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Javaslat a súlyosan mozgássérült személyek gépjárműszerzési támogatására 

 

Mivel a szaktárca szerint jelenleg nincs mód az új autók körének bővítésére, a MEOSZ 

áthidaló és átmeneti megoldásként azt javasolta, hogy a súlyosan mozgássérült emberek 

egy külön alapból kaphassanak támogatást – pályázati úton – a számukra megfelelő, 

adaptált új gépjárművek megvásárlásához. A kormány azóta döntött: jövőre 50 millió 

forintot biztosít a célra.  

 

A MEOSZ többször jelezte a kormánynak, hogy a gépjárműszerzési támogatási rendszer a 

jelenlegi formájában nem elfogadható. Egyik legfőbb probléma, hogy a kínált Suzukik egyike 

sem felel meg a súlyosan mozgássérült embereknek. A szövetség ragaszkodik ahhoz, hogy 

olyan támogatási rendszer jöjjön létre, amely minden mozgássérült embernek, a 

legsúlyosabban sérülteknek is megfelelő. Az ügyben még februárban egyeztetést 

kezdeményeztünk a fogyatékosságügyért felelős államtitkársággal, ahol a szaktárca 

képviselői elmondták: jelenleg nincs mód az új autók körének bővítésére. A MEOSZ áthidaló 

és átmeneti megoldásként azt javasolta, hogy a súlyosan mozgássérült emberek egy külön 

alapból kaphassanak támogatást – pályázati úton – a számukra megfelelő, adaptált új 

gépjárművek megvásárlásához. A tárca erre nyitott volt, és felkérte a MEOSZ-t, hogy 

dolgozzon ki konkrét javaslatot, ami meg is történt.  

 

Azok számára, akik elektromos kerekesszékkel közlekednek, de nem vezetnek, nagy, egyterű 

gépjárművet javasoltunk, elektromos beemelővel, biztonsági rögzítésekkel, amely mintegy 

11,5 millió forintba kerülne, és 10 millió forintos támogatás járna hozzá. Az aktív vagy 

mechanikus kerekesszéket használóknak automata, tolóajtós, kézi gáz-fékkel ellátott 

gépjármű jelenthetne megoldást, kiszerelhető, illetve kifordítható üléssel. Ez minden 

szükséges átalakítással együtt 7,5-7,9 millió forintba kerülne, a kért támogatás 6 millió forint. 

Az önrészre lenne hitelfelvételi lehetőség. A pályázatra évi 250 millió forintot kértünk. 

Kovács Ágnes a Hírlevélnek elmondta: a cél az volt, hogy „át lehessen törni a falat”, ehhez 

készült kiindulási opciónak a javaslat.  

 

A kormány nemrég döntött: a jövő évi költségvetésben 50 millió forintos pályázati keretet 

biztosít a súlyosan mozgássérült emberek számára. A részleteket később dolgozzák ki, így az 

is később derül ki, hogy milyen gépkocsikat lehet majd venni, mekkora támogatással, és 

hogyan zajlik a pályáztatás. 

 

A MEOSZ a mozgássérült emberek jogosítványszerzésére is kitért. Sokan közülük ma nem 

azért nem vezetnek, mert alkalmatlanok, hanem mert a rendszer nem teszi lehetővé, hogy 

jogosítványt szerezzenek, amin változtatni kell. Kértük továbbá, hogy jöjjenek létre olyan 

szakértői teamek, amelyek segítenek megtalálni a megfelelő adaptációt és gépjárművet 

számukra. Mindezt legkésőbb 2020-ig ki kell alakítani. A javaslatot csatoltuk. 

 

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_291
http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_291
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A gépjárműszerzési támogatással kapcsolatos változások 

 

A MEOSZ több egyeztetést folytatott a finanszírozó szervezettel, a Lehetőségautó Kft.-vel 

és a szaktárcával, és az alábbi eredményeket sikerült elérnünk. 

 

Április elsejével módosult a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló kormányrendelet. Az új személygépjárművek szerzési támogatását 

900 ezerről 1 millió forintra emelték. A kölcsönszerződés egy alkalommal, legfeljebb 

három évvel meghosszabbíthatóvá vált.  

 

Új autó vásárlása esetén lehetőség van minihitel-konstrukció választására. Azoknak, akik 

rendelkeznek a vételár teljes összegével, mindössze 25 000 forint összegű hitelt kell 

felvenniük, hogy megkaphassák a támogatást. Az összeget a futamidő végén, egy összegben 

kell törleszteni. 

 

A választható új gépkocsik közé bekerült a nagyobb csomagtérrel rendelkező Suzuki Baleno.  

A Lehetőségautó Kft. tájékoztatása szerint a Suzuki Vitara automataváltós változatban is 

elérhető. Bővebb információk: www.lehetosegauto.hu 

 

 

Lakás-akadálymentesítés: az egyén szükségleteihez igazodjon a támogatás! 

 

Új koncepció készül 

Az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2018-as évekre szóló Intézkedési Terve célul 

tűzte ki a lakás-akadálymentesítési támogatási rendszer felülvizsgálatát, amelyre a 

kormány munkabizottságot hozott létre. A MEOSZ megküldte az új koncepcióra vonatkozó 

javaslatát a munkabizottságnak, és két alkalommal is megerősítette álláspontját, miszerint 

az új támogatási rendszerben az egyén valós szükségleteinek kell meghatároznia a 

támogatás összegét, és nem az összegnek az akadálymentesítés mértékét, ahogy eddig 

volt.  

 

Úgy véljük, a súlyosan mozgássérült emberek rehabilitációja, társadalmi részvétele 

érdekében biztosítani kell a lakás, a berendezés, a teljes lakókörnyezet 

akadálymentesítését, támogatni kell az automatizálást, a korszerű, innovatív 

megoldásokat. Ehhez nem fix összegű, hanem a jelenleginél lényegesen nagyobb mértékű, 

arányos támogatást kell nyújtani az érintetteknek. Mindehhez új szemléletre, 

rendszerszintű változtatásokra van szükség. 

 

A javaslatban kifejtettük: a rendszernek tovább kell lépnie a „küszöbmentesítés, rámpa, kád 

cseréje zuhanyzóra” szemléleten. Összetettebb megoldásokra kell törekedni, például a 

mennyezetre szerelt, lakáson belüli mozgatást segítő rendszer kiépítése, vagy az önállóságot 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139155.320193
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139155.320193
http://www.lehetosegauto.hu/
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eredményező automatizálás irányába. Hangsúlyt kaphatnának új, innovatív megoldások, 

építészeti kialakítások, melyeket széles körben ismertté és elfogadottá tennénk. Az ellátások 

differenciálása helyett jobbnak tartjuk – az ésszerű alkalmazkodás figyelembevételével – a 

lakókörnyezet teljes körű akadálymentesítéséhez történő százalékos állami hozzájárulást, 

amely a legsúlyosabb esetekben a száz százalékos támogatottságot is elérné. Egy ilyen, 

hatékony támogatási rendszer elősegítené az egyén önálló, önrendelkező életvitelét, 

javítaná az életminőségét, másrészről csökkentené az állam szociális kiadásait, a családtagok 

ápolási terheit, és megelőzné a további állapotromlást. A problémakör összetettsége miatt a 

társasházak akadálymentesítésével külön szükséges foglalkozni. Javasoltuk azt is, hogy az 

ügyintézés kerüljön vissza a MEOSZ egyesületeihez, mert amióta csak a pénzintézetek 

végzik, sok a panasz, a megítélt támogatások pedig drasztikusan csökkentek.  

 

Kértük, hogy az érintettek érdekvédelmi szervezeteként a MEOSZ-t vonják be munkába. A 

munkabizottságnak ugyanis nem tagjai a fogyatékos embereket képviselő szervezetek, 

Czibere Károly államtitkár Hegedüs Lajost kérte fel egyedüli szakértőnek.  

 

Hegedüs Lajos a küldöttközgyűlésen arról tájékoztatott, hogy a bizottság támogatja a MEOSZ 

szükségletalapú rendszerre vonatkozó javaslatát, de 1 millió forintban maximalizálná a 

támogatás összegét. Nem értenek egyet azzal sem, hogy a támogató technológiák is 

bekerüljenek a körbe.  

