minisztérium jelen lévő munkatársának jelezte, hogy a 61 millió forintból elkészült 

akadálymentesítési adatbázis használhatatlan. Nem lehet megnyitni a kérdőíveket, ha 

mégis, nincs összegzés bennük, nincs kiértékelve az adott épület, és az egész felmérést 

illetően sincs semmilyen átfogó értékelés. Az elnök arra kérte a főreferenst, hogy tegyen 

lépéseket annak érdekében, hogy az adatbázis használható legyen, és érdemi információkat 

nyerhessünk ki belőle. Ez az eredeti kiírásban szerepelt egyébként – tette hozzá az elnök.  

 



9 

 

Kevesen fizetnek a tagdíjat 

 

Az egységes tagnyilvántartó rendszerünk (ETR) néhány adatát is ismertette Hegedüs Lajos. 

218 ezer regisztrált tagunk van, részletes adatokat 97 ezer fő esetében töltöttek fel, azaz 

közel a feléét. Ez egy nagyon jelentős adatbázis, közel 100 ezer emberről rendelkezünk 

statisztikailag releváns adatokkal (kor, nem, fogyatékosság, iskolázottság, foglalkozás stb.). A 

tagdíjat azonban 2014 végéig csak 54 ezren fizették be, ez a szám már rosszabb. Ez részben 

abból adódik, hogy folyamatosan szegényednek el az emberek, még arra az évi 1200-2000 

forintra sem futja sokaknak. Vannak olyanok is, akik valamilyen támogatásért, 

kedvezményért léptek be, és miután megkapták, már nem érdekeltek a tagdíjfizetésben, és 

vannak, akik már nagyon eltávolodtak az egyesületektől.  

 

A MEOSZ támogatási rendszerének alapelve, hogy azokat a szervezeteket kell támogatni, 

ahol a tagok tagdíjfizetéssel is kifejezik a közösséghez való tartozásukat. Az állami 

támogatás 60 százalékát direkt módon továbbadja azoknak a tagegyesületeknek, amelyek 

adatot szolgáltatnak, és azok után a tagok után ad tagarányos támogatást, akik tagdíjat is 

fizetnek. Bár ezekről a támogatási elvekről már a 2013-as közgyűlés döntött, és azóta 

többször is meg lettek erősítve, illetve kommunikálva lettek az egyesületek felé, még ma is 

érkeznek értetlenkedő telefonok bizonyos egyesületektől arra vonatkozóan, hogy miért nem 

kapták meg a korábbi összegű támogatást – mondta az elnök. Ugyanakkor az egyesületeknek 

csupán kevesebb mint 5 százaléka nem töltött fel semmilyen adatot, a többség teljesítette a 

feladatot. A türelmi idő tavaly ősszel lejárt, a támogatási elvek innentől kezdve szigorúan be 

lesznek tartva. Az elnök ennek megfelelően frissítette a támogatási szabályzatot is, amelyet a 

Mozgalmi Értesítőben ismételten közlünk. Mindent egybevéve, a MEOSZ 150 ezer aktív 

taggal is nagyon komoly lobbierőt jelent – hangsúlyozta Hegedüs Lajos.  

 

 

Az Oktatási Továbbképző- és Távmunka Intézet – meghosszabbíttatjuk a 

képzési engedélyt 

 

Az OTTI idei képzési terveiről és a munkaerő-piaci szolgáltatásról volt szó a következő 

napirendi pontban. Az új felnőttoktatási törvény értelmében a felnőttoktatást végző 

intézmények akkreditációja, így az OTTI-é is, 2015. augusztus 30-án lejár. Ha folytatni 

szeretnénk a tevékenységet, meg kell szerezni az új engedélyt. Ennek a minimális díja 500 

ezer forint (ún. vagyoni letét, minimum 500 ezer forint összegben), a képzéseket ezt 

követően majd külön-külön is kell engedélyeztetni. Új feltétel, hogy az intézményeknek 

alkalmazniuk kell egy legalább három éves pedagógia gyakorlattal rendelkező, pedagógus 

végzettségű szakmai vezetőt. A mostani képzéseink akkreditációja június 30-ával szintén 

lejárnak. 
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Kovács Ágnes azt javasolta, hogy tartsunk szakmai képzéseket a fogyatékosügyben dolgozó 

szociális szakembereknek, mert ehhez a MEOSZ-nak megvan a szakmai tudása, sok éves 

tapasztalata. A szociális szakmának indított képzések jövedelmezők lennének, mivel az 

intézményi vezetők és szakemberek kötelezve vannak a továbbképzésekre, és az 

intézményeknek ezeket ki kell fizetniük. Példaként említette, hogy miközben a MEOSZ hozta 

be és honosította meg itthon a támogató szolgálatokat, addig a mi munkatársaink különböző 

intézményekbe járnak kötelező képzésekre (vezető-, személyi segítő-, gépkocsivezető 

képzés), pedig ezeket a képzéseket mi magunk is megtarthatnánk, mert nekünk van benne a 

legnagyobb kompetenciánk, és még bevételünk is lenne belőle.  

 

Hegedüs Lajos hozzátette, hogy sok esetben olyanok oktatják a támogató szolgálati 

képzéseket, akiknek semmi tapasztalata nincs benne. A bentlakásos intézmények, a 

fogyatékosok nappali intézményei területén is komoly kompetenciával rendelkezünk. 

Ezekből a bevételekből finanszírozhatnánk a megváltozott munkaképességű emberek 

számára indított non-profit képzéseket, a munkaerő-piaci szolgáltatásunk révén ugyanis 

pontosan tudjuk, hogy mire van kereslet. Kovács Ágnes szerint az engedélyt mindenképp 

meg kell szerezni, hogy legyen meg a képzési jogosultságunk, a következő elnökség pedig 

eldöntheti, hogy milyen típusú képzéseket tart célszerűnek.  

 

Balog Zoltán szerint sok TÁMOP program indul a felnőttképzés területén, ezekről 

mindenképp érdemes tájékozódni. Az elnökség támogatta, hogy a MEOSZ OTTI szerezze 

meg az új engedélyt, dolgozza ki az ehhez szükséges minőségbiztosítást.  

 

 

Hatékonyan működik a MEOSZ munkaerő-piaci szolgáltatása 

 

A MEOSZ munkaerő-piaci irodája 2010 óta közel 800 aktív álláskeresővel foglalkozott (ennél 

többen jelentkeztek be, de nem mindenki marad aktív), közülük 300 embert sikerül 

elhelyezni, ami közel 40 százalékos arány és rendkívül jónak mondható. 2014-ben 106 aktív 

álláskereső fordult az irodához, 33 főnek sikerült munkát találni, 70 százalékuk fővárosi volt, 

30 százalékuk vidéki. A legnagyobb arányban az érettségizettek (36%) és a felsőfokú 

végzettségűek (33%) találtak munkát, míg a legkisebb eséllyel a csak 8 általános és az OKJ-s 

vagy technikumot végzettek tudtak elhelyezkedni (3%).  

 

Az idei évben az Iroda szeretné megkönnyíteni és tovább promotálni a regisztrációt, javítani, 

mobilbaráttá tenni az internetes megjelenését, és szeretne olyan új, alapvető képzéseket 

indítani, amelyek jobban figyelembe veszik az álláskeresők igényeit, például az irodai 

szoftverek használatára vagy az ügyintézéskor elengedhetetlen kommunikációs ismeretek 

javítására vonatkozóan. Szakmai napokat is terveznek, ahol egy-egy munkáltató mondhatná 

el az elvárásait, igényeit, mutatatná be a pozícióit a meghívott álláskeresők számára. Nagy 
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szükség van a számítógéppark korszerűsítésére, a mostani gépek 12 évesek, annyira 

elavultak, hogy informatikai képzést már nem lehet rajtuk tartani.  

 

 

Egyre többen csatlakoznak az Ifjúsági Tagozat programjaihoz 

 

Az Ifjúsági Tagozathoz egyre több mozgáskorlátozott és ép fiatal csatlakozik a programjaikon 

keresztül – mondta el Vid Natasa, a Tagozat vezetője. 2014-ben három MEOSZ egyesületnél 

(Mkak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, Mk-ak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete, Mk-

ak Somogy Megyei Egyesülete) szerveződött újjá az ifjúsági csoport, az éves összefoglalóhoz 

25 egyesülettől érkezett beszámoló.  

 

2014-ben folytatódott az ifjúsági csoportvezetők képzése, a csapatépítő tréninget 

Balatonmáriafürdőn tartották szeptember elején. A csoportvezetők elektronikus úton 

tananyagot kapnak, amely segít „odavonzani” a fiatalokat az ifjúsági csoport 

tevékenységébe, és megtanítja, mire érdemes odafigyelni a programok szervezésénél.  

 

2014-ben nagy lendületet vett az akadálymentesség felmérése. Az OpenSreetMap (OSM) 

közösségi térképet fejlesztő csapattal együttműködve folyamatosan térképezik fel az 

akadálymentesen használható épületeket, intézményeket, vendéglátó egységeket, 

szórakozóhelyeket, útvonalakat. Az OSM internetes közösségi térkép augusztus 9-én 

ünnepelte tizedik születésnapját, ebből az alkalomból együttműködés indult az OSM és a 

MEOSZ között Budapest belvárosának feltérképezésére. A rendezvény sikeres volt, a több 

mint ötven résztvevő sok hasznos adatot gyűjtött össze, amelyeket már rögzítettek az OSM 

térképen, hogy bárki számára hozzáférhető legyen. A közös felmérés az ország több pontján 

folytatódott. Győrött október 11-én tartottak közös térképezős programot, a Camelot 

Egyesülettel. Szakértők bevonásával elkezdtek készíteni egy szempontlistát, amely 

segítségével bárki jelölni tudja az akadálymentesség mértékét az online térképen. Az 

akadálymentes térképezéshez egyébként bárki csatlakozhat, feltöltheti az általa ismert 

helyeket. 

 

A szórakoztató programok mellett a tagozatnak fontos az érzékenyítés, ami főként az 

Esélyórákon zajlik. A program tavaly is folytatódott az ország több általános-, és 

középiskolájában. Az Esélyórák országos kiterjesztése érdekében kidolgoztak egy 

tananyagot, melyben az esélyórák tematikáját és az előadások lebonyolításához szükséges 

feltételeket határozták meg, illetve összegyűjtötték a már rendelkezésre álló tapasztalatokat. 

A MEOSZ elnöksége 2013 végén megszavazta, hogy a sorstársi tanácsadó hálózathoz 

hasonlóan az Esélyóra-programból is alakuljon egy országos hálózat, amelyhez a MEOSZ 

képzést is biztosított. A képzések tavaly szeptemberben és októberben zajlottak le, mintegy 

30 ember részvételével.  
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A „Lépj közelebb” roadshow egy olyan rendezvénysorozata a Tagozatnak, amely felhívja a 

figyelmet a befogadó társadalom megteremtésének és az akadálymentesítés fontosságára. 

Ezeken az integrált rendezvényeken az érzékenyítés mellett az érdeklődők 

megismerkedhettek a fogyatékossággal élők által is űzhető sportokkal, melyeket a 

gyakorlatban is kipróbálhattak. A Lépj közelebb! roadshowt tavaly Zalaegerszegen, 

Budapesten, Kiskunfélegyházán, Győrött, Szegeden, Veszprémben, Békéscsabán és Gyulán 

szervezte meg a MEOSZ Ifjúsági Tagozata, illetve a helyi egyesületek. A roadshowkkal már 

nemcsak a diákokat, hanem a kormányhivatalok munkatársait is megcélozták, akik szép 

számmal vettek részt a rendezvényeken. A kormányhivatalok többsége már az első 

megkeresésre nyitottan reagált és a rendezvény mellé állt. Egy-két helyen voltak kisebb, 

kezdeti szervezési fennakadások, amelyeket végül sikerült pozitívan áthidalni, amiben nagy 

szerepe volt a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) ajánlásának és a folyamatos egyeztető 

tárgyalásoknak, amelyeket Szentendrei Tibor, a PMKH esélyegyenlőségi referense 

koordinált. A PMKH-ban tartottak először Lépj közelebb! roadshowt a kormányhivatalok 

munkatársainak és az ottani pozitív tapasztalatok indították útjára az ötletet, hogy ezt más 

városokban is megvalósítsák. A résztvevőknek különféle sporttevékenységeken, illetve 

játékos feladatokon, személyes beszélgetéseken keresztül lehetőségük nyílt átélni a 

fogyatékossággal élő emberek élethelyzetét, illetve kipróbálhatták azon segédeszközöket, 

amelyek a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életét segítik. A rendezvénysorozat 

arra is felhívta a figyelmet, hogy az akadálymentes környezetre nemcsak a fogyatékossággal 

élő embereknek van szükségük, hanem a társadalom szélesebb rétegeit érinti, mint pl. a 

babakocsit toló kismamákat, az idős embereket, vagy azokat, akik csak rövidebb időre 

kényszerülnek segédeszközök használatára pl. egy lábtörés miatt. 

