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Tájékoztató adatok 
Szövetségünk 1981-ben, a már megalakult, mozgáskorlátozott embereket tömörítő 
egyesületek országos szervezetként. 
 
Jelenleg 97 tagegyesületünk található az ország különböző részében. Az 
egyesületeink közül 66 közhasznú minősítéssel, 31 egyesület megváltozott 
munkaképességű személyek alkalmazásához szükséges foglalkoztatási 
akkreditációval  rendelkezik.  
 
Tagok 
száma  

Férfi tagok 
száma  

Női tagok 
száma  

Aktív 
tagságok 
száma  

Rendes 
tagság  

Pártoló 
tagság  

Ifjúsági 
tagság  

Gyermek 
tagság  

212 010 79 889 132 121 120 779 117 835 1 836 926 182

 
Tagegyesületek taglétszáma alapján a csoportok létszámai: 
100 fő 
alatt 

101-250 fő 251-500 fő 501- 
1 000 fő 

1001-   2 
500 fő 

2501-   5 
000 fő 

5 001-  7 
500 fő 

7 501-10 
000 fő 

10 001 fő 
felett 

20 db 21 db 15 db 12 db 14 db 9 db 3 db 2 db 1 db 
Tagegyesületi, helyi csoportok számát tekintve: 
csoportszám 30 fő alatt 31-60 fő 61-100 fő 101-200 fő 201-felett  

953 db 371 db 181 db 114 db 149 db 138 db 
Segédeszköz használatot tekintve megyei bontásban: 
Sor
szá
m 

Megye 
megnevezése 

Tagság A 
kérdéscso

portra 
válaszolt 

Kerekes
székes 

Mechanikus 
kerekesszék

es 

Elektrom
os 

kerekess
zékes 

Aktiv 
kereke
sszék 

Művégtaggal 
rendelkezők 

1 Bács-Kiskun 10 551 4 704 1 256 888 476 248 243
2 Baranya 3 315 1 281 355 265 178 33 109
3 Békés 35 576 17 161 5 405 5 046 3 788 126 3 767
4 Borsod-Abaúj-

Zemplén 
27 011 14 096 2 168 1 779 437 112 448

5 Budapest 7 415 10 124 4 407 3 756 1 651 297 911
6 Csongrád 4 022 3 430 1 671 903 704 41 170
7 Fejér 2 334 2 675 868 744 344 24 291
8 Győr-Moson-

Sopron 
4 886 4 643 643 509 248 26 265

9 Hajdú-Bihar 12 843 4 562 527 479 43 22 94
10 Heves 5 040 3 216 599 458 304 10 145
11 Jász-Nagykun-

Szolnok 
22 067 25 399 4 853 4 526 885 4 1 075

12 Komárom-
Esztergom 

6 538 3 881 1 107 254 50 758 123

13 Nógrád 7 789 3 132 486 447 173 17 90
14 Pest 7 606 4 031 1 836 1 627 564 87 370
15 Somogy 2 336 3 426 1 204 930 525 284 293
16 Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
25 881 16 131 1 189 1 066 157 2 628

17 Tolna 17 448 4 793 386 304 83 7 128
18 Vas 1 282 413 169 136 75 9 28
19 Veszprém 5 404 607 378 254 163 93 79
20 Zala 2 666 2 183 406 343 93 7 209

Összesen: 212 010 129 888 29 913 24 714 10 941 2 207 9 466
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1. ÁLTALÁNOS ÉRDEKVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉGÜNK 

1.1. Közösségi közlekedés területén 

1.1.1.    Budapesti Közlekedési Központ – Budapesti 
Közlekedési Vállalat – Dél-Alföldi Közlekedési Központ 

Nem értettünk egyet a bíróságok érvelésével,  miszerint az elektromos mopeddel 
közlekedő mozgássérült emberek szállításának megtagadása nem hátrányos 
megkülönböztetés, és nem zárja ki az érintetteket a közösségi közlekedésből. 
 
2016. január 8-án sajtóközleményben tiltakoztunk a mopedet használó 

mozgássérült utasok letiltásáról a buszokról. 
A bíróságok azzal érvelnek, hogy a moped nem szállítható biztonságosan, 
helyette viszont elektromos kerekesszékkel bárki utazhat. Ez azonban nem 
így van. Magyarországon jelenleg egy súlyosan mozgássérült embernek vagy 
mopedet, vagy elektromos utcai kerekesszéket írnak fel, a kettőt együtt nem 
támogatja az egészségbiztosító, csak méltányossági alapon, kivételes 
esetekben. A mopedet ráadásul azért használják, mert az felel meg leginkább 
az igényeiknek, az állapotuknak, az életvitelüknek, az útviszonyoknak stb. Ha 
a közlekedési társaságok nem szállítják őket – ahogy ez Debrecenben, 
Pécsett és Kecskeméten teszik – nem fognak tudni önállóan bejutni a 
városokba, önállóan munkába, orvoshoz, iskolába, járni, ügyeket intézni, 
tovább nő e társadalmi csoport elszigeteltsége. A mostani döntésnek káros 
hatása lehet, mert azt üzeni a szolgáltatóknak, hogy a jármű-
közbeszerzéseknél nem kell figyelembe venniük a mozgáskorlátozott emberek 
igényeit, elég kizárni őket a szolgáltatásból.  
A MEOSZ szerint a biztonsági aggályokra – amelyeket statisztikai adatok nem 
támasztanak alá, a társaságok ugyanis évek óta gond nélkül szállítják a 
mopedes utasokat – nem a mopedek kitiltása a megoldás, hanem meg kell 
teremteni a biztonságos közösségi közlekedés feltételeit.  