 

A MEOSZ korábbi álláspontját megerősítve Kovács Ágnes ekkor a bizottságnak megírta: a 

támogatási összeg 1 millió forintban történő maximalizálása a korábbi, elavult szemléletet 

követi, és nem veszi figyelembe a súlyosabban mozgássérült emberek szükségleteit. Kértük 

a támogató technológiák támogatását, hivatkozva arra is, hogy az innovatív technikák 

fejlesztése, elterjesztése az ENSZ-egyezmény szerint – amelyhez Magyarország is 

csatlakozott – állami feladat. A Szövetség minden esetben, így a lakás-

akadálymentesítésnél is olyan támogatási rendszert szorgalmaz, amely a súlyosan 

mozgássérült emberek számára valódi megoldást jelent. Ezzel kapcsolatban az elnök a 

Hírlevélnek elmondta: „Nem állhatunk meg félúton, mert ha beérjük kevesebbel, a 

legnehezebb helyzetben lévő társainkat hagyjuk cserben! Ha egy súlyosan mozgássérült 

embernek nincs segítő családi háttere, és egyedül kell az otthonában boldogulnia, ebből az 

összegből sem fog hozzáférni azokhoz a támogató technológiákhoz, amelyekkel egy 

méltóságteljes, önrendelkező életet élhetne. Nem hagyhatjuk magukra azokat, akiknek ennél 

több támogatásra van szükségük!” – hangsúlyozta.  

 

Ezt követően Hegedüs Lajos megküldte a körvonalazódó koncepciót a fogyatékos embereket 

képviselő szervezeteknek, amelyet a MEOSZ is véleményezett. A bizottság háromszintű, 

differenciált, szükségletalapú támogatásban gondolkodik: különböző mértékű támogatást 

kapnának a közlekedőképességükben akadályozottak, az önálló életvitelükben 

akadályozottak és azok, akiknek hiányzik az önkiszolgálási képessége. A MEOSZ ezt a 
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kategorizálást sem tudja támogatni. Álláspontunk szerint szakítani kell a medikális 

szemlélettel, és egy szakértői teamnek kell feltárnia az akadálymentesítési szükségleteket. 

Ismét javasoltuk, hogy az ügyintézést ne a pénzintézetek végezzék, mert nem rendelkeznek 

döntési kompetenciával, nem értenek az akadálymentesítéshez, nem ismerik a mozgássérült 

emberek szükségleteit. „Elfogadhatatlan az a jelenlegi gyakorlat, hogy egy szociális, 

rehabilitációs támogatás pénzintézeten keresztül jut el a célcsoporthoz, mintha egy 

pénzpiaci termék, egy kölcsön lenne. Ezt azt eredményezi, hogy egy szociálpolitikai eszköz 

rossz szférába kerül, adott esetben különböző vállalatoknál profitként jelenik meg.” – áll a 

levélben. Újból megerősítettük, hogy a támogató eszközök, technológiák igenis beleférnek a 

lakás-akadálymentesítés körébe. Leírtuk, hogy szükség van az OTÉK módosítására, a 

támogató technológiákhoz való hozzáférést érintő jogszabályi környezet vizsgálatára, és az 

otthonok akadálymentesítési módszertani segédletének elkészítésére.  

 

LÁT-ügyintézés: együttműködés az OTP-vel? 

Ahogy arról az előző Hírlevélben tájékoztatást adtunk, Kovács Ágnes még februárban 

megkereste az OTP-t, és kezdeményezte, hogy a MEOSZ végezhesse az ügyintézés jelentős 

részét, ahogy az 2011. előtt volt. A bank nyitottnak tűnt, azt ígérte, hogy két héten belül 

megküldi az együttműködésre vonatkozó részletes javaslatát, de az azóta sem érkezett meg, 

pedig jeleztük, hogy változatlanul várjuk.  

 

A javaslatokat csatoljuk! 

 

 

Küldöttközgyűlés, jubileumi ünnepség, képzés 

 

Az idei küldöttközgyűlésünket Hajdúszoboszlón tartottuk, a Béke Hotelben, május 3-án. 

Május 4-én megünnepeltük a MEOSZ megalakulásának 35 évfordulóját, 5-én képzésre került 

sor, és kerekasztal beszélgetést tartottunk a MEOSZ jövőjéről. Pénteken, 6-án a szokásos 

területi aktivista tanácskozással zárult a program.  

 

A közgyűlésre minden egyesület megkapta írásban a MEOSZ szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. Szóbeli kiegészítésében Kovács Ágnes elnök elmondta: a MEOSZ központ 

átalakításával annak megerősítése volt a legfőbb célja. Az átalakítással és a napi szakmai 

munkával párhuzamosan zajlott a MEOSZ és az Alfa Zrt. és Kft. átadása. Mindemellett nagy 

hangsúlyt fordított a tagszervezetek tájékoztatására – fogalmazott. Átvizsgálta a MEOSZ 

támogató szolgálatának működését, és sikerült a költségeken úgy csökkenteni, hogy a 

szakmai munka nem sérült, mindenki ellátása megmaradt. Gazdaságosabbá tette a 

Humanitást is. Az érdekvédelmi munka kapcsán kiemelte a közlekedő-képesség minősítés 

felülvizsgálatára, a gépjárműszerzési rendszer korrekciójára és a kétféle parkolási 

igazolványra tett javaslatot. Emellett egyeztetés kezdeményeztünk a gyógyászati 
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segédeszköz forgalmazókkal és elkezdtünk hangsúlyosan foglalkozni a közösségi közlekedési 

problémákkal is – tette hozzá.  

 

Madár Ildikó gazdasági vezető tájékoztatása szerint a gazdálkodás átalakításának 

eredményeként tavaly csökkentek a Szövetség költségei, így a könyvelési, a honlappal 

kapcsolatos kiadások és a személyi költségek. A könyvvizsgálóval egyeztetve, veszteségként 

könyveltük el a romániai partnerekkel közös POSDRU-projekt évek óta ki nem fizetett 

támogatását, ez adja a mintegy 11 milliós veszteségünk nagy részét. Ez azonban nem 

gyakorol érdemi hatást a szövetség vagyoni helyzetére. Leszigeteltük a tetőt, beszereztünk 

egy új személygépkocsit, két használtat pedig értékesítettünk.  

 

Tavaly ilyenkor mindnyájan izgultunk, hogy mit hoz a jövő, de mára beigazolódott: a 

közgyűlés jó döntést hozott az új testületek megválasztásával. Külön örülök a fiatalításnak 

– fogalmazott Balogh Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke. Az FB beszámolójára térve 

kijelentette: a 11 milliós veszteségnek nincs kockázta, ezt a könyvvizsgáló is megállapította. 

Az új vezetés eredményesen gazdálkodott. Miközben az állami támogatás összege inkább 

stagnál, az egyesületek támogatása az elmúlt években folyamatosan nőtt, tavaly már 

majdnem elérte a 100 millió forintot. A 35 éves jubileumra alkalmából a mostani és a 

korábbi ellenőrző bizottságok nevében megköszönte az elnököknek és a testületeknek a 

kiváló együttműködést. A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérleget, 

gazdasági tevékenységi beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

 

A 2016. évi munkatervből Kovács Ágnes kiemelte: minden hónapban ellátogat az 

egyesületekhez és elnöki fogadóóra is lesz minden hónap utolsó hétfőjén a MEOSZ-

központban, illetve Skype-on. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az egyesületek 

tájékoztatására, a külső és belső kommunikációra. Hamarosan elindul az új honlap, a 35 éves 

jubileumunk alkalmával pedig több programot is szervezünk. Szeptemberben a 

starsbourgi-brüsszeli Freedom Drive mintájára megtartjuk a magyar mozgássérült emberek 

méltóság menetét, decemberben pedig ünnepi rendezvénnyel zárjuk a jubileumi évet, 

kitüntetve azokat a szakembereket, akik kívülről segítették a mozgássérült emberek ügyét. 