 

A rendezvényeken résztvevők (helyi vezetők/döntéshozók, kormányhivatalok munkatársai, 

diákok és tanáraik) visszajelzései alapján a rendezvénysorozat megvalósította az egyik 

legfőbb célkitűzését, sikerült párbeszédet elindítani vagy megerősíteni a helyi 

döntéshozókkal, ami elősegítheti az akadálymentesítést. Az is nagyon fontos eredmény, hogy 

a kezdetben megilletődött diákok a közös játékok, sportok után felszabadultan, mosollyal 

köszöntek el, mutatva azt, hogy akit megismer az ember, az már nem félelmetes, vagy 

gúnyolódás tárgya többé, hanem egyenrangú embertárs.  

 

2014-ben hatodik alkalommal rendezte meg a MEOSZ a MERI sportnapot, amelynek 

lebonyolításában az Ifjúsági Tagozat mindig jelentős szerepet vállal. A társszervező Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI) megrendezett sportnapon több százan vettek részt 

az ország különböző pontjairól. A rendezvényen mintegy húszféle sportággal ismerkedhettek 

meg a résztvevők, sokat közülük paralimpikonok, világ- és Európa-bajnok sportolók mutattak 

be. A MERI sportnapokról bővebb információk találhatók a sportnap honlapján: 

www.meri.lepjkozelebb.hu, ahol a sportnapokon kipróbálható sportágak kapcsolattartóinak 
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elérhetőségei is megtalálhatók, így ha valaki csatlakozni szeretne hozzájuk, fel tudja keresni a 

portolókat.  

 

A tagozat az idei évben a programok folytatását tervezi, még több csoport, egyesület 

bevonásával. Szeretnék, ha minél több ifjúsági csoportban rendszeressé válna a tömegsport, 

hogy minél több fiatal kapcsolódjon be aktívan a csoportok életébe.  

 

Az idén is megrendezik a MERI sportnapot Budapesten, immár hetedik alkalommal, ennek 

időpontja április 25. (szombat), a helyszín a XII. kerületi OORI. A sportnap megszervezésére 

a MEOSZ 700 ezer forintot biztosít.  

 

Önálló életre nevelés program - Segíteni szeretnék az önálló élet kialakítását konkrét, jó 

példák bemutatásával (pl.: akadálymentes közlekedés-vezetés, tömegközlekedés, 

segédeszközök, házimunka, lakás akadálymentesítése, mérnökökkel kapcsolatfelvétel, 

pénzügyek kezelése stb.), tábor, illetve egyéb program keretében a fiatalokat és szüleiket is 

bevonva.  

 

Továbbfejlesztik a 2014-ben megkezdődött, ifjúsági csoportokat támogató mentorhálózat 

szervezését, ezzel is támogatva az ifjúsági csoportok vezetőinek tevékenységét, illetve új 

fiatalok bekapcsolódását a programok szervezésébe. Az ifjúsági tagozatról, a csoportokról, az 

aktuális programokról bővebben a www.lepjkozelebb.hu oldalon lehet tájékozódni.  

 

 

Május 7-10. között lesz a tisztújító küldöttközgyűlés 

 

Döntés született az legfontosabb idei rendezvények időpontjairól is. Még a tavalyi évben 

elmaradt egy nyíregyházi területi aktivista tanácskozás, erre az idén áprilisban fog sor 

kerülni, kihelyezett elnökségi üléssel egybekötve.  

 

A küldöttközgyűlés és a hozzá kapcsolódó szokásos programok (elnökségi ülés, mozgalmi 

képzés, területi aktivista tanácskozás) időpontja 2015. május 7-10. Mivel továbbra sincs 

olyan helyszín, ahová a körülbelül 300 résztvevőt és a kerekesszékes résztvevőket is 

megfelelő, akadálymentes környezetben el lehetne szállásolni, a közgyűlés helyszíne a 

siófoki Hotel Ezüstpart lesz. A kerekesszékes résztvevők méltó elhelyezését csak 

Balatonmáriafürdőn lehet megoldani, az akadálymentes Regens Wagner Vendégházban, 

ahol a MEOSZ helyet fog biztosítani számukra. Azokat, akik élni szeretnének ezzel a 

lehetőséggel, a támogató szolgálat minden nap elszállítja majd a siófoki rendezvény 

helyszínére, és visszaviszi őket a szállásra.  

 

http://www.lepjkozelebb.hu/
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A MEOSZ négy szekciója közül az elnökségi ülés időpontjáig csak a Heine- Medin Szekció 

készített idei költségvetést és munkatervet, ezért az elnökség megvárja, amíg a többi szekció 

is elkészíti a magáét, ezt követően dönt róluk.  

 

Több pénzt az egyesületeknek, de miből? 

 

A következő napirendi pontban az állami támogatás felhasználásának tervéről volt szó. A 

tervezetet az elnökség és az az EB tagjai előzetesen e-mailen megkapták, Földesi Erzsébet 

alelnök azt javasolta, hogy az egyesületek kapjanak több támogatást az érdekvédelmi 

tevékenységükre. Az alelnök az e-mailben azonban nem részletezte a javaslatot, nem 

fejtette ki, hogy milyen átcsoportosítással biztosítana többlettámogatást az egyesületeknek. 

Az elnökség tagjai egyébként elektronikus szavazásban már elfogadták a tervezetet.  

 

Hegedüs Lajos szóbeli kiegészítésében elmondta: az idei évben a korábbi 168 millió forint 

helyett 175 millió forint állami támogatást kap a MEOSZ, a növekmény felét pedig az 

egyesületek fogják megkapni, így több támogatáshoz jutnak, mint tavaly. A MEOSZ az 

állami támogatás 60 százalékát közvetlenül, további mintegy 10 százalékot pedig indirekt 

támogatások (Humanitás, képzések támogatása, központi rendezvények szervezése és 

finanszírozása, stb.) formájában átadja a tagegyesületeknek, nem egészen 30 százalék 

marad az országos központ működtetésére. Összehasonlításképp elmondta: a többi, 

fogyatékosügyi országos szervezet ennek a töredékét, a támogatásuk harmadát-negyedét 

adják át a tagszervezeteiknek, de van olyan szövetség is, amelyik egyáltalán nem ad 

tovább állami támogatást. Megközelítőleg sincs egyetlen olyan érdekképviseleti szövetség 

sem, amelyik a támogatásának a 70 százalékát továbbadná.  

 

El kell dönteni, hogy szükség van-e a MEOSZ-ra. Ha igen, akkor azt fent kell tartani – 

figyelmeztetett az elnök. Ha az egyesületek több pénzt szeretnének, meg kell mondaniuk, 

hogy honnan vegyünk el. Az elnök véleménye szerint attól egyetlen egyesület sem fog jobb 

és hatékonyabb érdekvédelmi munkát végezni, hogy megduplázzák a költségvetését. A 

MEOSZ az idei évre betervezte a székház több mint 40 éves lapostetőjének a felújítását, ami 

évek óta beázik, és betervezte az egyik nyolc éves, közel 600 ezer kilométert futott 

gépkocsijának a lecserélését, összesen mintegy 12 millió forint összegben. Ezt oda lehet adni 

az egyesületeknek – mondta példaként – de ezek nem kidobott pénzek, mind a tető 

felújítására, mind a gépkocsi cseréjére szükség van, mert a toldozgatás-foldozgatás, a 

gépkocsi folyamatos javíttatása nem kifizetődő.  

 

Chikán Csaba nem értett egyet azzal, hogy az egyesületek kapjanak több pénzt, a MEOSZ 

működését nem szabad veszélyeztetni - mondta-, inkább abban kellene segíteni őket, hogy 

jobban hozzá tudjanak férni a pályázati forrásokhoz. Szécsényi Lajos sem értett egyet a 
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javaslattal, szerinte megalapozatlan. Az egyesületeknek innovatív megoldásokat kellene 

találniuk, új szolgáltatásokat kellene nyújtaniuk.  

 

Szakáll István úgy vélte viszont, hogy az egyesületeket igenis meg kell erősíteni, mert a 

túlélésért küzdenek. Az egyesületeik több innovatív szolgáltatatást vezettek be (pl. ingyenes 

gyógymasszázs), mégis veszélyben van a működésük. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy 

szükség van a fogyatékos embereket ellátó intézményekre, de meg kellene vizsgálni az 

intézményfenntartásra járó támogatást, nem kéne minden feltétel nélkül adni őket a 

fenntartó egyesületeknek. Hegedüs Lajos erre válaszul elmondta: az intézményfenntartó 

egyesületek nem automatikusan, csettintésre kapnak pénzt a MEOSZ-tól, hanem csak 

azután, hogy bemutatják, hol és mennyi hiányuk keletkezett. És nem a hiány egészét, csupán 

egy részét fizeti ki a MEOSZ, a többit nekik kell kigazdálkodniuk. Példaként említette a 

Somogy megyei intézményeket, ahol mintegy 25 millió forint hiány keletkezett, mert az 

állami normatíva a bérköltségeket sem fedezi. 10 millió forintot kapnak a MEOSZ-tól, de a 

többi 15 milliót nekik kell kigazdálkodni. A bérköltségeket 2009-es szinten kezeli a normatíva, 

a támogató szolgálatok támogatása az év közepére elfogy. Szakáll István szerint a 

problémával mindenképp kezdeni kell valamit, hatékonyabban kellene fellépni az állam 

irányába, hogy jutasson több forrást ezeknek a közfeladatot ellátó intézményeknek.  

 

Kovács Ágnes szerint a helyzet folyamatosan romlik, az állam mint szükséges rosszra tekint 

az intézményekre és egyre kevesebbet költ rájuk. Példaként említette, hogy míg 2008-ban a 

támogató szolgálatok 8 milliárd forintból gazdálkodtak, addig most 2,8 milliárddal 

kénytelenek beérni, vagy, hogy a szociális foglalkoztatásra is ugyanannyit adnak, mint 2009-

ben. A Békés megyei, fejlesztésre szoruló gyermekek 80 százaléka nem kapná meg 

máshonnan a fejlesztést, ha a megyei egyesület nem tartaná fent a fejlesztő központját. Az 

intézmények egyre kevesebb támogatást kapnak, azokra a napokra pedig nem is jár például 

normatíva, amikor az ellátott gyermek beteg és nem tud részt venni a fejlesztésen, miközben 

az alkalmazottak azokon a napokon is dolgoznak, és vizet, villanyt is fizetni kell. Az 

intézményfenntartó civil szervezetek nem indulhatnak a különböző pályázatokon sem, mert 

állami támogatásban részesülnek. Az intézményfenntartás ügye nagyon nehéz kérdés, azt 

javasolta, hogy a következő elnökség beszélje végig.  

 

 

Ha mindenki befizetné a tagdíjat, 100 millió forinttal nőne az egyesületek bevétele! 

 

Hegedüs Lajos az egyesületek anyagi helyzetével kapcsolatban elmondta: a tagnyilvántartó 

adatai szerint a tagdíjfizetésre kötelezett tagoknak csupán a 43 százaléka fizet tagdíjat. Ha 

mindenki befizetné, közel 100 millió forinttal több folyna be az egyesületekhez. Ez akkora 

összeg, amennyit a MEOSZ soha nem fog tudni adni. Az elnök szerint nagy lépés lenne, ha el 

lehetne érni, hogy a tagság járuljon hozzá az egyesületek működéséhez, és fizesse be az 
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amúgy alacsony összegű, évi 1200-2000 forintos tagdíjat. Ha a tagság nem érzi fontosnak, 

hogy a befizetéseivel fenntartsa az egyesületet, akkor valószínű, hogy arra az egyesületre 

nincs szükség.  