Szeptember 16-án a Szabolcs megyei egyesületünk Máriapócsra szervez a mozgássérült 

emberek számára imanapot, ahol a tervek szerint jelen lesz Soltész Miklós államtitkár. Az 

Infocentrum egész évben jogi és információs tanácsadást nyújt, működik a Munkaerő-piaci 

Szolgáltató Iroda, a sorstársi tanácsadás, támogatjuk a révészképzést. A támogató 

szolgálatunk finanszírozása emelkedett, úgy tűnik, az idén nem lesz szükség fenntartói 

finanszírozásra.  

 

Megerősítjük az együttműködést az országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetekkel, 

rendszeresen egyeztetünk, és ahol kell, közösen lépünk fel. Az Országos Fogyatékosságügyi 

Tanácsban az idén három vezetőnk is jelen van: a MEOSZ elnöke mellett Földesi Erzsébet 

alelnök a FESZT, Braun János alelnök a Bicebóca Alapítvány képviseletében. Elindul a Ne tűrd 
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el! programunk, amellyel a mozgássérült embereket szeretnénk tudatosabbá tenni az őket 

ért sérelmek, jogsértések kapcsán. Fellépünk a súlyosan mozgássérült emberek 

foglalkoztatásának növelése, a jövedelemkorlát eltörlése és a rehabilitációs kártya 

kiterjesztése érekében. Folytatjuk a közösségi közlekedés akadálymentesítéséért és egyenlő 

esélyű hozzáféréséért vívott harcunkat, napirenden tartjuk a közlekedőképesség 

minősítésének felülvizsgálatát, a gépjárműszerzési rendszer korrekcióját és a kétféle 

parkolási igazolvány ügyét. Lépéseket teszünk a szükségletalapú lakás-akadálymentesítési 

támogatási rendszerért, a társasházak akadálymentesítéséért. Tovább küzdünk a 24 órás 

támogató szolgálatokért, részt veszünk az intézményi férőhelykiváltás programban. 

Síkraszállunk a mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív oktatáshoz való jogának 

érvényesítéséért, együttműködünk a Magyar Rektori Konferenciával, a fogyatékosügyi 

koordinátorokkal a minden téren akadálymentes felsőoktatás kialakítása érdekében. 

Szakmai anyagokkal segítjük a korai intervenciós szolgáltatások elérését, összehangolását.  

 

Elhangzott: az állami támogatás összege az idén változatlanul 176 500 000 forint, az 

egyesületeknek is változatlanul 99 millió forint támogatást ad tovább a MEOSZ. 

Elkezdődött a MEOSZ központ felújítása, akadálymentes, új vizesblokkot kapott a főépület, 

és új irodabútorokat is beszereztünk. A küldöttek egyhangúlag elfogadták az idei munka- és 

költségvetési tervet.  

 

Az elnök arról is tájékoztatott, hogy a MEOSZ elnöksége több hónapja folytat 

egyeztetéseket egy európai uniós kiemelt projektről, amely nemrég lett benyújtva az EMMI 

fogyatékosságügyi államtitkárságának. A projekt lehetőség teremthet a szervezetfejlesztésre, 

informatikai- és szolgáltatásfejlesztésre, kutatások lebonyolítására, szakmai kiadványok 

készítésére. Létrejöhetne egy olyan országos szolgáltatási struktúra, amelynek keretében 

minden egyesület megerősödne, széleskörű szolgáltatásokat nyújtva a mozgássérült, 

fogyatékos embereknek. A projekt számos ponton az ENSZ-egyezmény és az OFP 

célkitűzéseit valósítaná meg, ezért bízunk a pozitív elbírálásában.  

 

Módosult az alapszabály: az egyesületeknek a tagnyilvántartó rendszerben regisztrált, és 

tagsági díjat fizető tagjaik után kell megfizetniük a Szövetség felé a tagsági díjukat, és ez 

alapján kapják a MEOSZ-tól a támogatást. A 35 éves jubileumunk alkalmából, számos 

tagegyesület kezdeményezésére a közgyűlés alapító elnöki címet hozott létre és 

adományozott Chikán Csabának, első elnökünknek, aki 1981-től 1997-ig vezette a 

szövetséget, elévülhetetlen érdemeket szerezve a mozgalom létrehozásában és 

megerősítésében.  

 

Balogh Zoltán a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnökeként azt kérte az 

akkreditált foglalkoztatásban részt vevő egyesületektől, hogy csatlakozzanak hozzájuk, 

ezzel is erősítve az érdekképviseletet.  
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Jubileumi ünnepség: az idén 35 éves a MEOSZ 

 

A május 4-i ünnepségen Chikán Csaba átvette az alapító elnöki címet. Ünnepi 

köszöntőjében úgy fogalmazott: a MEOSZ megalakulását nagy győzelemnek értékeltük, mert 

az akkori államhatalommal vívott vitában sikerült érvényre juttatnunk mindazt, amit 

szerettünk volna. „Mai napig tartó tanulság: tudtuk, mi a célunk, és megvolt hozzá a 

lelkesedés is. A vitáink mindig nélkülözték az önzést és a személyeskedést. Sikerült 

elérnünk számos kedvezményt, és azt is, hogy változzék a rólunk való gondolkodás” – 

mondta. Sok barátunk lett az elmúlt évtizedekben, ami fontos, mert csak akkor lehetünk 

erősek, ha mások is támogatnak bennünket. A legfontosabb, hogy sohasem kerültünk olyan 

helyzetbe, hogy politikai ellenfélnek tartsanak minket, mert szakmai alapú érdekképviseletet 

folytatunk. Minden kormánnyal együtt szeretnénk működni, másrészt pedig minden 

kormánnyal vitatkoznunk kell, ha a mozgássérült embereket érintő kedvezőtlen 

tendenciákat látunk. Hegedüs Lajos bontotta ki a MEOSZ-ban a képességeit, egy sor 

kedvezmény az ő elnökségéhez kötődik. Most egy új korszak kezdődik, amelyben a 

szakmaiságunknak még nagyobb szerepet kell kapnia. Zárásként mindenkinek megköszönte 

az elmúlt 35 évet, akivel együtt dolgozhatott, azoknak is, akik már nincsenek velünk. 

 

Szekeres Pál miniszteri biztos Czibere Károly államtitkár nevében – aki parlamenti feladatai 

miatt nem tudott jelen lenni – megköszönte azt a partnerséget, amit a MEOSZ nyújt a 

mindenkori kormánynak. Hozzátette: a civil szerep sohasem ellenzéki vagy kormánypárti, ezt 

a kormányok is jól tudják. A kritikáról sosem gondoljuk azt, hogy ellenzékiségből fakad, mint 

ahogy a dicséretet sem véljük kormánypártiságnak. A MEOSZ-t mindig egyfajta kollektív 

bölcsesség jellemezte, mindig tudott tágabb dimenziókban gondolkodni, 

összfogyatékosságügyben, európai dimenziókban. Ebben és szervezettségében sok más civil 

szervezetet megelőzött. A mai világ már a specializálódásról szól, szertefogó szaktudásra van 

szükség minden területen, az érintettség önmagában már kevés. A MEOSZ az egyik olyan 

szervezet, amelyik, ha szakértőket kell delegálni, a bőség zavarával küzd.  

 

„Tisztában vagyok vele, hogy nekem kell tartani a hátamat, ha valami nem sikerül. De 

higgyék el, én is csak egy mozgássérült fiú vagyok Zuglóból, és én is csak azt teszem, amit 

önök: próbálom elérni azt, amiről úgy gondolom, hogy helyes és jogos. Vannak sikerek és 

vannak kudarcok is” – fogalmazott.  

 

A MEOSZ joggal lehet büszke az elmúlt 35 évére, köszönet és tisztelet jár az elődöknek, az 

alapító elnöknek és Hegedüs Lajosnak, aki nagyon sokat tett a mozgalomért. Megköszönte, 

hogy a MEOSZ annak idején székházában helyet adott az ott megalakult sportszövetségnek 

és támogatta őket. „A kormány részéről továbbra is szövetséget ajánlok. Folytassák azt a 

fajta szakértő-érdekérvényesítő munkát, amit eddig, segítsék az önkormányzatokat, a 

kormányt, hogy azon az úton menjenek, amelyet önök szakmailag jónak tartanak”– 

tanácsolta zárásként.  
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Gadó Pál, a MEOSZ korábbi főtitkára, alelnöke, tiszteletbeli alelnöke betegsége miatt nem 

tudott jelen lenni az ünnepségen, ezért őt Kovács Ágnes elnök egész közösségünk nevében 

üzenetben köszöntötte. Az erről készült felvétel itt megtekinthető: 

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszveze

r_hirek_309  

Gadó Pál azóta sajnos eltávozott közülünk, a Hírlevélben külön is megemlékezünk róla.  

 
A MEOSZ elnöksége a jubileumi év alkalmából a mozgalom vezetőinek, munkatársainak 

elismerő okleveleket és Ember az emberért kitüntetéseket adott át. Az ünneplő közösséget 

levélben köszöntötte Koller István, a Humanitás alapító kiadója és Kósa Ádám európai 

parlamenti képviselő, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke. Gyene 

Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke személyesen mondta el ünnepi jókívánságait.  

 

Bemutattuk a MEOSZ új logóját, amelyben a kerekesszéket használó mozgássérült ember is 

megjelenik, mintegy szimbolizálva azt, amit képviselünk: legyen ez a világ élhető a súlyosan 

mozgássérült emberek számára, mert akkor élhető lesz minden mozgássérült ember számára 

is! 

 

Kovács Ágnes elnök záróbeszédében úgy fogalmazott: a 35 éves jubileum kiváló alkalom 

arra, hogy visszaemlékezzünk arra a dicső és szép múltra, amellyel ez a közösség rendelkezik, 

megnézzük, hol tartunk a jelenben, és merre visz a jövőnk.  

 

A MEOSZ hatalmas hajója most nem új vizekre evez, csak újabb kikötők felé veszi az útját. 

Közösségünk és múltunk a biztosíték arra, hogy a Szövetség a jövőben is betölti azt a 

szerepet, amelyet az alapítók szántak neki 35 éve.  

 

Az elmúlt néhány évben veszteségeket szenvedtünk el, de azért lehettek veszteségeink, 

mert a MEOSZ előtte eredményes munkát végzett. Sok eredményt értünk el, amelyek a 

közösségünket segítik, de tudjuk, hogy ezek ma még nem álltak össze egységes rendszerré. 

Még nagyon sok dolgunk van! Az elkövetkező időszakban meg kell értetnünk a 

társadalommal: a mi közösségünknek nem jótékonykodásra van szüksége, hanem olyan jól 

átgondolt intézkedésekre, amelyek a fogyatékosságból eredő hátrányokat kompenzálják, és 

a mozgássérült emberek számára megteremtik azt az életteret, amelyben az ember a 

fogyatékossága ellenére egyenlő esélyű tagja a magyar társadalomnak.  

 

Erre a munkára hívlak benneteket a következő 35 évben – mondta. Biztos vagyok benne, 

hogy ugyanolyan hittel és lendülettel fogjuk folytatni, mint eddig. Mert a mi munkánkra a 

magyar mozgássérült emberek közösségének még sokáig szüksége lesz. Köszönöm 

mindenkinek, azoknak is, akik ma nincsenek jelen, hogy az elmúlt 35 évben segítették ennek 

a közösségnek a munkáját – zárta ünnepi beszédét. 

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_309
http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_309
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Képzés: emberi jogok, uniós támogatások 

 

Az ünnepséget követő napon az egyesületi vezetők, munkatársak képzésen vettek részt. Dr. 

Pátkai András Gyula, a MEOSZ jogtanácsosa az idei év jogszabályi változásairól számolt be. 

A leglényegesebb ezek közül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 

törvény módosítása, amelyről az egyesületeknek küldtünk ki tájékoztatót, és amellyel a 

Hírlevélben külön is foglalkozunk. 

 

Nagy Péter, a Tender Európa Kft. ügyvezetője az uniós pályázatokról, azon belül is a 

szociális ágazat pályázatairól számolt be. A cég pályázatírással, -figyeléssel és nyertes 

pályázatok lebonyolításával foglalkozik. A pályázatfigyelő szolgáltatásuk ingyenes, arra 

biztatta az egyesületeket, hogy minél többen éljenek vele. Elmondta: javasolt bővíteni az 

egyesületek tevékenységi körét a NAV-nál, hogy megfelelhessenek a kiírásoknak.  

(Elérhetőség: Nagy Péter ügyvezető, Tender Európa Kft., 06-70/422-8483, 

info@tendereuropa.hu) 

 

Dr. Gurbai Sándor, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala munkatársa a fogyatékosságügy 

emberi jogi megközelítésének trendjeiről tartott előadást. Beszélt a fogyatékosság három 

megközelítéséről. A legelavultabb a medikális modell, ami azt mondja, hogy a fogyatékosság 

az egyén „baja”, betegsége, hiányossága, a fogyatékos személy nem olyan, mint a „normális” 

ember. A társadalmi modell szerint a probléma a társadalomban van, abban, ahogy 

viszonyulunk a fogyatékossághoz. Az emberi jogi modell ennél tovább megy, és azt mondja: 

a fogyatékossággal élő embernek jogai vannak. Az emberi jogok egyetemesek, azaz 

mindenkit egyformán megilletnek, elidegeníthetetlenek, azoktól senkit sem lehet 

megfosztani, oszthatatlanok és egységesek, tehát egyik kapcsolódik a másikhoz, és 

kölcsönösen hatnak egymásra. Beszélt a közösségi alapú rehabilitációról is, amikor a 

rehabilitációba bevonják a családot, a barátokat, az ismerősöket, a szolgáltatókat, a civil 

szervezeteket, az önkormányzatot, azaz mindenkit, aki valamilyen módon szerepet játszhat a 

személy rehabilitációjában. Számos országban működik, hazánkban is be kellene vezetni.  

 

Kerekasztal beszélgetés a MEOSZ jövőjéről 

 

Kovács Ágnes bevezetőjében arra figyelmeztetett: a következő időszakot minden tudatos 

egyesületi vezetőnek arra kell használnia, hogy új pályára állítsa a szervezetét, az uniós 

pályázatok erre kínálnak most lehetőséget. Ilyen források 2020 után nem lesznek, a hazaiak 

pedig mindig is szűkösek voltak, most kell élni a lehetőséggel. Az elnökség elkötelezett a 

tagszervezetek segítésében, mert ha erősödnek a tagszervezetek, erősödik a MEOSZ is. Ha 

kérdéseik vannak, forduljanak bátran az elnökséghez, szívesen segítenek, ha kell, 

válságmenedzselnek.  

 

mailto:info@tendereuropa.hu
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Ha összehangoljuk a pályázati tevékenységünket, országosan és egységesen tudunk fellépni, 

elérhetjük, hogy az emberi jogi megközelítés megerősödjön Magyarországon. Céljainkat 

ezzel a megközelítéssel fogjuk elérni, ami akkor lesz eredményes, ha áthatja a 

gondolkodásunkat, a kommunikációnkat. Legyen ott a mindennapi munkánkban, a 

kommunikációnkban, „egyfajta emberi jogi egyházzá kell válnunk” – fogalmazott. 

 

Kovács Ágnes szerint az a cél, hogy minden elért eredmény a súlyosan mozgássérült 

emberek számára jelentsen valódi megoldást. „Ha félúton megállunk, és beérjük 

kevesebbel, a legnehezebb helyzetben lévő társainkat hagyjuk cserben. Ezt a szövetség 

nem engedheti meg magának!” – mondta, majd hozzátette: mindannyian felelősek vagyunk, 

együtt kell ezeket az elveket és értékeket vallanunk! „Egy olyan világról álmodom, amely 

minden mozgássérült ember számára élhető, akármilyen súlyosan sérült. Mert ha nekik 

megteremtünk egy minőségi világot, melyik mozgássérült embernek nem lesz jó?” – tette 

fel a kérdést. 