 

Urbán-Szabó Béla hozzászólásában úgy fogalmazott: amikor annak idején a civil szervezetek 

létrehozták az intézményeket, ösztönözve voltak rá, a feladattal ellátásával egy hiányt 

pótoltak. A feladatra szánt költségvetési támogatás összege azonban öt-hat éve 

változatlan, a torta ugyanakkora, miközben a költségek növekedtek, így mindenki egyre 

nagyobb szeletet szeretne magának ugyanabból a méretű tortából. Ez hosszú távon nem 

tartható, egyesületek fognak megszűnni vagy lesznek olyan egyesületek, amelyek 

kénytelenek lesznek feladni az intézményeiket. Ezekre a problémákra kell megoldást találni. 

Ha nem érkezik külső, állami segítség, önmagunkat kell elkezdeni „csonkítani”, szerinte a 

következő évre ez a rendszer ebben a formában már nem lesz fenntartható.  

 

Braun János azon a véleményen volt, hogy a kormány bizonyos társadalmi csoportokat 

tudatosan pengeélre állít, aztán az adott társadalmi csoporton belül is megindul az erózió, ez 

zajlik most a fogyatékossággal élők esetében is. A fogyatékos emberek ellátásai és a 

különböző támogatások, kedvezmények az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkentek, az 

állam elvette az egyesületeinktől a LÁT-ügyintézést is. Meg kell találni azokat az eszközöket, 

amelyekkel el tudjuk érni a kormányzatnál, hogy valamennyit visszaadjanak abból, amit 

elvettek tőlünk, és akkor nem kell majd egymás „vérét szívni”, nem kell majd arról vitázni, 

hogy az egyesületektől vagy az intézményektől vegyünk el pénzt.  

 

Nemcsak a MEOSZ van ilyen bajban – mondta az elnök. Amikor a támogató szolgálatok 

elindultak, közel ezer működött, ma alig 250. Azért is csökkent le ilyen drasztikusan a 

számuk, mert az önkormányzatok abban a pillanatban megszüntették a támogatásukat, 

amikor kikerült a kötelező önkormányzati feladatok közül. Ma már csak mutatóban van 

önkormányzati fenntartású szolgálat, Óbudán például működik egy. Budapesten is közel 200 

szolgálat volt, ma 23.  

 

A MEOSZ-nak egyéb bevételekből összesen mintegy 7,5 millió forintja jöhet be, ebből 4 

millió forint az egyesületek által fizetett tagdíj. A Szövetség pályázaton nem indulhat, mert 

állami támogatást kap, az intézményfenntartókhoz hasonlóan. Bevétel szakértői 

tanulmányokból, esetleg nemzetközi projektből származhat még. Áprilisra a költségvetés 

ezen része már pontosabban látszik majd, akkor az elnökségnek el kell fogadnia a közgyűlés 

elé terjesztendő változatot. Az elnökség megerősítette a költségvetés tervezetét. 
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Drasztikusan csökkent a lakás-akadálymentesítésre költött állami kiadás 

 

A lakás akadálymentesítési támogatásról az elnök elmondta: 2014-ben 608 kérelmet adtak 

be, amelyből 423 kapott támogatást. 2009-ben, amikor még a MEOSZ és egyesületei intézték 

az ügyet, közel tízszer ennyi kérelem érkezett és támogatás lett megítélve. Tavaly 72 millió 

forintot költött az állam a mozgássérült emberek lakás-akadálymentesítésére, 2010-ben 

még 1,2 milliárdot. Az ügyintézés átalakítása nagyon sok megtakarítást eredményezett a 

költségvetésnek. Nem azért van ilyen kevés támogatott kérelem, mert csökkent volna a 

szükséglet, hanem mert a támogatást rendkívüli módon elértéktelenedett – 1984 óta 

változatlanul 150 ezer forint jár -, az átalakításról meg olyan számlát kell benyújtani, amelyik 

olyan iparostól származik, akinek nincs adótartozása. A bruttó 150 ezres támogatásból az 

OTP ügyintézési díjának és az áfa levonása után kb. nettó 80 ezer forint marad.  

 

 

Megint kevesebbet kapnak a támogató szolgálatok 

 

A MEOSZ támogató szolgálatának állami támogatása 2014 júniusára elfogyott, döntenie 

kellett arról, hogy megszünteti, vagy saját forrásból működteti tovább. A Bicebóca és a 

Motiváció Alapítvány szolgálatán kívül a MEOSZ támogató szolgálata az egyetlen, amelyik 

Budapest egész területén szolgáltat, a többiek leginkább a kerületekre korlátozzák a 

működésüket. A MEOSZ szolgálata ráadásul hétvégén is működik. A MEOSZ nem adhatja fel 

a támogató szolgálatát, mi voltunk az elsők, akik ezt elkezdték Magyarországon. Nem 

mondhatjuk annak a 200 embernek, hogy holnaptól nem visszük őket munkába, iskolába – 

mondta az elnök, aki hozzátette: ezt nem vállalhatjuk fel. Sokszor jeleztük, hogy nagy a baj, 

végül a hiányzó 9 millió forinthoz kaptunk 900 ezer forint támogatást. Czibere államtitkár úr 

tisztában van a problémával, amikor hivatalba lépett, hangsúlyozta, hogy szívügye a 

támogató szolgálatok sorsa, mégsem sikerült eddig semmit sem elérnie. Az idén ráadásul 

még tovább csökkent a feladatmutatónk, 16,4 millió helyett már csak 15 millió forint jár – 

mondta Hegedüs Lajos. 

 

 

Az Alfa Zrt., illetve az Alfa Nonprofit Rehabilitációs Kft. igazgatója, Bolgárné Székely Mária a 

tavasszal nyugdíjba vonul, az elnökség felhatalmazást adott a MEOSZ-nak, hogy a pozícióra 

pályázatot írjon ki. Az elnökség határozatlan időre meghosszabbította a felügyelőbizottság és 

az igazgatóság tagjainak a megbízatását, Dr. Dalos János maradt az FB elnöke, Dr. Urbán-

Szabó Béla és Szakály József maradtak az FB tagjai, Mesterházy Zsolt pedig az Igazgatóság 

tagja. Az elnökség hozzájárult a könyvvizsgálói mandátum meghosszabbításához is, illetve 

egy 20 millió forint összegű behajthatatlan tartozás kapcsán az Alfa Nonprofit Rehabilitációs 

Kft. konszolidálásához, amit a könyvvizsgáló előzetesen jóváhagyott. A tartozásban érintett 

cégek részben megszűntek, részben fizetőképtelenek, azonban a behajthatatlannak 
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minősített tartozások „leírása” az eredménytartalék terhére nem jár többletforrás igénnyel, 

csupán könyveléstechnikai feladatok elvégzését igényli. Az elnökség megszavazta az Alfa Zrt. 

alapító okiratának módosítását is, hogy a Zrt. közhasznúvá válhasson, és később esetleg 

indulhasson munkahelyteremtő pályázatokon.  

 

A testület elfogadta a MEOSZ informatikai biztonsági szabályzatát, és ismét megerősítette a 

támogatási szabályzatot (kikerültek belőle az átmeneti szabályok), amelyet a Mozgalmi 

Értesítőben teljes terjedelmében közlünk.  

 

Chikán Csaba alelnök készített egy anyagot a MEOSZ jövőjéről. Mint mondta: a világ változik 

körülöttünk, amire reagálnunk kell, tisztán kell látnunk a helyzetünket, ezért ezekről a 

kérdésekről sokat kellene beszélnünk, politikai, gazdasági elemzőket is bevonva. Az elnökség 

úgy döntött, hogy az anyagban felvetetteket, illetve a MEOSZ jövőjével kapcsolatos 

kérdéseket első körben MEOSZ-on belül beszéli meg, ezért a következő, áprilisi ülésén 

napirendre veszi a témát. Chikán Csaba anyagát teljes terjedelmében közöljük.  

 

Egyéb ügyek 

Az elnökség úgy döntött, hogy nem emeli meg a támogató szolgálat térítési díjait. Az elnök 

a MEOSZ által biztosított jogi segítségnyújtásról elmondta: nagy szükség van rá, naponta 

legkevesebb 5 megkeresés érkezik. 2014-ben 12 új pártfogói ügy indult, 7 még nem zárult le. 

Ezen kívül ő maga mintegy 70 ügyet vitt, köztük sok alapszabály-módosítást végzett el. Ezen 

kívül számos, az ellátásokkal, a parkolással, a súlyadó kedvezménnyel, az új típusú, 

közlekedőképesség vizsgálattal kapcsolatos panasz érkezik be. Sok ügy közülük sajnos 

reménytelen, különösen az ellátásokra vonatkozóak. Mint ismeretes, a közlekedőképesség 

vizsgálaton a korábbi jogosultaknak csak mintegy 40 százaléka megy át.  
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Jelölések: pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a jelöléshez szükséges 

dokumentumokat! 

 

Balogh Zoltánné, a Jelölő Bizottság elnöke a Mozgalmi Értesítőnek elmondta: szép számmal 

vannak jelentkezők a MEOSZ májusban megválasztandó új testületeibe. A bizottság elnöke 

ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy sok a formailag hibás, hiányos jelentkezés. A jelölő 

egyesületek és a jelöltek sem töltik ki precízen a jelölésre megküldött dokumentumokat. 

Tipikus hiba, hogy a jelölő lapon nem szerepel a jelölő egyesület neve, bélyegzője, vagy nincs 

aláírva. A jelöltek minden esetben szerezzék be és küldjék meg az őket jelölő 

„anyaegyesület” személyükre vonatkozó javaslatát. Sokan még mindig nem küldtek 

motivációs levelet, pedig erre minden esetben szükség van az érvényes jelöléshez. A 

jelölteknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy milyen tisztséget vállalnak, az egyesületek pedig 

több pozícióra is javasolhatnak egy jelöltet. Jelölni az alábbi tisztségekre lehet:  

 

Elnökség: elnök, alelnök, elnökségi tag 

Ellenőrző Bizottság: elnök, tag 

Fegyelmi és Etikai Bizottság: elnök, tag 

 

Az elnökség 11 tagból (elnök, két alelnök, nyolc elnökségi tag), az Ellenőrző Bizottság 5 

tagból (elnök, négy tag), a Fegyelmi és Etikai Bizottság pedig 3 tagból (elnök, két tag) fog 

állni.  

 

A február 6-i elnökségi ülésen arról is döntés született, hogy a tavasz folyamán a jelölteket a 

MEOSZ honlapján is bemutatjuk, fényképpel, hogy mindenkit be tudjanak azonosítani. A 

jelölési folyamat természetesen a közgyűlésig nyitott, a még tisztázandó kérdésekkel a 

következő, áprilisi elnökségi ülés fog foglalkozni. Ha bárkinek kérdése van a jelöléssel 

kapcsolatban, keresse Balogh Zoltánnét a 06-20/326-0485-ös mobilszámon vagy a 06-

42/410-522-es számon.  
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TársasTér – társkereső oldal az időseknek és a fogyatékossággal élőknek 

 

 
www.tarsaster.hu 

 

A MEOSZ együttműködési megállapodást kötött a DélUtán Alapítvánnyal, amely február 

elsejével társkereső oldalt indított 40 év felettieknek és fogyatékossággal élőknek. Az oldal 

biztonságos használatára vonatkozóan több tanácsot is adnak a működtetők, a regisztráció 

egyszerű, és moderálást is biztosítanak. Az oldalt ezúton mi is ajánljuk mindenki figyelmébe, 

aki társat vagy akár csak barátokat keres magának. 

 

 

http://www.tarsaster.hu/
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Együttműködés a Rehab Critical Mass szervezőivel 

Május 17. a következő felvonulás napja 

Várjuk az egyesületeket! 

 

A MEOSZ az októberi megmozdulásban is segítette a mozgalom elindítóit (pl. nyomdai, jogi 

munkával), azóta pedig két alkalommal is helyt adott és részt vett a mozgalom jövőjével 

kapcsolatos egyeztetéseken. A következő felvonulás május 17-én (vasárnap) lesz. A tervek 

szerint a gyülekezés a Clark Ádám téren, a nulladik kilométerkőnél kezdődik 12 órától, ahol 

már lesznek szórakoztató programok, majd 15 órakor indul a vonulás az Erzsébet térre. A két 

helyszín közötti távolság 1300 méter. Az Erzsébet téren sok színes, látványos szórakoztató 

program várja a résztvevőket neves, ép és fogyatékossággal élő művészek önkéntes 

közreműködésével. A nap célja, hogy megmutassa a fogyatékossággal élő emberek kritikus 

tömegét a társadalomnak és a politikusoknak, mindezt a fogyatékossággal élő emberek 

értékei felől pozitív módon megközelítve, ezzel is segítve az érdekérvényesítést. A 

rendezvény egyben egy derűs, szép napot is kíván adni a sérült és az ép embereknek, 

családoknak. Ezért javasoljuk és kérjük, hogy a tagegyesületeink, csoportjaink szervezzenek 

erre a napra csoportos kirándulásokat! 

A gyülekező helyszínéhez közel a szervezők gondoskodnak az autóbuszok megállási 

lehetőségéről, majd a rendezvény végpontján is lesz lehetőség a csoportok tagjainak a 

felvételére a rendezvény végén. A szervezők igyekeznek arról is gondoskodni, hogy azok 

számára, akik a mintegy 1300 méteres távot nem tudják végig gyalogolni, rendelkezésre 

álljon olyan közlekedési eszköz, ami segítséget nyújt a távolság megtételéhez. 

 

 

Gyűjtsünk aláírásokat!  

Az októberben ismertetett, „Egyenlőség, akadálymentesítés – Elvárjuk!” címet viselő 

petíciót, amelynek megszövegezésében Hegedüs Lajos is aktívan részt vett, és amellyel a 

MEOSZ teljes egészében egyetért és támogat, még mindig csak alig több mint kétezren 

írták alá. Nagyon fontos, hogy a májusi rendezvényen minél több aláírást, minél nagyobb 

társadalmi összefogást lehessen felmutatni, ezért fel kell gyorsítani az aláírások gyűjtését, 

amiben a MEOSZ is aktív szerepet vállal. A petíciót eddig csak az interneten lehettet aláírni 

(http://www.peticiok.com/rehabcriticalmass), de a MEOSZ egyesületeinél lehetőség lesz a 

papír alapú aláírásra is. Hegedüs Lajos elnök és Szakály József főtitkár arra kér minden 

egyesületet, hogy a Mozgalmi Értesítőhöz csatolt petíciót írassák alá a tagsággal a 

közgyűléseken, az ügyfélfogadásokon és minden lehetséges fórumon, ahol olyanokkal 

találkoznak, akik támogatják a fogyatékos emberek ügyét. (A petíciót és az aláírásgyűjtő ívet 

e-mailben is kiküldjük mindenkinek, és letölthető lesz a MEOSZ honlapjáról). Természetesen 

a május 17-i megmozduláson is minél nagyobb számban számítunk az egyesületek, 

csoportok tagjainak a részvételére! 

 

http://www.peticiok.com/rehabcriticalmass
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A Rehab Critical Masst (RCM) 2014 nyarán indította el Kiss Csaba, egy súlyosan mozgássérült 

és nehezen beszélő fiatalember. A célja az, hogy összeálljon egy olyan kritikus tömeg, amire 

a társadalom és a döntéshozók nem tudnak nem odafigyelni. Mint egy, az Indexnek adott 

interjújában elmondta: „Az így létrejövő kritikus tömeg a puszta létével demonstrálja, hogy 

egy egymásra figyelő közösségben akarnak élni, az ember értékét nem hasznosságában 

mérik, hanem önmagában fontos…Segíteni szeretnék a társadalomnak, a hétköznapi 

embernek megérteni, átérezni, hogy mi is, akik fogyatékkal élünk, szerves részei vagyunk a 

társadalomnak.”  

 

Kiss Csaba szerint a nagy létszámú, bentlakásos intézményeket úgy alakították ki, hogy nem 

vették figyelembe a fogyatékos emberek érdekeit, a legtöbb esetben a semmi közepén 

vannak, ahol sem munkalehetőség nincs számukra, sem esély az önálló élet elkezdésére, 

ingerszegény környezetben élik a mindennapi életüket. Az önálló életvitelt segítő 

szolgáltatások, a támogató szolgálatok pedig a legtöbb esetben csak hétköznap, 

munkaidőben érhetők el, mintha a fogyatékos embereknek esténként vagy hétvégén nem 

lenne szükségük segítségre. Gond van a finanszírozással és az akadálymentesítésben is 

nagyon le vagyunk maradva – fogalmazott meg néhány kiemelkedő problémát az RCM 

indulásakor Csaba. A politikamentes mozgalmat néhány magányszemély szervezi, de a 

MEOSZ-on kívül már több civil szervezet is csatlakozott hozzájuk.  

 

 

Chikán Csaba alelnök: 

JAVASLAT A MEOSZ JÖVŐJÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉT ÉRINTŐ KONZULTÁCIÓRA 

- a 2015. február 6-i elnökségi ülés utolsó napirendi pontjához - 

 

34 éve figyeltem arra, hogy szervezetem (egyesület, szövetség) milyen politikai, társadalmi 

és gazdasági körülmények között működik. Ma azt látom, hogy az egész világban 

központosítási törekvések folynak a korábban tapasztalt polgári demokrácia rovására, a 

társadalmi különbségek nőnek, a különböző embercsoportok közötti érdekellentétek az 

elérhető jövedelem és közösségi ráfordítás vonatkozásában fokozódnak. A politikai 

hovatartozástól függetlenül növekszik a rés a központi hatalom, annak végződései 

(kormányhivatal, járások) és a központosítás áldozatai, a települési önkormányzatok között. 

Ez utóbbiak kénytelenek újszerű gazdasági, szociális megoldásokat, helyi szövetségeseket 

keresni. Mindebből számunkra az következik, hogy:  

Nem adhatjuk fel az érdekérvényesítés meghatározott formáit a központi hatalommal 

kapcsolatban, minden, számunkra negatív állami megmozdulásra reagálnunk kell. A tüntetés 

mint forma nem látszik és nem bizonyult hasznosnak. Maradnunk kell a szakmai 

ismeretekkel, számokkal alátámasztott érvelés mellett, akkor is, ha valamelyik hatalmi 

tényezőt, vagy a nyilvánosságot célozzuk meg.  
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Szövetségeseket kell keresnünk. Jó példa (ma még annak látszik) az útdíj problémája, ahol 

nem a saját gondjainkkal álltunk elő először, hanem ráhelyeztük problémáinkat a már 

kiszélesedett társadalmi tiltakozó mozgalomra. Ha bármi problémánk van a jogalkotásban, 

meg kell keresni azokat a társadalmi csoportokat, amelyek hasonlóképpen ellenzik azt, amit 

mi ellenzünk. Szerintem jó példa volt a megváltozott munkaképességűek teljes körében 

fellépni akkor is, ha nem járt sikerrel.  

 

Szövetségesek keresésére jó példa a ParaSzuperSztár is. Nem csak művészeket, hanem 

sportolókat, tudósokat, kiváló és elismert szakembereket kell megtalálnunk ésszerűen 

kialakítandó közös akciókra és ezen akcióknak kellő mértékű hírverést kell tartanunk.  

 

Meg lehet kísérelni ellenzéki és kormányon lévő politikusokkal közös beszélgetéshez apropót 

keresni. Ellenzéki politikusokkal nem érdemes külön tárgyalni. Ha ők keresnek, nem kell 

elzárkózni.  

 

Nagyon fontos, hogy minden településen egymásra találjon az ottani önkormányzat és a 

mozgáskorlátozott emberek területileg illetékes szervezete. Ehhez a MEOSZ-nak segítséget 

kellene adnia. Egyrészt a helyiek képzésében teret kellene adni az önkormányzatokkal 

együttműködés témájának, összegyűjtve a meglévő jó tapasztalatokat és azokat 

általánosítani. Másrészt kellene közvetlenül foglalkozni önkormányzati emberekkel kistérségi 

találkozások formájában.  

 

Fontos a tagság érdeklődésének fenntartása, megtartásuk és új emberek bevonzása. Ennek 

fontos módjai a különböző barátságos, szórakoztató rendezvények. E tekintetben is segíteni 

kell az egyesületeket abban, hogy az ilyen alkalmakat is használják fel értelmes mondanivaló 

közlésére is.  

 

Egyesületi vezetőként természetesen örömmel venném az egyesületek nagyobb mértékű 

pénztámogatását, de nem biztos, hogy ez jó.  

 

Megfontolandó, hogy a MEOSZ központja és az egyesületek közé olyan egységeket 

telepítsünk, amelyek a MEOSZ közvetlen irányítása alatt állnak, segítik a hozzájuk tartozó 

egyesületeket. Lehet, hogy e közbülső szervezeti egységek (legalább egy ember és technika) 

működését kellene bérrel és műszakilag támogatni.  

 

Mindezek megvitatandó kérdések, amelyeket jó lenne előzetesen megtárgyalni a régi és a 

reménybeli új MEOSZ-tisztségviselők által együtt, még a tisztújítást megelőzően, alkalmasnak 

tekinthető formában. 

 

Vác, 2015. január 30.  
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Támogatási Szabályzat 

Érvényes: 2014. január 1-jétől 

 

A MEOSZ közvetítésével a tagegyesületek számára, a MEOSZ állami költségvetési, illetve 

egyéb saját forrásaiból nyújtható támogatások szabályairól és a velük kapcsolatos 

eljárásról, a hatályos jogszabályok, a MEOSZ Alapszabály rendelkezései, valamint a 

Küldöttközgyűlési döntések alapján, az Elnökség a következő Támogatási Szabályzatot 

bocsátja ki: 

 

A támogatások fajtái 

 

I. Érdekérvényesítést elősegítő, normatív támogatások 

 

A 2013. évi Küldöttközgyűlés által elfogadott Alapszabály, valamint a Küldöttközgyűlés 

támogatásokra vonatkozó határozata alapján, 2014-ben, a tagegyesületeknek a MEOSZ 

állami költségvetési támogatásából tovább adható normatív jellegű támogatások összegét a 

következő támogatási és számítási elvek alapján állapítjuk meg: 

 

1) Tagegyesületi alaptámogatás 

Erre a támogatásra azok a tagegyesületek jogosultak, amelyek 2013-ban bizonyítható módon 

tényleges tevékenységet végeztek és tevékenységüket az egységes tagnyilvántartó 

programba való adatfeltöltéssel, illetve a tevékenységükről szóló adatszolgáltatás 

teljesítésével bizonyították. 

Ez a támogatás az adott szervezet alapműködésével kapcsolatos személyi és dologi költségek 

fedezetére használható fel, mértéke független a szervezet nagyságától, egy tagegyesületre 

jutó összegét a MEOSZ költségvetésében e célra felhasználható keretösszeg mértéke alapján 

az Elnökség határozza meg. 

 

Azok a tagegyesületek, amelyek 2013-ban nem léptek fel az egységes tagnyilvántartó 

rendszerbe, oda adatot nem töltöttek fel, illetve tevékenységükről sem ezen a felületen, 

sem egyéb bizonyítható módon nem szolgáltattak adatokat, 2014-ben a MEOSZ-tól 

támogatásban semmiféle jogcímen nem részesülhetnek. 

 

2) Tagarányos támogatás 

 

Ez a támogatás a szervezet érdekérvényesítő, közösségi feladatokkal arányos fenntartásával 

kapcsolatos, személyi és dologi kiadások fedezetére használható fel, mértéke függ a 

szervezet aktív taglétszámától. 
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Az egy aktív (egyesületi tagdíjat fizető) tagra jutó támogatás alapösszegét a MEOSZ 

Elnöksége a MEOSZ költségvetésében erre a célra meghatározott összeg nagysága és az aktív 

taglétszám alapján évente határozza meg. 

Erre azok a tagegyesületek jogosultak, akik 2013-ban megadták, majd azt követően minden 

év március 31-ig az egységes tagnyilvántartó rendszerben megadják a támogatás évét 

megelőző december 31. napján érvényes, a tagságukra vonatkozó következő adatokat:  

- teljes, nyilvántartott taglétszám,  

- aktív, tagdíjat fizető tagok száma. 