 

Példaként említette a lakás-akadálymentesítés új koncepciójának tervét. Megemelnék az 

összeget 1 millióra, de ennyinél nem állhatunk meg. Mert ha egy súlyosan mozgássérült 

embernek nincs segítő családi háttere és egyedül kell az otthonában boldogulnia, akkor 

ebből az összegből sem fog hozzáférni azokhoz a támogató technológiákhoz, amelyekkel egy 

méltóságteljes, önálló, önrendelkező életet élhetne. Nem hagyhatjuk magukra azokat, 

akiknek ennél több támogatásra van szükségük! – mondta. Azért kezdeményeztük a 

szükségletalapú támogatási rendszert, hogy a mozgássérültek annyi támogatást 

kaphassanak, amennyire az akadálymentes lakókörnyezethez, az önálló boldogulásukhoz 

szükséges technológiákhoz szükségük van – zárta gondolatait. 

 

A beszélgetésen elhangzott: felülvizsgáljuk a LÁT-ügyintézésünket és új szabályzatot 

alkotunk. A MEOSZ minden megyében felkér egy-egy tagszervezetet, hogy átmeneti időre 

vegye át a területén befutó kérelmek véleményezését.  

 

Az elnök azt kérte a tagszervezetektől, hogy írásban jelezzék a problémákat a MEOSZ 

központ felé, mert a központ csak így tud lépéseket tenni. Ugyanezt kérte a 

gépjárműszerzéssel kapcsolatos panaszok kapcsán is! 

 

Kovács Ágnes ismét hangsúlyozta: a MEOSZ elvárásai semmilyen támogatásért cserébe nem 

fognak változni. „Ragaszkodunk ahhoz, hogy olyan gépjárműszerzési rendszer jöjjön létre 

Magyarországon, amely minden mozgássérült embernek, a legsúlyosabban sérülteknek is 

megfelelő” mondta Kovács Ágnes annak kapcsán, hogy Duna Lízing és a Lehetőségautó Kft. is 

jelezte korábban: a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatni szeretné az 

egyesületeket. Az elnök tájékoztatott a súlyosan mozgássérült emberek gépjárműszerzésére 

vonatkozó MEOSZ javaslatról, amelyet a Hírlevélben előzőleg már ismertettünk.  
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A MEOSZ is csatlakozott az Önálló Élet napjához 

 

Európa szerte minden év május 5-én ünneplik az Önálló Élet napját. Közösségünk épp 

Hajdúszoboszlón ünnepelte megalakulásunk 35 évfordulóját, így az ünnephez való 

csatlakozásunkat egy csoportképpel fejeztük ki, amelyet a Facebook-oldalunkon tettünk 

közzé, az alábbi üzenettel:  

 
Szövetségünk célja a mozgássérült emberek emberi jogainak érvényesítése a teljes 

önrendelkező élet elérése érdekében. Ezért jelenleg is több alapjogunk érvényesítéséért 

harcolunk. Különösen hátrányban vannak a súlyosan mozgássérült személyek. 

Akadályoztatva vannak a közösségi közlekedésben, a támogató technológiák hazánkban csak 

korlátozottan elérhetőek, nem akadálymentes lakások és társasházak tartják fogva az 

érintetteket. Fellépünk azért, hogy a támogató szolgálatok, a személyi segítés a nap 24 

órájában a súlyosan mozgássérült emberek rendelkezésére álljanak. A MEOSZ a köz- és 

magán intézmények, szolgáltatások esetén is hirdeti, hogy az akadálymentesítés nem lehet 

alku tárgya. A költséghatékonyság nem írhatja felül az emberi jogokat! 

https://www.facebook.com/meoszhivatalos/ 

 

 

Freedom Drive – először Magyarországon, a MEOSZ szervezésében! 

 

Ahogy arról Kovács Ágnes elnök a közgyűlésen is beszélt, a MEOSZ az Önálló Élet Európai 

Hálózata (European Network on Independent Living, ENIL) által megrendezett Freedom 

Drive mintájára az idén szeptemberben – a tervek szerint 24-én – megrendezi a magyar 

mozgássérült emberek felvonulását.  

 

Az ENIL szervezésében kétévente vonulnak súlyosan fogyatékos emberek az Európai 

Parlamenthez, hogy az európai uniós döntéshozók figyelmét felhívják az önrendelkező élet 

jelentőségére. Szövetségünk az év elején jelezte az ENIL-nek, hogy idehaza is szeretné 

megrendezni a felvonulást, amit a szervezet üdvözölt. Célunk, hogy a magyar 

társadalomban tudatosítsuk: a mozgássérült embereknek is joguk van az önrendelkező 

élethez. Joguk van szabadon eldönteni, hogy hol és hogyan kívánnak élni, és ehhez milyen 

segítséget kívánnak igénybe venni. Ugyanolyan joguk van hozzáférni a közszolgáltatásokhoz, 

az oktatáshoz, az egészségügyi ellátásokhoz, a közösségi közlekedéshez, a kulturális és 

https://www.facebook.com/meoszhivatalos/
http://www.enil.eu/
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szabadidős szolgáltatásokhoz, mint bárki másnak, és joguk van a munka világában való 

részvételhez. Eljött az ideje annak, hogy e jogok ne csak papíron létezzenek, hanem a 

gyakorlatban is érvényesüljenek: épített környezetünket és szolgáltatásainkat úgy kell 

kialakítani, hogy azok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek! A felvonuláshoz 

kapcsolódóan egy nemzetközi konferenciát is tartunk az önálló életről és a fogyatékos 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményről, amely épp az idén 10 éves.  

 

A felvonulást a tervek szerint szeptember 24-én (szombaton) rendezzük meg, Budapesten. 

Mindenkit szeretettel várunk, a részletekről később adunk tájékoztatást.  

 

 

Elhunyt Dr. Gadó Pál 

 

Dr. Gadó Pál, a MEOSZ korábbi főtitkára, alelnöke május 12-én, életének 83. évében 

örökre eltávozott közülünk.  

 

Dr. Gadó Pálnak, vagy ahogy szólítottuk őt, Pali bácsinak főtitkárként, majd alelnökként 

elévülhetetlen érdemei voltak a szövetség fejlesztése, elismerése és a mozgássérült 

emberek megbecsülése terén. Munkásságához fűződik, hogy a szövetség 1986-ban a Kárpát 

utcából átköltözött a San Marco utcai székházba. Neki köszönhetik a súlyosan mozgássérült 

emberek, hogy bevezették 1988-ban a lakás-akadálymentesítési támogatást, de élharcosa 

volt az épített és természeti környezet, illetve a közlekedés akadálymentesítésének is. A 

munkáját dicsérte, hogy állandó meghívottként részt vett a parlament szociális és 

egészségügyi bizottságának ülésein és évekig tagja volt a FIMITIC elnökségének. Tekintélye, 

kiváló szakmai tudása elismerését jelezte az is, hogy beválasztották az Egyházak Világtanácsa 

EDAN (Fogyatékos Emberek Ökomenikus Érdekvédői Hálózata) fogyatékosügyi csoportjába, 

az „Év akadálymentes épülete” pályázat bírálóbizottságába. Mindig másokért dolgozott. De 

számára ez nem munkát jelentett, az volt a küldetése, hogy segítsen a sorstársaknak. 

Akkor is, amikor létrehozta a TINAPARD elnevezésű holland-magyar programot, amely 

korszerű technikai eszközök alkalmazásával segített a mozgáskorlátozott embereknek 

életminőségük, önállóságuk javításában, vagy amikor életre hívta a piliscsabai lakóotthont, 

amely mintaként szolgált más lakóotthonoknak.  

 

Mindannyian emlékszünk, milyen ádáz küzdelmet folytatott azért, hogy a közbeszédben és 

a sajtóban méltóságteljesen beszéljenek, írjanak a fogyatékos emberekről. Szenvedélyesen 

bírálta azokat, akik lekicsinylő szavakat használtak a fogyatékos emberekre. Még a közéleti 

nagyságokat is megkérte, hogy a mozgáskorlátozott emberekre kedvesebb, több 

megbecsülést adó szavakat használjanak.  
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A MEOSZ 35. jubileumi ünnepségén betegsége miatt már nem tudott részt venni, ezért 

Kovács Ágnes egész közösségünk nevében üzenetben köszöntötte őt. Nem gondoltuk, hogy 

néhány nap múlva már örökre el kell köszönnünk tőle! 