 

A támogatás első alapösszege a 2013. december 31. napján érvényes, aktív és egyben 

tagdíjat fizető tagok száma alapján kerül kiszámításra, amely 2014-ben kiegészítésre kerül 

a 2014. október 30. napjáig pótlólagosan feltöltött adatokkal.  

A 2015. évi támogatás összege a 2014. december 31. napjáig a MEOSZ egységes 

tagnyilvántartó rendszerébe feltöltött adatok alapján kerül kiszámításra. 

 

3) Szervezetarányos, információs pontok (csoportok) működését segítő támogatás 

 

Erre a támogatásra azok a tagegyesületek jogosultak, amelyek: 

- helyi csoportot tartanak fenn,  

- megadták a helyi csoporthoz tartozó aktív tagok létszámát,  

- megadták a helyi csoport és annak vezetőjének a pontos elérhetőségét, továbbá 

- a helyi csoport működési helyszínének, időbeli elérhetőségének adatait. 

 

A támogatás első összege a 2014. évben, az egyesületek által megadott adatok alapján, a 

helyi csoportvezetőknek postai úton kiküldött adatlapon szereplő kérdésekre a 

csoportvezetők által megadott és a MEOSZ számára visszaküldött válaszok száma alapján 

kerül kiszámításra. A 2014. október 30. napjáig beérkezett kiegészítő adatok alapján a 

tagegyesületek kiegészítő támogatásra jogosultak. 

A 2015. évi, illetve a további évekre vonatkozó támogatás a MEOSZ adatszolgáltatási 

rendszerébe, a támogatási év március 31. napjáig beérkezett adatok alapján kerül 

kiszámításra. 

 

4) Sorstársi tanácsadó szolgálat működtetésének támogatása 

 

Erre a támogatásra azok a tagegyesületek jogosultak, amelyek: 

- 2014. január 1-jétől már folyamatosan működtetnek Sorstársi Tanácsadó Szolgálatot, 

annak költségeihez hozzájárulnak, illetve arról folyamatosan adatszolgáltatást 

teljesítenek. 

- 2014. szeptember 1. napjától megkezdik Sorstársi Tanácsadó Szolgálat működtetését – 

tehát a meginduló sorstársi Tanácsadó képzésre tanácsadókat delegálnak, azok 
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sikeresen vizsgát tesznek, ténylegesen megkezdik és folyamatosan folytatják 

tevékenységüket, amelynek feltételeihez a tagegyesületek anyagi, illetve természetben 

nyújtott szolgáltatásokkal bizonyíthatóan hozzájárulnak. 

- Ezt követő években az előző évi tevékenység adatairól, legkésőbb a támogatási év 

március 31. napjáig, majd ezt követően, minden negyedév utolsó hónapját követő 

hónap 31. napjáig, év végén pedig, legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig az előírt 

adatszolgáltatási rendszerben konkrét adatokat szolgáltatnak.  

A támogatás összegének megállapítása 2015. évtől kezdődően elektronikus esetnapló 

adatai alapján történik.  

 

5) Intézményfenntartói, szolgáltatói támogatás 

 

Erre a támogatásra azok a tagegyesületek jogosultak, amelyek: 

-  Működési engedéllyel rendelkező köznevelési, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási 

szolgáltató intézményeket (Támogató Szolgálatot, Bentlakásos, vagy Nappali Szociális 

Intézményt, Szociális Intézményi Foglalkoztatót, Fogyatékos gyermekek ellátását végző 

Köznevelési Intézményt, Korai Fejlesztő Központot, Otthoni szakápolási szolgáltatást, vagy 

egyéb, OEP által támogatott egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményt) működtetnek 

intézményfenntartóként, vagy  

- Intézményes kereteken kívüli, de rendszeres, szervezett, nyilvánosan meghirdetett, 

dokumentált – pl. gyógyászati segédeszköz kölcsönzési, életvitelieszköz-kölcsönzési, 

egészségügyi kiegészítő eszköz kölcsönzési – szolgáltatásokat, illetve egyéb, példaértékű, 

közhasznú innovatív, a fogyatékossággal élő emberek életvitelét segítő, életkörülményeinek 

javulását elősegítő szolgáltatásokat nyújtanak, és az általuk nyújtott szolgáltatások 

nagyságrendjéről az igénybevevők 2013. évi, majd a későbbiek folyamán az előző évi létszám 

és egyéb adatairól, legkésőbb a támogatási év március 31. napjáig adatokat szolgáltatnak. 

 

A támogatás összege a fenntartó tagegyesület által benyújtott adatok alapján, az 

ellátásokat igénybe vevő személyek működési engedéllyel, vagy ellenőrizhető szolgáltatási 

nyilvántartással bizonyítható száma alapján, - figyelembe véve a szolgáltatások 

nyújtásához biztosított állami, egészségbiztosítói, vagy egyéb rendszeres támogatói 

hozzájárulásokat, továbbá a fenntartással összefüggő költségeket – a hiányzó források 

legalább részbeni pótlásához szükséges mérték, valamint a MEOSZ költségvetésében erre a 

célra meghatározott költségvetési keretszám alapján kerül kiszámításra.  

 

Az 1-5 pontban felsorolt támogatások a támogatott szervezetek, illetve az egyes 

szolgáltatások fenntartási költségeinek részbeni fedezetére használhatók fel, elszámolási 

kötelezettséggel. 
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II. Egyéb, nem normatív alapon megállapítható pályázati támogatások 

 

Ezek a támogatások az Elnökség eseti döntése alapján nyújthatók: 

- vissza nem térítendő eseti támogatásként, vagy 

- kamatmentesen, meghatározott határidőn belül visszatérítendő támogatásként. 

 

Céljai: 

1) MEOSZ Elnöksége által az adott évre vonatkozóan meghatározott célok megvalósítását 

szolgáló pályázatok támogatása,  

2) Mozgalmi képzésen, a MEOSZ országos érdekkörű rendezvényein való részvétel 

költségeihez nyújtott támogatásokra kiírt pályázatok támogatása,  

3) Egyéb, eseti, a MEOSZ érdekkörébe tartozó támogatási kérelmek alapján, egyedi 

Elnökségi döntéssel nyújtható támogatások, 

4) Intervenciós Alap terhére benyújtott pályázatok támogatása. 

 

4/1. Az Intervenciós Alapból a következő helyzetek esetén nyújtható támogatás: 

 

a) Olyan nem várt, előre nem tervezhető esemény, pl. elemi csapás, egyéb káresemény 

bekövetkezése esetén, amely a pályázó további működését súlyos mértékben 

veszélyezteti, és amelynek negatív hatásait a pályázó saját forrásból, helyben bevonható 

forrásokból (pl. önkormányzati, vagy egyéb támogatások), vagy pl. biztosítási kártérítésből 

nem képes kompenzálni, 

b) Olyan előre nem tervezhető, rendkívüli, vagy tervezett rendes kiadás, költség, amelynek 

forrása a kiegyenlítés határidejében nem áll a pályázó rendelkezésére, de a későbbiek 

folyamán a forrás várhatóan rendelkezésre áll – áthidaló támogatás. 

c) Olyan, egyszeri, rendkívüli, a pályázó anyagi forrásaihoz képest jelentős kiadás, költség, 

amely a pályázó tevékenységének továbbfejlesztését, korábbi tevékenységének 

fenntartását hosszú távon úgy segíti, hogy annak fenntarthatósága, az intervenciós 

támogatás nyújtásával biztosíthatóvá válik. 

d) Egyéb, előre nem látható, a MEOSZ segítő beavatkozását indokolttá tévő helyzet, vagy 

körülmény. 

 

Az intervenciós támogatásra benyújtott pályázat esetén, a pályázónak pontosan meg kell 

jelölnie, hogy a fenti körülmények közül melyik következett be esetében és a bekövetkezés 

körülményeit, valamint a felhasználás szükségességét és hasznosságát, költségvetési és 

egyéb adatokkal bizonyítania kell.  

Az intervenciós támogatás megítélése esetén a támogatási szerződésben meghatározott 

felhasználhatósági időpont lejártát követő 30 napon belül a felhasználásról szöveges és 

számszaki adatokat tartalmazó elszámolást kell benyújtani. 
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5) Külső forrásszerzést segítő, pályázati önrész biztosításához nyújtott támogatás 

 

5/1. Külső forrásszerzést segítő, pályázati önrész támogatások 

 

a) A tagegyesületek számára a külső forrásszerzési tevékenységet elősegítő céllal, 

amennyiben a külső forrásszerzés önrészt igényel és a szükséges mértékű önrész nem áll a 

pályázó rendelkezésre, akkor a MEOSZ a külső pályázati forrás megszerzéséhez szükséges 

önrész legfeljebb 50 %-os mértékéig a MEOSZ anyagi lehetőségeinek függvényében 

önrészkiegészítő támogatást nyújthat önrész pályázat benyújtása alapján. 

 

b) Az önrész pályázat benyújtásához csatolni szükséges: 

- azt a pályázati kiírást, amelyhez a tagegyesület önrész kiegészítést igényel, 

- a meglévő saját önrészforrás rendelkezésre állására vonatkozó igazolást, 

- a pályázati tervet, amely tartalmazza a pályázattal elnyerni kívánt forrás 

felhasználására, illetve a pályázati forrásból megvalósítani kívánt projekt 

fenntarthatóságára, valamint a pályázat társadalmi, közösségi hasznára vonatkozó 

terveket, számításokat, költségtervet. 

 

c) A pályázati önrész támogatás érdekében benyújtott egyesületi pályázatról a MEOSZ 

Elnökség által kijelölt Bíráló Bizottság gyorsított eljárásban dönt.  

Kedvező döntés esetén az önrész támogatás rendelkezésre tartásáról a MEOSZ 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad ki a pályáztató szervezet számára. 

A pályázati önrészkiegészítő támogatást a MEOSZ csak nyertes pályázat esetén fizeti ki a 

tagegyesületnek támogatási szerződés megkötését követően. 

 

A II. pont alapján nyújtható támogatások összegéről és formájáról (vissza nem térítendő, 

visszatérítendő), a támogatás időtartamáról a MEOSZ Elnöksége dönt a Bíráló Bizottság 

javaslatának figyelembevételével, a MEOSZ aktuális költségvetési helyzetének és 

költségvetési tervének alapul vételével. 

 

III. A támogatások folyósítására vonatkozó szabályok 

 

1) Bármely támogatás folyósítására csak mindkét fél által szabályosan aláírt támogatási 

szerződés alapján kerülhet sor. 

2) Bármely támogatás folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a támogatásban részesített 

szervezet a korábbi támogatási összegekkel hiánytalanul, határidőben elszámolt és 

elszámolását a MEOSZ elfogadta. 

3) A MEOSZ állami költségvetésből származó forrásai csak érdekérvényesítéssel összefüggő, 

vagy rehabilitációs célok megvalósításának támogatására használhatók fel, nem 
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használhatók fel kizárólag szabadidős, szórakoztató célú, közösségi programok 

finanszírozására. 

4) A MEOSZ által továbbadott források felhasználására és elszámolására a MEOSZ és az 

állami költségvetési forrást nyújtó állami szervezet közt létrejött támogatási szerződés, 

valamint a hatályos államháztartási törvény szabályait alkalmazni kell. 

5) A MEOSZ központ munkatársai, illetve a MEOSZ Ellenőrző Bizottságának meghatalmazott 

tagjai jogosultak és egyben kötelesek a MEOSZ által nyújtott támogatások szabályszerű 

felhasználását helyszíni vizsgálattal is ellenőrizni. A támogatásban részesülő szervezet 

köteles az ellenőrzést elősegíteni. 

6) Szabálytalan felhasználás esetén, a támogatásban részesült szervezet kötelezhető a 

szabálytalanul felhasznált támogatási összeg és annak az államháztartási törvényben 

meghatározott kamatainak megtérítésére, illetve a további támogatás lehetőségéből a 

szabályszegés súlyának mérlegelésével, meghatározott időre, vagy véglegesen kizárható. 