 

Gadó Pali bácsit 2016. május 27-én helyezték örök nyugovóra a piliscsabai temetőben. A 

temetésen részt vett Kovács Ágnes elnök, Balogh Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke, 

Szakály József főtitkár. A MEOSZ részéről Hegedüs Lajos tiszteletbeli elnök búcsúztatta. 

Emlékét megőrizzük! Nyugodjék békében! 

 

 

Módosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról  

szóló törvény 

 

Május 1-jétől módosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. 

évi CXCI. törvény. A legfőbb változás, hogy eltörölték a rehabilitációs ellátásban részesülők 

munkaidő korlátját, helyette jövedelemkorlát lépett érvénybe. Ez azt jelenti, hogy a B1, C1 

kategóriába sorolt személyek ezután akár nyolc órás munkaidőben is dolgozhatnak, ekkor is 

jár nekik az ellátás, ha az egyéb feltételeknek megfelelnek. Ugyanaz a keresetkorlát 

vonatkozik viszont rájuk is, mint a rokkantsági ellátásban részesülőkre, azaz ha a keresetük 

három egymást követő hónapban meghaladja a minimálbér 150 százalékát, akkor 

megvonják tőlük az ellátást. A jogszabály még számos ponton változott, a részletes 

tájékoztatót megküldtük az egyesületeknek, de ismét csatoljuk.  

 

Emlékeztetőül: a MEOSZ a törvény módosításának februári társadalmi egyeztetése során 

javasolta, hogy a munkaidő-korlát mellett a jövedelemkorlátot is töröljék el, mert a 

munkavállalás ellen hat. Kértük, hogy az ellátások minimum-maximum összegét a 

mindenkori minimálbérhez igazítsák, és azt is indítványoztuk, hogy a rehabilitációs kártyára 

jogosultak körét terjesszék ki a rokkantsági ellátásban, a fogyatékossági támogatásban és a 

rokkantsági járadékban részesülőkre. Javaslatainkat – amelyekről bővebben itt olvashatnak – 

a kormány nem támogatta. 

  

http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_309
http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_309
http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_289
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Digitális Jólét program – a MEOSZ javaslata  

a mozgássérült emberek támogatására 

 

A kormány digitális fejlesztési programjához a MEOSZ-tól is javaslatot kért arra 

vonatkozóan, hogy milyen lépésekkel lehetne javítani a mozgássérült emberek internethez 

való hozzáférését, a digitális kultúra fejlesztését. Szövetségünk ingyenes internet-

hozzáférést, a digitális eszközök, szoftverek megvételének támogatását és képzést 

javasolt, a mozgássérült gyermekeknek pedig alanyi jogon járó eszközöket, szoftvereket 

kértünk. 

 

A tavasz folyamán a Miniszterelnökség Digitális Jólét Programirodája egyeztetést 

kezdeményezett a MEOSZ-szal a mozgássérült emberek digitális felzárkóztatásáról. Arra 

kértek minket, írásban tegyünk javaslatot az általunk szükségesnek vélt lépésekről.  

 

Javaslatunkban minden, MEOSZ-tagszervezeti igazolvánnyal rendelkező mozgássérült 

embernek ingyenes internet-hozzáférést kértünk. Kiemeltük, hogy ennek a társadalmi 

csoportnak a mindennapi élete megszervezéséhez, a közlekedéshez, az átlagosnál több 

ügyintézéshez, a munkaerő-piaci hátrányok leküzdéséhez elengedhetetlen az 

internethasználat. Emellett támogatni kell az alapvető számítástechnikai eszközök 

(számítógép, tablet, okostelefon, szoftverek) megvásárlását, mert ezen a területen is nagy a 

lemaradás.  

 

A legsúlyosabban sérültek esetén nagyon magas, akár 100 százalékos arányban szükséges 

támogatni az olyan speciális eszközökhöz való hozzáférést, mint a fej- vagy szemegér, a 

különböző okoseszközök, illetve az ezeket támogató szoftverek. Ezek az eszközök – amelyek 

a súlyosan mozgássérült emberek önrendelkező életének elengedhetetlen kellékei – 

jellemzően nagyon drágák, az érintettek önerőből nem tudnak hozzájuk jutni.  

 

Javasoltuk, hogy legkésőbb az általános iskolai tanulmányok megkezdésekor minden 

mozgássérült gyermek alanyi jogon kapja meg az egyéni igényeinek megfelelő 

számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, és alanyi jogon kapjon ingyenes internet-

hozzáférést az otthonában, vagy ahol nevelkedik. Mindez az általános, a középfokú és a 

felsőfokú tanulmányok alatt is biztosítva legyen számukra. Az eszközöket időszakosan, a 

fejlesztéseket követve cserélni kell. A felnőttek számára ingyenes képzéseket kellene 

szervezni, ahol az alapvető digitális kompetenciákat el tudják sajátítani és össze tudják 

kötni a munkaerő‐piacon elvárt kompetenciákkal (internethasználat, elektronikus levelezés, 

alapvető Office-programok használata). Ezáltal jobb eséllyel tudnának elhelyezkedni, a 

munkahelyen pedig lenne mire építeni a speciális digitális tudást igénylő ismereteket. 

 

A javaslatot csatoljuk. 
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Nemzeti buszipar fejlesztése: a mozgássérült emberek 
szempontjait is vegyék figyelembe! 

 
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter májusban bejelentette: a kormány meg 

kívánja erősíteni a hazai buszgyártást, hogy megállhassa a helyét a rendkívül erős 

nemzetközi versenyben. A MEOSZ elnöke levelet írt a miniszternek és több 

kormánytagnak, amelyben azt kérte: a fejlesztéseknél vegyék figyelembe a súlyosan 

mozgássérült és az egyre növekvő számú idős ember igényeit.  

 

Kovács Ágnes levelében felhívta a figyelmet arra: Magyarországot hazai és nemzetközi 

jogszabályok sora kötelezi arra, hogy a fogyatékossággal élő, mozgássérült emberek számára 

biztosítsa a közösségi közlekedéshez való egyenlő esélyű hozzáférést. Ennek ellenére még 

mindig komoly lemaradásban vagyunk.  

 

Alapvető probléma, hogy a hazai buszállomány jelentős része még mindig nem 

akadálymentes. Másik nagy probléma, hogy az akadálymentes buszok legnagyobb részén a 

típusengedély miatt csak egy kerekesszékes utas szállítható. A többségi állami tulajdonban 

lévő Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK Zrt.) például erre hivatkozva naponta súlyosan 

mozgássérült embereket hagy a megállókban. A MEOSZ szerint ez a korlátozás – amellett, 

hogy súlyosan sérti a mozgássérültek emberi jogait – ma már nem életszerű és nem tartható. 

Az elvártnál lényegesen lassabban ugyan, de halad az akadálymentesítés, növekszik a 

súlyosan mozgássérült emberek mobilitása, ezért egyre többen és többen jelennek meg a 

közösségi közlekedésben.  

 

Szintén súlyos gond, hogy egyre több társaság tiltja le a buszairól az elektromos mopedet 

használó mozgássérült utasokat, arra hivatkozva, hogy nem férnek el a kijelölt helyen, 

illetve nincsenek meg a biztonságos rögzítés feltételei. Ez történik jelenleg Pécsett, 

Debrecenben és a DAKK egész szolgáltatási területén, köztük Kecskeméten és Szegeden. Ez 

azt jelenti, hogy súlyosan mozgássérült, végtagbénult emberek, akik évekig önálló életet 

élhettek, a tiltás miatt ismét kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, nem tudják a napi ügyeiket 

önállóan elintézni, nem tudnak orvoshoz vagy munkába menni.  

 

„A nemzeti buszipar megerősítése, fejlesztése kiváló lehetőség arra, hogy ezeket a 

problémákat orvosoljuk. Magyarország úttörő volt mind a fogyatékos személyek jogairól 

szóló törvény megalkotásában, mind az ENSZ-egyezmény ratifikálásában. Úgy véljük, most 

úttörők lehetünk abban, hogy a fenti problémákra innovatív megoldásokat dolgozzunk ki. 