 

7) Átmeneti rendelkezések 

 

A 2014. évi MEOSZ támogatásokat a tagegyesületek két részletben kaphatják meg. 

a) 2014. I. félévében, legkésőbb 2014. június 15. napjáig történő folyósítással: 

-  az I/1) pontban meghatározott, alap támogatási összegeket a 2013. évi tényszámok 

alapján, 

- az I/2) pontban meghatározott, tagarányos támogatások első részösszegét, a 2013. 

december 31.-i tényszám alapján, második, kiegészítő részösszegét, a 2014. október 30.-i 

többlet tényszám alapján,  

- az I/3) pontban meghatározott, szervezet (csoport) arányos támogatási keretösszeg 60 %-

át a 2014. március 31. napjáig adatokat szolgáltató csoportok létszáma alapján, 40 %-át 

kiegészítő támogatásként, a 2014. október 30. napjáig szolgáltatott új adatok alapján. 

- az I/4) pontban meghatározott, sorstársi tanácsadó szolgálat támogatási összegek 40 %-os 

első részletét a legkésőbb 2014. május 31. napjáig beérkező adatszolgáltatás alapján, a 

további kiegészítő támogatás összegét, a 2014. október 30.-ig beérkezett új tényszámok 

alapján. 

- az I/5) pontban meghatározott támogatási összegeket a legkésőbb 2014. április 30. napjáig 

beérkező adatszolgáltatás adatai alapján. 

- az I/6) pont szerinti, 2014. május 15. napjáig elbírálásra kerülő célpályázatok döntései 

alapján megítélt összegeket. 

b) 2014. II. félévben, legkésőbb 2014. november 30. napjáig történő folyósítással: 

- az I/3) pontban meghatározott támogatási keretösszeg 40 %-át, a legkésőbb 2014. október 

30. napjáig a helyi csoportok tényleges és aktuális adatairól hiteles adatokat szolgáltató 

tagegyesületek. 

- a I/4) pontban meghatározott támogatás 60 %-os keretösszegét a legkésőbb 2014. október 

30. napjáig beérkező adatszolgáltatás alapján. 
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- a II/1) szerinti, 2014. május 1. napját követően kiírásra és elbírálásra kerülő támogatások 

összegét. 

A fenti átmeneti rendelkezések 2014. december 31. napján hatályukat vesztik. 

 

IV. A támogatásokkal kapcsolatos egyéb szabályok 

 

1) Tájékoztatjuk a tagegyesületeket, hogy 2015-ben a MEOSZ támogatási keretének 

bármely részéből csak az a tagegyesület kaphat támogatást, amely: 

- az egységes tagnyilvántartó rendszer különböző elemeit folyamatosan használja, 

tag- és tagdíj adatokat tölt fel, módosít, a megadott határidőn belül 

adatszolgáltatást teljesít, 

- az egységes tagnyilvántartó rendszerbe feltölti tagjainak az egységes 

tagnyilvántartó adatlapon szereplő részletes adatait (ennek beszerzésére és 

feltöltésére kerül 2014. évben a tagegyesületek részére pályázat kiírásra.) 

 

2) Felhívjuk a tagegyesületek figyelmet arra, hogy a Tagegyesületek a hiányzó tagadatok 

beszerzését és feltöltését folyamatosan végezzék el, mert ez 2015. évtől kezdődően a 

támogatás összegének és folyósíthatóságának alapvető feltételét fogja képezni. 

 

3) További rendelkezések: 

 

a) A tagegyesületek MEOSZ felé bármely jogcímen fennálló tartozásait (tagdíjhátralék, 

visszatérítendő támogatás határidőben vissza nem fizetett összege, tagkönyv, nyomtatvány 

díj, költség, stb) – amennyiben azt a tagegyesület a megadott határidőn belül nem egyenlíti 

ki, az Egyesület számára legközelebb folyósításra kerülő támogatási összegből le kell vonni.  

b) Amennyiben az Egyesületet MEOSZ támogatás nem illeti meg, úgy a tartozásra 

visszakövetelési eljárást kell indítanunk. 

 

4) A tagegyesületek általános adatszolgáltatási határideje minden év március 31. napja, az 

elektronikusan, vagy papír alapú formában is kitölthető Adatszolgáltatási lap 

beérkezésének napja. 

Az adatszolgáltatás elmulasztása a támogatásból történő kizárást vonja maga után. 

 

5) Bármely támogatási keretből, beruházási célú felhasználásra (épületvásárlás, felújítás, 

nagy értékű, a számviteli törvény szerint egy összegben költségként le nem írható tárgyi 

eszköz beszerzés) előzetesen, legkésőbb a támogatás évét megelőző év december 31. 

napjáig, a beruházási cél indokait is tartalmazó, költségvetési tervet kell a MEOSZ Központ 

számára jóváhagyásra benyújtani.  

Előzetes jóváhagyás nélkül a támogatási összegek beruházási célra nem használhatók fel. 
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Kérjük a tagegyesületeinket, hogy a jelen Támogatási Szabályzatban leírtakat 

szíveskedjenek működésük során figyelembe venni és betartani, mert a mulasztások 

következményei a tagegyesületeket terhelik. 

 

Dr. Hegedüs Lajos 

a MEOSZ Elnöke 

 

 

 

Erzsébet program – Szociális üdülés a fogyatékossággal élők számára 

Március 16-tól lehet pályázni! 

www.erzsebetprogram.hu 

 

 

Pályázati kiírás 

 

Pályázati felhívás fogyatékossággal élő pályázók számára 2015.  

 

A pályázat célja: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az 

Erzsébet program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás 

elősegítése érdekében – fogyatékossággal élők számára pályázatot hirdet.  

 

A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A 

jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban 

meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.  

 

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, 

fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban 

és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban 

részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.  

 

Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy 

személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.  

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:  

A pályázó által a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóság 

átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata és a 

foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről. 

(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)  

 

http://www.erzsebetprogram.hu/
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A támogatás elnyerése esetén mind a pályázók, mind pedig a kísérők egyaránt 5000 Ft/fő 

önerő befizetését követően, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével 

vehetik igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.  

 

Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és 

rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe az 

üdülési szolgáltatást.  

Általános pályázati feltételek:  

 Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap 

kitöltésével lehet;  

 Egy pályázati adatlapon kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, és egy vele együtt 

utazó nagykorú kísérő személy nyújthat be pályázatot;  

 Jelen kiírás tekintetében egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet az 

Alapítvány által nyújtott támogatásban;  

 A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a 

www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A 

mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati 2 adatlap kitöltésével 

egyidejűleg, JPEG/PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;  

 A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek 

nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;  

 Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;  

 Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;  

 A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az emailben 

található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 

2015. április 16. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan 

elutasításra kerülnek;  

 A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;  

 A pályázó legkésőbb a pályázata aktiválását követő 30 napon belül az Alapítványtól e-

mailben kap tájékoztatást a feldolgozás eredményéről;  

 A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es évben nem nyert 

támogatást az Alapítványtól;  

 Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak 

kézbesítését követően harminc munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott 

pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni;  

 Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett üdülőkben 

vehetik igénybe a nyertes pályázók;  

 Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 

2015. április 16. napjáig állnak fenn;  

 A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás 

megszervezésére, valamint az utazás költségeire;  
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 Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2015. december 31. napjáig megkezdett üdülésre 

vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. Amennyiben a 

támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét 

veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.  

A pályázat benyújtható: 2015. április 16. napján 24:00 óráig a www.erzsebetprogram.hu 

honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.  

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:  

 Pályázói nyilatkozat;  

 Hozzájárulói nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak Alapítvány általi 

felhasználásához;  

 A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló 

dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata;  

 A foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó 

jövedelemről;  

 Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata.  

 

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése 

érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet 

forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és 

a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel rögzítését, és annak készítéséhez, 

valamint az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja. 

 

Mellékletek, formanyomtatványok március 16-tól lesznek elérhetők a www. 

erzsebetprogram.hu oldalon. 

 

A programban résztvevő akadálymentes szállodák: 

 

 Napsugár Rehabilitációs és Üdülőház, Igal (Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete) - 10 

akadálymentes szoba 

 Héviz Apartmanház (Mk-ak Zala Megyei Egyesülete) - 1 akadálymentes szoba 

 MEOSZ Üdülőház Zamárdi - 4 szobás, ebből kettő akadálymentes 

 Albertirsai Pihenőház, Albertirsa (Ms-ek Budapesti Egyesülete) - 6 szoba 

akadálymentes 

 Cicáskacus Vendégház, Mátrafüred - 9 szoba, akadálymentes 

 Hotel DAM, Fonyód- 58 szoba, ebből 15 akadálymentes 

 Hotel Európa, Dombóvár-Gunaras - 32 szoba, ebből 5 akadálymentes 

 Gunaras Apartmanpark, Dombóvár-Gunaras - 32 szoba,nem akadálymentes 
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A fogyatékos nők némán küzdenek az erőszakkal 

 

Erről is beszélt Földesi Erzsébet, a MEOSZ alelnöke, a FESZT elnöke a Néma Tanúk 

felvonuláson tavaly novemberben Budapesten. A Néma Tanúk akciónapokat minden év 

november 25. és december 10. között rendezik meg civil szervezetek világszerte azzal a 

céllal, hogy felhívják a figyelmet a nők elleni erőszakra, kifejezzék az áldozatok iránti 

szolidaritást és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra. A tavalyi rendezvény már 

nemcsak a nők, hanem a fogyatékos nők elleni erőszakról is szólt, ahogy az idén 

februárban megrendezett Egymilliárd nő ébredése című esemény is, ahol Földesi Erzsébet 

szintén beszédet mondott. Az, hogy a nők elleni erőszak kapcsán ma már egyre többször 

hallani a fogyatékos nők ellen elkövetett erőszakról, önmagában is nagy eredmény, hisz a 

téma még mindig agyon van hallgatva Magyarországon.  

 

A fogyatékos nők többszörös hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek nap mint nap, 

fogyatékosságuk és nemük alapján. Ez utóbbiról ritkán beszélünk, mert a társadalom nem 

tekint nőként a fogyatékossággal élő nőkre, ezért, amikor a nők elleni erőszakról beszélünk, 

ritkán jut eszünkbe ez a társadalmi csoport – hangsúlyozta az alelnök a rendezvényeken. 

A fogyatékos nők többnyire láthatatlanok, annak ellenére, hogy a fogyatékos emberek 

társadalmán belül több mint 50%-ot, a nők társadalmában pedig több mint 16%-ot 

képviselnek. A foglalkoztatottságuk alacsonyabb, mint ép társaiké, ami nagyobb gazdasági 

függőséget okoz. Sokan otthonukba bezártan vagy intézetekben élik le életüket mások 

segítségét igénybe véve. Ebből a kiszolgáltatottságból adódik, hogy gyakran a családon 

belüli, párkapcsolati, illetve az intézményen belüli erőszak fajtáival némán kell küzdeniük – 

ismertette a helyzetüket Földesi Erzsébet.  

A fogyatékos nők elleni erőszakot a legtöbb esetben a családtagok, a gondozók vagy 

idegenek követik el. Európai, észak-amerikai és ausztrál felmérések azt mutatják, hogy a 

fogyatékos nők több mint fele tapasztalt fizikai erőszakot, míg ép női társaik körében ez a 

szám egyharmad volt. Az alelnök hozzátette: a fogyatékos nőkben sokszor nehezen 

tudatosodik, hogy erőszak áldozatává váltak, és erről nehezen számolnak be az előttük álló 

kommunikációs akadályok miatt is. A speciális igényeiket figyelmen kívül hagyó fizikai, 

környezeti és kommunikációs társadalmi közeg miatt a fogyatékos nők nehezen férnek hozzá 

a tudatosság-növelő képzésekhez, információkhoz. Ahhoz, hogy a súlyos fogyatékossággal 

élő nők másokkal egyenlő módon tudjanak élni, nagyobb és másfajta támogatást igényelnek, 

mint ép társaik, hisz vannak, akik 24 órás gondozást igényelnek.  

 

Példaként említette: előfordul, hogy velük szemben éppen a segítőjük követ el erőszakot, és 

attól való félelmükben, hogy segítség, gondozás nélkül maradnak, nem tesznek feljelentést. 

Ez a félelem gyakran párosul azzal az elvárással, hogy hálásnak kell lenniük azért, mert 

segítséget kapnak. Vannak esetek, amikor a család is inkább szemet huny a gondozó által 
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elkövetett erőszak felett, hogy a feljelentést követően ne nekik kelljen gondoskodni a 

fogyatékossággal élő nőről.  

 

Földesi Erzsébet szerint a fogyatékos nők nehezebben lépnek ki egy kapcsolatból is, mert 

jobban ki vannak szolgáltatva a párjuknak. A vak feleség például nem közlekedik egyedül, 

elszigetelődött a külvilágtól, csak a férjére támaszkodik, és így nem nagyon van kitől 

segítséget kérnie. Attól is félnek, hogy válás esetén nekik ítéli-e a bíróság a gyerekeket, 

képesnek tartják-e őt arra, hogy egyedül nevelje őket. 

 

Az alelnök kitért az értelmi fogyatékossággal élő nők helyzetére is. Az ő esetükben az 

erőszakos cselekmények felderítése még nehezebb, mert a hatóságok a legtöbb esetben 

nem hallgatják meg az értelmi sérült áldozatokat. Gyakran a törvényes képviselő dönt úgy, 

hogy nem tesz feljelentést vagy nem működik együtt. Az értelmi fogyatékossággal élőknek 

nem tanítják meg, hogy mi a bántalmazás, a szexuális erőszak és azt, hogy ezt nem kell 

elviselniük. Nincs számukra megfelelő képzés, felvilágosítás, beszélgetés, koedukáció.  

 

Bármely fogyatékossággal élő számára nehézséget jelent az erőszak elkövetésének a 

bejelentése, hiszen a hatóságok képviselőinek nincsenek megfelelő ismeretei a fogyatékos 

nőkről és hajlamosak inkább az erőszakot elkövetőnek hinni – figyelmeztetett az alelnök.  

 

A fogyatékos nők sok esetben nem jutnak el a családon belüli erőszak áldozatai számára 

védelmet nyújtó menhelyekhez, anyaotthonokhoz, mert azok nem akadálymentesek 

számukra vagy éppen sérült gyerekük számára. A segítő szakemberek pedig nem 

rendelkeznek megfelelő információval a fogyatékos nők speciális igényeiről.  

Mit kellene tenni? Az alelnök szerint szükség van egy átfogó kutatásra a fogyatékos nőket ért 

erőszakról, és arról, hogy milyen segítség áll rendelkezésre, ha áldozattá válnak. Szükség van 

speciális szabályokra az áldozatok képviselete, meghallgatása területén, valamint a rendőrök, 

igazságügyi szakértők, bírák, ügyészek képzésére. A Btk. tavalyi módosítása – magasabb lett a 

büntetési tétel a fogyatékossággal élők sérelmére elkövetett bűncselekményeknél - jó irány, 

a felderítéseknél azonban hatékonyabbnak kell lenni és az áldozatokat a számukra megfelelő 

módon be kell vonni az eljárásokba – hangsúlyozta Földesi Erzsébet. Magyarországnak meg 

kell tennie minden jogi, adminisztratív, szociális, oktatási és más intézkedést annak 

érdekében, hogy megvédjék a fogyatékos lányokat és nőket az erőszak minden formájától – 

zárta mondandóját a FESZT elnöke.  
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FELHÍVÁS 

Csak együtt tudunk változást elérni!  

A MEOSZ változtatni akar a közlekedőképesség vizsgálatokon, ehhez 

érintetteket keres! 

 

A gépjárműszerzési támogatás, a parkolási igazolvány, a súlyadó-kedvezmény és a lakás-

akadálymentesítési támogatás megszerzéséhez szükséges, 2012-ben bevezetett 

közlekedőképességi vizsgálatokon a korábbi jogosultaknak mintegy 60%-a nem megy át. A 

MEOSZ szerint azért, mert a vizsgálat alapjául szolgáló rendeletet a munkaképesség 

felmérésére dolgozták ki, és alkalmatlan a közlekedőképesség minősítésére. Annak, akinek 

például lecsökkent a járástávolsága és nem képes lépcsőn menni, legfeljebb 20%-os 

mozgásszervi károsodás állapítható meg, ha állásában is bizonytalan és járásához segítséget 

igényel, legfeljebb 30%, míg a parkolási igazolvány vagy a többi kedvezmény csak 40%-tól jár.  

Ugyanakkor minden, fogyatékossági támogatásban részesülő siket, autista, látás- és értelmi 

sérült ember automatikusan, külön vizsgálat nélkül jogosult a parkolási igazolványra és a 

gépjárműszerzési támogatásra, függetlenül attól, hogy gyaloglási, lépcsőn járási, 

teherhordási képességében korlátozott-e egyáltalán.  

A MEOSZ az új eljárást igazságtalannak és méltatlannak érzi. A problémát többször jelezte a 

kormánynak, és bár érdemi reakció eddig nem érkezett, a Szövetség továbbra is szeretné 

elérni, hogy vizsgálják felül és változtassák meg a közlekedőképesség vizsgálatok alapjául 

szolgáló rendeletet.  

Ehhez várjuk olyanok jelentkezését, akik már részt vettek a vizsgálaton, nyilvánvaló 

mozgássérültségük, csökkent közlekedési képességük ellenére nem érték el a 

kedvezményekre jogosító 40%-os károsodást, és ezt hajlandóak akár a nyilvánossággal is 

megosztani. A jelentkezéseket a meosz01@invitel.hu e-mail címen vagy munkanapokon, 

10.00-17.00 óra között a 06-30/466-1559-es mobilszámon várjuk! (Senkinek semmilyen 

adatát nem adjuk ki a sajtónak és harmadik félnek a beleegyezése nélkül!) 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT 

ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL 

(Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatója alapján) 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős 

mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 

elválasztásra kerül, a helyi önkormányzatok felelőssége növekszik. A kötelezően nyújtandó 

mailto:meosz01@invitel.hu
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ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a 

következőek:  

- aktív korúak ellátása,  

- időskorúak járadéka,  

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

 

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az 

eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg. Egyéb támogatás biztosításáról a 

települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve 

egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 

önkormányzatok határozhatják meg.  

 

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK: 

 

1. Aktív korúak ellátása  

(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 

134/B.§)  

 

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, 

amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási 

egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a 

családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása 

keretében kétféle támogatás állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás.  

 

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. 

március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az 

ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is 

be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok 

részére.  

 

Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra 

jogosultak körei esetenként változni fognak.  

1.1.  A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás 

azon kívül, hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás 

havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft. 
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1.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-jétől megszűnik. A 

korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek 

jogosultságot. Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  

 A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát 

a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálja.  

 A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 

2015. március 1-jétől milyen ellátásra lesz jogosult.  

 Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek 

jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert 

egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 

biztosítani nem tudják.  

 Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 

kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi 

központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a 

nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  

 Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az 

együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell 

szüntetni.  

 

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 

összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd 

kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik: Az EGYT havi összege a 

családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének 

különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  

 

Ha az EGYT-re jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 

jogosultságot állapítottak meg, az EGYT összege nem haladhatja meg a nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

különbözetét. (Ebben az esetben az EGYT maximuma 23 862 Ft.).  

 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának 

szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család 

jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi 

jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 

92%-a: 26 220 Ft.)  
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Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális 

segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán 

ellátásban részesülő személyeket –, ha a személy nyilatkozatában vállalja az 

együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az 

Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat 

elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. A rendszeres szociális segély 

ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív 

korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére 

speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami 

foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.  

 

2. Lakásfenntartási támogatás  

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális 

törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem 

állapítható meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 

utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, 

akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a 

következőképpen alakul:  

 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az 

ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási 

támogatásra.  

 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor 

a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.  

 

3. Adósságkezelési szolgáltatás  

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)  

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális 

törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem 

állapítható meg a kérelmezők részére. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 

részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a 

szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani. Az önkormányzatok a települési 

támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 

hátralékot felhalmozó személyek számára. 
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4. Méltányossági közgyógyellátás  

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)  

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális 

törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági 

közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani. A 

korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy 

éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben:  

 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, 

vagy  

 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án 

folyamatban van.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

gyógyszerkiadások viseléséhez.  

 

5. Méltányossági ápolási díj  

Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. A 

méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális 

törvényből. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat 

mérlegelésétől függően biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési 

támogatás formájában. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást 

biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 

végző hozzátartozók részére.  

 

6. Önkormányzati segély (jogszabályi háttér: Szt. 45.§)  

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen 

települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 

támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak 

támogatást.  

 

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 

alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 

feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az 

önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen 

kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A 

létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az 

önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás 

összegének meghatározásához.  
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A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.  

 

Budapest, 2015. január 16.  

 

Készítette: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Segélyek és Támogatások Főosztálya 

 

 

 

ÜGYINTÉZÉSI KISOKOS 

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatója alapján) 

 

A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI- ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEI 

 

Parkolási igazolvány 

 

Ki jogosult parkolási igazolványra?  

- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 

Korm. rendelet értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

- fogyatékossági támogatásban részesülő látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve 

autista, 

- vakok személyi járadékában részesül, és 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítették, 

vagy 

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

rendelet szerint vaknak vagy gyengén-látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 

fogyatékosnak, vagy autistának minősül,  

és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja. 

 

Ki mi minősül a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személynek? 

A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, 

akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI 

rendelet 1. melléklete szerinti 

a) mozgásszervi részkárosodása, 

b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, 

c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, 

d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy 

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) 

pont szerinti két 
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részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a 

d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített. 

A szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki.  

 

Hol kell igényelni a parkolási igazolványt? 

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet bármelyik fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányirodánál) vagy a 

lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél lehet 

benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a betegséget, fogyatékosságot igazoló 

szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Ha az ügyfél nem személyesen nyújtja be 

kérelmét, egy darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelméhez.  

A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az 

ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. 

Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló 

rovatban - a hivatal „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel. 

 

A kérelemhez milyen szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást kell benyújtani? 

- a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személynek: 

A rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményét a közlekedőképesség 

akadályozottságáról. Ha a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, 

a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének 

minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben 

az esetben a hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok 

megküldésével megkeresi a megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervét a 

közlekedőképesség minősítése érdekében. 

 

- a fogyatékossági támogatásban részesülő látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, 

illetve autista személynek: 

A megyei és fővárosi kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének szakhatósági 

állásfoglalását vagy szakvéleményét a súlyos fogyatékosság minősítéséről. 

 

- a vakok személyi járadékában részesülő, 2001. július 1-jét megelőzően vaknak 

minősített személynek: 

A területi vezető szemész által a vakok személyi járadékának kérelmezésekor kiállított 

nyilvántartási lapot. 

 

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló rendelet szerint vaknak, gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak 

vagy autistának minősülőnek (törvényes képviselőjének): 
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A szakorvosi igazolást arról, hogy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú 

melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1–

5.), értelmi fogyatékosnak (M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül 

 

Meddig érvényes az igazolvány? 

Az igazolvány a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ha a szakvélemény vagy 

szakhatósági állásfoglalás a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve 

az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, 

az igazolvány hatályossági ideje megegyezik a szakvélemény érvényességi idejével. 

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatályossága újabb 3 éves időtartamra, 

illetve a szakvélemény hatályának megfelelő időtartamra meghosszabbítható. 

 

Az ügyfél részére 5 éves időtartamra állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt 

szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás alapján a mozgásában korlátozott személy 

állapota végleges. A közlekedési igazgatási hatóság ismételt szakvélemény vagy szakhatósági 

állásfoglalás bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, 

ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, kivéve, ha az ügyfél a 2012. 

december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvéleménnyel (házi orvos igazolása 

a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről) rendelkezik. Ebben az esetben szükséges az új 

szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás beszerzése. 

 

Fontos tudni 

Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője 

mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából 

látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés 

céljából át kell adni. Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan 

személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított 

kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.  

Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az 

igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem 

állítható ki. Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű 

használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. 

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az 

ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően 

módosítani. 

A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell 

jelenteni a hivatalnál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a 

bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell. 
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Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt 

haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül 

bármely körzetközponti jegyzőnél bejelenteni.  

 

Mely esetben érvénytelen az igazolvány?  

- a jogosult meghalt; 

- időbeli hatálya lejárt; 

- a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan; 

- meghamisították; 

- a hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte; 

- a hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, 

eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte. 