Olyan akadálymentes buszokat kell tervezni, amelyeken több kerekesszékes utas és a 

mopedet használók is biztonsággal tudnak utazni” – fogalmaz Kovács Ágnes levelében, 

amelyet a Hírlevélhez csatolunk.  
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Moped-ügy: per indult 
 

Csomai Zsolt évekig mopeddel közlekedett tanyájáról Kecskemétre, de a helyi közösségi 

közlekedési társaság, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK) 2015 ősze óta nem 

szállítja el a mopedjével. Új üzletszabályzatot alkottak, amelynek értelmében a társaság 

biztonsági okokra hivatkozva megtagadja a mopedes utasok szállítását. Az üzletszabályzatot 

a Nemzeti Közlekedési Hatóság jóváhagyta, Zsolt azonban – a MEOSZ-hoz hasonlóan – nem 

ért egyet a korlátozással, ezért az ügyet bíróság elé vitte. A perben a MEOSZ biztosít neki 

jogi képviseletet.  

 

Egy másik ügyben is jogi segítséget nyújtottunk Zsoltnak. Bár a társaság hivatalosan a 

hagyományos és elektromos kerekesszékkel közlekedőket szállítja, a buszok 

típusengedélyére hivatkozva egy buszon csak egy ilyen segédeszközt használó mozgássérült 

utast visz el, előzetes bejelentés alapján. Emiatt gyakran előfordul, hogy súlyosan 

mozgássérült utasok, köztük Zsolt is, a megállóban maradnak. Már-már napi szinten 

konfliktus alakul ki közte és a társaság között, ezért panaszt tett az Egyenlő Bánásmód 

Hatóságnál, ahol szintén a MEOSZ képviseli őt. Az ügyben egyezséget javasoltunk a DAKK-

nak, a választ várjuk.  

 

Mint ismeretes, még az év elején sajtóközleményben tiltakoztunk a mopedes utasok 

letiltása ellen, amely már több nagyvárosban érvényben van, és a probléma megoldására 

egyeztetést kezdeményeztünk az érintett tárcákkal, hatóságokkal, bevonva az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatalát. Álláspontunk szerint az államnak meg kell teremtenie a műszaki 

feltételeket, és jogszabályban kell biztosítania a mopedet használó mozgássérült emberek 

biztonságos közösségi közlekedéshez való jogát. Emellett változtatni kell a segédeszköz-

támogatáson is, hogy mindenki megkaphassa az egyéni igényeinek megfelelő 

kerekesszékeket.  

 

Zsolt kiszolgáltatott helyzetét látva, a DAKK-kal is szerettünk volna egyeztetni, közösen 

megoldást találni. Levelünkre azonban csak egy hivatalos választ kaptunk, amelyben 

megerősítették rossz gyakorlatukat, további tárgyalásokra pedig nem hajlandók.  

 

A DAKK szolgáltatási területéhez tartozó Szegeden is gondok vannak a mopedes, elektromos 

kerekesszékes utasok szállításával. Több panasz érkezett hozzánk, amit szintén szóvá tettünk 

a DAKK-nak. A társaság az ügyben kikérte a város polgármesterének álláspontját. Botka 

Lászlóval mi is szerettünk volna az állásfoglalása előtt egyeztetni, de márciusi levelünkre 

még nem érkezett válasz.  

 
Zsolt helyzetéről rövid filmet is forgattunk, amely a MEOSZ Youtube-oldalán megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?v=-_YPmbOrvBY 

http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_278
http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_283
https://www.youtube.com/watch?v=-_YPmbOrvBY
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Vasúti közlekedés: nem biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés 
 
Áprilisban az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent 

mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki 

előírásokról szóló workshopra hívták a MEOSZ-t, melyen az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 

szakértői, továbbá külföldi és hazai vasúti szakemberek tartottak előadásokat. Az 

eseményhez készült egy kiadvány, amelyben mindenkinek ugyanazokra a kérdésekre kellett 

válaszolnia:  

 Megítélése szerint mennyire biztosított a fogyatékossággal élő és mozgásukban 

korlátozott személyek számára a vasúti rendszerekhez történő hozzáférés?  

 Ön szerint mik az esélyegyenlőség megteremtésének legfőbb nehézségei?  

 Milyen akadályok nehezítik a hozzáférhetőség biztosítása során a tervezés 

folyamatát, a kivitelezést, és a megvalósult rendszerek üzemeltetését és 

karbantartását?  

 Az ön megítélése szerint a költséghatékony megvalósítás érdekében milyen lépéseket 

kellene tenni szabályozási, engedélyezési és üzemeltetési szempontból a feltételek 

biztosítása érdekében? 

 

A vasúti vezetők mellett a kérdésekre Kovács Ágnes is válaszolt. Az elnök hangsúlyozta: a 

közösségi közlekedés egyenlő esélyű hozzáférése Magyarországon nem biztosított. A 

szolgáltató nem segíti elő a használatot, sőt, az akadálymentesítés területén végzett 

tevékenysége is messze van a megfelelőtől. Több vonalszakaszon jelentős beruházásokat 

valósítottak meg, pályaszakaszokat és a vasútállomásokat újítottak fel. A fejlesztéseknek 

elvileg jelentős változást kellett volna eredményezniük a vasúti közlekedés egyenlő esélyű 

hozzáférésében, de sajnos ezt nem mondhatjuk ki. Az esélyegyenlőség megteremtésének 

legfőbb akadályának, nehézségének pedig a szándék hiányát tartom – szögezte le.  

A kiadvány és benne a teljes interjú az alábbi linken elérhető: 

http://www.meosz.hu/doc/ERA_kiadvany_2016_PRM_TSI.pdf 

 

 

A súlyosan mozgássérült betegnek a kerekesszékét is el kell szállítani, 

függetlenül a típusától 

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a MEOSZ álláspontját kérte áprilisban azzal 

kapcsolatban, hogy a betegszállítást végző szolgáltatók – a jelenlegi jogszabályok alapján – 

a mozgássérült betegek elektromos kerekesszékét nem szállítják el, csak a könnyű 

szerkezetű, összecsukhatót.  

 

Álláspontunk szerint ez sérti az érintettek emberi méltóságát. Segédeszköz nélkül nem 

képesek a helyváltoztatásra, és nemcsak az egészségügyi ellátásban felmerült ügyeiket nem 

http://www.meosz.hu/doc/ERA_kiadvany_2016_PRM_TSI.pdf


20 
 

tudják elintézni, de az elektromos kerekesszékük nélkül a legelemibb szükségleteiket sem 

tudják kielégíteni (nem tudnak mosdóba menni, enni, inni stb.). Egyéb intézkedések mellett a 

Biztosnak javasoltuk: kezdeményezze a jogalkotónál, hogy a betegszállítást végző 

szolgáltatók a beteggel együtt kötelesek legyenek elszállítani a használatában lévő 

kerekesszéket, annak típusától függetlenül. Azt is kértük, hogy szüntessék meg a 

segédeszközök együttes felíratásának korlátozását, és helyette az egyéni szükségleteiknek 

megfelelő típusú, számú eszközzel lássák el a mozgássérült embereket. 

 

A MEOSZ válaszát csatoljuk.  

 
 

Intézményi férőhelykiváltás: figyelünk a mozgássérült emberekre 

 

A MEOSZ-nak részt kell vennie a hazai intézményi férőhelykiváltásban, mert sok 

mozgássérült embert érint. Figyelnünk kell a kitagolási folyamatot, és javaslatokat kell 

tennünk annak érdekében, hogy az intézetben élő mozgássérült emberek igényeinek 

megfelelő módon történjen a kiköltöztetésük és az önálló életük kialakítása – mondta 

Kovács Ágnes a Hírlevélnek. Az elnök kezdeményezte a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-nél (FSZK), hogy a Szövetséget vonják be a 

férőhelykiváltási projektbe.  