 

 

Közlekedési kedvezmények 

 

A 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott személyeket 

megillető közlekedési kedvezményekről, amely alapján gépkocsi szerzési és gépkocsi 

átalakítási támogatást lehet megállapítani.  

 

Ki minősül súlyos mozgáskorlátozott személynek? 

A kedvezmények megállapítása szempontjából súlyos mozgáskorlátozott személy: 

- az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, aki mozgásszervi fogyatékosnak 

minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül 

legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, 

- az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. 

számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban 

szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved 

és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi 

fogyatékosságot okoz, 

- a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota 

várhatóan legalább három éven keresztül fennáll, s ennek tényét a kormányhivatal 

rehabilitációs szakigazgatási szervének (RSZSZ) szakvéleménye igazolja. 

 

Hova kell benyújtani a közlekedőképesség megállapítása iránti kérelmet? 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi 

kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál lehet benyújtani. Ha a 

kérelmező a közlekedőképességének akadályozottságát alátámasztó iratok egyikét sem 
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csatolta, a hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megkeresi a 

rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. 

 

A közlekedőképesség vizsgálata a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

szóló törvény szerinti komplex minősítés keretében is kérhető. 

 

Személygépkocsi szerzési támogatás 

Milyen járművet lehet a személygépkocsi szerzési támogatással vásárolni? 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti 

járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsit (csak meghatározott típusú Suzuki gépkocsikat lehet igényelni, erről 

bővebben a www.lehetosegauto.hu oldalon található információ)  vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem 

minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- 

vagy négykerekű járművet, kivéve a quadot, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 

km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszéket. 

 

Mennyi a szerzési támogatás mértéke? 

- új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 900.000,- forint, 

- újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a 

vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár  

60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy 

- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni 

nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- 

forint. Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett 

vételár minősül. 

 

Személygépkocsi átalakítás 

Milyen átalakításra használható fel a támogatás? 

Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 

- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy 

más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 

90.000,- forint. 

A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.  

http://www.lehetosegauto.hu/


46 

 

 

Mely esetben jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személy a közlekedési kedvezményre? 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, 

ha a súlyos mozgáskorlátozott személy  

- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy 

nem részesült közlekedési kedvezményben, és 

- a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és 

- új, vagy használt gépkocsi szerzési kérelem esetében az igénylő vezetői engedéllyel 

rendelkezik vagy őt szállítást végző személy szállítja,  

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű iránti szerzési 

kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy vezetői engedéllyel rendelkezik, és 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához benyújtott átalakítási támogatás 

iránti kérelem esetén önálló személygépkocsi használó vagy őt a szállítást végző személy 

szállítja. 

 

Ki minősül önálló személygépkocsi használó személynek? 

Önálló személygépkocsi használónak az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 

fogyatékossággal élő személy minősül, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői 

engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki 

- három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői 

engedéllyel rendelkezik, vagy 

- gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási 

szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította, és nem 

áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 

 

Ki tekinthető szállítást végző személynek? 

Szállítást végző személy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő 

személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi 

vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező 

- vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett 

élettárs, 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy 

éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy 

személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy, amennyiben nem áll a 

járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 

 

Kit részesítenek előnyben a közlekedési kedvezmény megállapítása során?  
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A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos 

mozgáskorlátozott személyt valamint egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki 

- kereső tevékenységet folytat, 

- tanulói, képzési jogviszonyban áll, 

- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 

- honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő személlyé. 

A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy és egyéb fogyatékossággal 

élő személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti 

feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a 

keretszámot nem merítette ki. 

 

A kedvezmény megállapítása szempontjából ki tekinthető kereső tevékenységet 

folytatónak? 

Kereső tevékenység: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső 

tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni 

vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes 

közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, 

illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben 

közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. Az olyan munkavégzés, 

amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi 

tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. A 

mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső 

tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok 

szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. A külön törvény alapján végzett 

közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek azzal, hogy a 

közérdekű önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes 

szerződést legalább egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő 

juttatásban részesül. A külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett 

tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. Kereső tevékenységet folytatónak 

minősül a munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, 

vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban 

részesülő személy. 

 

A kedvezmény megállapítása szempontjából ki áll tanulói vagy képzési jogviszonyban? 

Tanulói, képzési jogviszonyban álló: 

- a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek, 

- a bölcsőde gondozottja, 

- a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, 
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- a felsőoktatási intézmény hallgatója, 

- az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek 

habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény 

gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy 

gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja –, 

- az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő 

szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges, 

- az átképzésben részesülő álláskereső. 

 

Ki minősül egyedülállónak? 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van, azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha 

lakcímük különböző. 

 

A kedvezmény megállapításának menete 

Hova kell benyújtani a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet? 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és 

gyámhivatalnál kell benyújtani. 

 

A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet minden évben két alkalommal, március 31-ig és 

szeptember 30-ig lehet benyújtani. 

 

A rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy 

részére a kedvezményre való jogosultságot jövedelmi vizsgálat nélkül állapítják meg. 

 

A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik 

típusát igényli, valamint a szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy 

természetes személyazonosító adatait. 

 

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni? 

A kérelemhez mellékelni kell  

- a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló, 

aa) a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a 

megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 

másolatát, vagy 

ab) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás másolatát, vagy 

ac) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény 

másolatát, vagy 
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ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 

rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)–ac) alpont 

szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy 

ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok 

személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és 

- az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői 

engedélyének, vagy a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a 

fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó 

jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,  

- a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a hozzátartozói kapcsolatot, a 

közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, az önkéntes szerződés 

fénymásolatát, és 

- a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, 

- a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, 

- a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, 

- a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti 

hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és 

- a súlyos mozgáskorlátozott az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző 

személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült õ maga vagy más személy rá tekintettel 

közlekedési kedvezményben, és 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát 

arról, hogy a rendeletben meghatározott szerződés megkötését vállalja. 

 

A Szociális és Gyámhivatal mely határidőig dönt a jogosultság megállapításáról? 

A hivatal 

- a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, 

- a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig az 

általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról.  

 

A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése során legfeljebb a 

keretszám 50%-ának megfelelő támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem 

eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám 

kimerülése, a hivatal tárgyéven belül – a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel 

egyidejűleg – ismételt benyújtás nélkül határoz. A közlekedési kedvezményben nem 

részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a 

támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról 

lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki. 
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A támogatás felhasználása 

Hogyan lehet a támogatást felhasználni? 

A támogatás felhasználása  

- új vagy használt gépkocsi szerzési támogatás iránti igény esetében a pályáztatási eljárás 

útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szolgáltatást nyújtó 

szervezettel (finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében (lásd. a 

www.lehetosegauto.hu oldalon) 

- minden, a fentiek alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy 

az átalakítás költségébe történő beszámításával történik. 

A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgás-korlátozott vagy 

egyéb fogyatékossággal élő személlyel kötik meg, illetve az utalványt a súlyos 

mozgáskorlátozott nevére állítják ki. 

 

Mikor kell megkötni a kölcsönszerződést? 

A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését 

követően tizenöt napon belül megkeresi a jogosultat a kölcsönszerződés megkötése céljából. 

A kölcsönszerződést három éves futamidővel kötik meg, a megállapított szerzési támogatás 

összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre. 

 

Meddig kell a kölcsönszerződést megkötni? 

Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül 

nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a 

felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki. 

 

A hivatal mikor állítja ki az utalványt? 

A hivatal a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy 

járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék, illetőleg a gépkocsi átalakítása esetén 

utalványt állít ki. Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre 

emelkedését követő tizenöt napon belül állítja ki. 

 

Mikor vásárolható meg a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű 

jármű, vagy járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék, illetőleg a gépkocsi 

átalakítását mikor lehet elvégeztetni?   

A jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a 

személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás 

vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. 

 

Meddig használható fel az utalvány? 

Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel 

nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki. 

http://www.lehetosegauto.hu/
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Hol használható fel az utalvány? 

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati 

segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve 

belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző 

szolgáltatónál használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az 

átalakítás költségébe beszámítja. 

 

Új vagy használt gépkocsi vásárlása esetén jegyeznek-e be elidegenítési tilalmat? 

Igen. A szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének 

napjától számított három éven belül nem idegeníthető el. 

A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési 

támogatás jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított 

eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg kezdeményezi 

az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az 

elidegenítési tilalom bejegyzéséről szóló határozatát a közlekedési igazgatási hatóság közli a 

szociális és gyámhivatallal, a finanszírozó szervezettel és a szerzési támogatás jogosultjával. 

Ha a szerzési támogatás jogosultja nem adott a fenti eljárás lefolytatásához szükséges 

meghatalmazást, a finanszírozó szervezet erről a tényről értesíti a hivatalt. Ebben az esetben 

a szerzési támogatás jogosultjának a szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A visszafizetést a 

hivatal határozattal rendeli el.  

 

Az elidegenítési tilalom fennállása alatt van-e lehetőség a gépkocsi elidegenítésére? 

A szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal előzetes hozzájárulásával az 

elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, 

ha a szerzési támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a 

miniszternek visszafizeti. A hivatal az előzetes hozzájárulást megadó határozatában 

rendelkezik a támogatás időarányos részének tizenöt napon belüli visszafizetéséről, az 

elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való törléséről és a törzskönyvnek a szerzési 

támogatás jogosultja, illetve örököse részére történő kiadásáról. 

 

Mi történik abban az esetben, ha a kedvezményt jogalap nélkül és rosszhiszeműen veszik 

igénybe? 

A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap 

nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő köteles azt kamattal megemelt összegben visszafizetni 

 

Lehet-e támogatás visszafizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt 

kérni? 

Ha a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy 

egy összegben való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való 
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tekintettel magának vagy a tartásra szoruló hozzátartozójának aránytalanul súlyos anyagi 

megterhelést jelentene, részére a hivatal a kérelemben megjelölt időtartamú, de legfeljebb 

tizenkét hónapos fizetési halasztást, vagy harminchat hónapon keresztüli részletfizetést 

engedélyezhet. A jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő, illetve rá tekintettel más 

személy hét évig nem részesíthető közlekedési kedvezményben. 

 

 

Akadálymentesítési támogatás 

 

Mennyi az akadálymentesítési támogatás összege? 

Az akadálymentesítési támogatás 

- akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer 

forint, ha az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző 

közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, 

- meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer 

forint, ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, vagy ha az önkormányzati lakásra 

határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy. 

 

Mely esetben lehet az akadálymentesítési támogatást igényelni? 

A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli 

hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, ha 

- a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános 

építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában 

nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, 

és ezért 

- ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek 

vállalásával kell azt akadálymentessé tenni. 

 

Hol kell igényelni az akadálymentesítési támogatást? 

Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. (Az 

OTP-hez – a szerk. megjegyzése) 

 

Milyen iratokkal lehet igazolni a súlyos mozgáskorlátozottság tényét? 

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon 

kell igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor: 

- a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás 

alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, 
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- a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény,- 

gyermekek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító szakorvosi igazolás a 

mozgásszervi fogyatékosságról. 

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges iratok nem állnak 

rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság előzetes vizsgálatát – a súlyos 

mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre 

álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával a fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási (fővárosi kerületi) hivatalánál lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi rehabilitációs 

szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. 

 

A fenti igazolásokon kívül milyen iratot kell a kérelemhez mellékelni? 

A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok 

építési költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell. 

 

Milyen építési munkák minősülnek akadálymentesítési munkának? 

- lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 

- elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek 

beépítése, 

- kaputelefon beszerelése, 

- korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 

- ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda 

kialakítása, 

- beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 

- különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, 

kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság 

jellege által indokolt módon és mértékben, 

- higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák 

kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása, 

- felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, 

- elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése, 

- lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag 

mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, 

központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások 

alkalmazását is. 

 

Ki bírálja el az akadálymentesítési támogatásra való jogosultságot? 

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi. A 

hitelintézet a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos 

álláspontjának kikérésére köteles, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ 
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álláspontja nem köti. A mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli 

hozzátartozó, illetve élettárs hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a támogatás elbírálásához 

szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldje. 
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