 

A kormány 2011-ben fogadta el azt a stratégiát, amelynek lényege, hogy bezárja az ötven 

főnél nagyobb bentlakásos intézeteket, a fogyatékossággal élő lakókat pedig támogatott 

lakóhelyekre költözteti. Ennek első üteme az elmúlt négy évben lezajlott. Eddig hatmilliárd 

forint uniós pénz jutott hat intézmény bezárására és majdnem hétszáz lakó kiköltöztetésére. 

Hamarosan elkezdődik a második ütem, a pályázati előkészítése most zajlik. A MEOSZ 

mindezidáig nem vett részt a kitagolási folyamatban, de az elnök szerint a Szövetségnek, 

mint a mozgássérült emberek érdekképviseletének, jelen kell lennie a folyamatban.  

 

Egy uniós projekt keretében szakmai koordinációs műhelyt alakítanak ki a szociális 

intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítására. 

Kezdeményezésünkre Kovács Ágnes tagja lett a projekt szakmai konzultációs testületének. 

További célunk, hogy a MEOSZ az egész kitagolási folyamatot irányító Intézményi Férőhely 

Kiváltást Koordináló Országos Testületben is jelen lehessen, tanácskozási joggal.  

 

Egy másik testületbe is bekerültünk. A kormány 2012-ben létrehozott egy emberi jogi 

munkacsoportot, melynek fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok 

érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil szervezetekkel, 

érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel, emellett pedig 

elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai 

kommunikációt. A munkacsoport Emberi Jogi Kerekasztalt működtet, melynek célja, hogy a 
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munkacsoport konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését 

vizsgáló civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, továbbá ajánlásokat 

fogalmazzon meg a munkacsoport tevékenységével, feladataival összefüggésben. A MEOSZ 

elnöke kérte Szövetségünk felvételét a munkacsoportba, ami meg is történt.  

 

 

Korai intervenció: kötelező és rendszeres szűrést javasol a MEOSZ 

 

A korai felismerés egyetlen hatékony módszere a születést követő kötelező és rendszeres 

szűrés, ami egy szakértői team létrehozásával kivitelezhető, melynek működését 

jogszabályi szinten kell deklarálni – javasolta Kovács Ágnes elnök a koragyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztéséről szóló EFOP-1.9.5 kiemelt projekt kapcsán, amelyhez a 

MEOSZ álláspontját is kikérték.  

 

Az egészségügyi ellátás hiányosságai miatt nem diagnosztizálják időben a fogyatékosságot, 

ezért későn kerül ellátásba a gyermek. Következményképpen lényegesen kisebb esély van a 

sérülésből eredő hátrányok csökkentésére, aminek eredménye a tartós ellátás 

igénybevételét jelenti.  

 

A fogyatékos emberek ellátása területén az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátások 

jelentős kölcsönhatással vannak egymásra. Amennyiben valamely terület nem megfelelő 

elvek, elgondolások mentén végzi a feladatát, a másik szakterület számára nehezebb 

helyzetet teremt, hátráltatja a cél megvalósulását a gyermek és a családja szempontjából, 

miközben az állam részéről hosszabb távon nagyobb anyagi ráfordítást eredményez. A korai 

intervenció sikerének elengedhetetlen feltétele a három szakterület együttműködése – írja 

az elnök.  

 

A korai felismerés egyetlen hatékony módszere a születést követő kötelező és rendszeres 

szűrés, ami egy szakértői team létrehozásával kivitelezhető, melynek működését 

jogszabályi szinten kell deklarálni. Emellett szükség van szakmaközi konferenciákra, 

továbbképzésekre, pilote-programok szervezésére gyermekorvosok, védőnők és korai 

fejlesztést végző szakemberek részvételével. Teamek létrehozására a gyakorlati 

tapasztalatok elsajátításához, informatikai rendszerre, amely a védőnő, a gyermekorvos és a 

fejlesztést végző szakember között visszacsatolási lehetőséget biztosítja, nyomon 

követhetővé teszi a fejlesztéseken való megjelenést, előrehaladást, a gyermek szociális és 

egészségügyi hátterét, állapotát. Amennyiben a szülő kötelességet mulaszt és nem, vagy 

rendszertelenül jelenik meg a korai ellátásban, legyen szankcionálható a mulasztása – áll a 

javaslatban.  

 

A mai napig számos esetben hiányzik a család teljes körű tájékoztatása a sérültség okáról, 

következményeiről és ennek kimeneteléről, valamint a rehabilitációról. A szakemberek 
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nem tájékoztatják a szülőket az esetleges fejlesztési lehetőségekről, alternatív ellátásokról. A 

rehabilitáció nemcsak a gyermek állapotának lehetséges javítását, hanem a szülők pszichés 

gondozását, kiszolgáltatottságuk minimumra csökkentését, szociális jogaikat illető 

tájékoztatásukat és minden megadható emberi segítséget is kell, hogy jelentsen. A 

szakember-ellátottság, az intézkedések hiánya miatt nem egyenletes a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés sem.  

 

A javaslatot, amelyet az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak küldtünk meg, csatoltuk.  

 

 

„A fogyatékosság lehetőség, amit meg kell ragadni” 

– nőtalálkozót és konferenciát tartott a MEOSZ – 

 

A mozgalmunkban részt vevő nők nemcsak a családjukért, a közösségünkért teszik nap 

mint nap a dolgukat, de az egész társadalmat arra tanítják: nem lehetünk olyan nehéz 

helyzetben, hogy abból ne tudjunk felállni – mondta Kovács Ágnes elnök azon az inárcsi 

találkozón, amelyet a MEOSZ 35. évfordulója alkalmából az elnökség nőügyi állandó 

meghívottjai, Zámbóné Gálik Rozália, Ungvári Mihályné és Tomkóné Kiss Mária szerveztek 

április 2-án.  

 

A találkozón a MEOSZ egyesületeinek női vezetői mellett részt vett Földesi Erzsébet és Braun 

János alelnök, valamint tiszteletét tette Dabas alpolgármestere, Inárcs polgármestere, a helyi 

általános iskola és a művelődési ház igazgatónője, valamint az óvoda vezetője. Kovács Ágnes 

köszöntőjében hangsúlyozta: a civil életben szerepet vállaló nők a munka és a család 

mellett még több felelősséget vállalnak, egy erős, aktív közösséget hozva létre. 

Mindannyian valamilyen sorsfordító esemény miatt lettünk tagjai a mozgalomnak: vagy mi 

magunk lettünk mozgássérültek, vagy valamely szerettünk, ám ebben a helyzetben nem a 

bánatnak adtunk teret, hanem a tetteknek – mondta. Az elnök minden nőnek megköszönte a 

munkáját, akik az elmúlt évtizedekben építették és segítették a mozgalmat. A teljes cikk itt 

olvasható: 

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_m

eoszvezer_hirek_304 

 

A találkozó résztvevői létrehozták a Nők, feleségek, anyák és mozgássérültek Facebook-

csoportot, melynek célja, hogy megkönnyítse a mozgássérültséggel élő nők, valamint a 

mozgássérült gyermeket nevelő édesanyák közötti kommunikációt. Aki úgy érzi, helye van 

a csoportban, szívesen látjuk! 

 

  

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_304
http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_304
https://www.facebook.com/groups/811211579022350/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/811211579022350/?fref=ts
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Felhívás 

 

A MEOSZ elnöksége szeretne képet kapni a mozgáskorlátozott nők gyermekvállalását 

nehezítő, illetve gátló tényezőkről: előítélet, az orvos és az ápolószemélyzet hiányos 

ismerete a fogyatékosságról, nem akadálymentes egészségügyi intézmények, ellátáshiány, a 

segítő személyek és szolgáltatások hiánya a gyermeknevelésben, otthoni körülmények. 

Várjuk azoknak a nőknek a jelentkezését, akik már szültek, hogy elbeszélgethessünk velük: 

miként oldották meg a fellépő problémákat. De azok is írjanak, akik nem merték vagy nem 

tudták vállalni, hogy gyermeknek adjanak életet! Segítségüket előre is köszönjük! A 

jelentkezéseket a humanitas@meosz.hu e-mail címre vagy a 06-20/266-6062-es 

telefonszámra várjuk. Kérjük, adják meg címüket és telefonszámukat is!  

 

A Humanitás szerkesztősége 
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