   
         Magyarország az elsők között ratifikálta a Fogyatékos személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezményt, vállalva, hogy hatékony intézkedésekkel biztosítja a 
fogyatékos emberek személyes mobilitását. A Szövetség arra kéri  
‐ a kormányt,  tegyen sürgős lépéseket, biztosítsa a mopedek közösségi 

közlekedésben történő részvételét, valamint a mozgássérült emberek 
megfelelő segédeszköz- ellátását.  

‐ a közösségi közlekedési szolgáltatókat, hogy ne tiltsák le a mopedet 
használó mozgássérült embereket a járműveikről. Mindnyájunk közös 
felelőssége, hogy a mozgássérült emberek akadálytalanul, biztonságosan és 
szabadon közlekedhessenek. 

 
A problémát egyébként jól érzékelteti a MEOSZ által készített videó is. A 
történet Csomai Zsoltról szól, aki egyedül él Kecskemét mellett egy tanyán, és 
csak mopeddel tudna bejutni a városba, de a helyi busztársaság biztonsági 
okokra hivatkozva tavaly ősz óta nem szállítja őt. 
https://www.youtube.com/watch?v=‐_YPmbOrvBY 

 



4 
	

2016. január 18-án kezdeményezésünkre széles körű megbeszélésre került sor a 
MEOSZ székházában a mopedek helyzetéről. 
A megbeszélésen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Budapesti Közlekedési 
Központ munkatársai vettek részt. Meghívást kapott az OEP és az 
egészségügyért felelős államtitkárság, valamint az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság, de nem jöttek el. A MEOSZ részéről az elnök és az alelnökök, az 
érintettek képviselői, a Szövetség munkatársai, az Egyetemes Tervezés 
Információs és Kutató Központ (ETIKK) kollégái voltak jelen.  

 
Felhívtuk a résztvevők figyelmét arra, hogy a  nemzetközi és hazai 
jogszabályok is kötelezik Magyarországot, hogy biztosítsa a mozgássérült 
emberek esélyegyenlőségét, közösségi közlekedésben való részvételét. Az 
államnak ezt szem előtt tartva meg kell teremtenie a mopedek biztonságos 
szállításához szükséges műszaki feltételeket és jogszabályban kell 
biztosítania a mozgássérült emberek számára ezt a lehetőséget. Erre kötelezi 
a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD), az 
esélyegyenlőségi törvény és több más jogszabály is. A mozgássérült 
embereknek ugyanolyan joguk van a közösségi közlekedéshez, mint bárki 
másnak, attól függetlenül, hogy milyen típusú kerekesszékben ülnek. Az ügy 
új szemléletmódot és komplex áttekintést igényel, közös gondolkodásra és 
cselekvésre van szükség – mondta. A műszaki hiányosságok nem írhatják 
felül az emberi jogokat. Az elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a jövőben az 
egészségügyi kormányzat és az OEP is bekapcsolódik a közös munkába, 
nekik is van ugyanis teendőjük. Elmondta: el kell törölni az együttfelírási 
korlátokat, és a súlyosan mozgássérült embereknek olyan és annyi mozgást 
segítő eszközt kell biztosítani, ami az egyéni szükségleteiknek megfelel. A 
mopedek szállításának problémájára azonban nem ez az elsődleges 
megoldás, használóik számára biztosítani kell a közösségi közlekedésben 
való biztonságos részvételt. Kovács Ágnes javasolta egy munkacsoport 
felállítását javasolta, minden érintett bevonásával.  

 
2016. január 26-án a MEOSZ elnöke levélben kért tájékoztatást a Dél-alföldi 

Közlekedési Központ (DAKK) vezetőjétől a mopedes utasok letiltásának 
körülményeiről – amely Kecskemét után Szegeden is megtörtént – és a 
helyzet kezelésére személyes egyeztetést kért. Márciusban egyeztést kért 
Szeged város polgármesterétől is. 

 
2016 júniusában a MEOSZ részt vett a Budapesti Közlekedési Központ által 

szervezett egyeztetésen. a mozgást segítő eszközöket használó utasok 
szállításáról. A fórumon a MEOSZ, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és 
az általa fenntartott Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 
(ETIKK) mellett részt vett a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek 
Szövetsége (BKSzSz), a BKV Fürst Közlekedési Szakszervezete, a BKV Zrt., 
a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), a T&J Busz Projekt 
Kft., a Villamos Független Szakszervezet, a VOLÁNBUSZ Zrt., a VT-Arriva Kft. 
és a REHAB Zrt.  

 
        A megbeszélésen számos, a mopedekkel, elektromos kerekesszékekkel 

kapcsolatos téves információt sikerült tisztázni. A szolgáltatók jelen lévő 
képviselői (köztük műszaki vezetők, buszvezetők) kijelentették, hogy az 
elektromos mopedet használó utasok eszközeikkel felférnek a buszokra. A 
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REHAB Zrt. munkatársa cáfolta a mágneses interferenciával kapcsolatos 
tévhiteket, ahogy azt is, hogy az elektromos, mozgást segítő eszközök 
akkumulátorai robbanásveszélyesek lennének, vagy, hogy a tömegközlekedés 
használata esetén a mozgáskorlátozott személynek ki kellene szállnia a 
segédeszközéből. A műszaki szakemberek azt is egyértelműen kijelentették, 
hogy a járműveken nem az elektromos mopedet kell rögzíteni, hanem az 
utast, ezért irreleváns, hogy az elektromos mopedek rendelkeznek-e rögzítési 
pontokkal. Szövetségünk azt kérte, hogy a BKK a készülő üzletszabályzatát 
úgy alkossa meg, hogy biztosítva legyen minden mozgássérült ember 
elszállítása, az általa használt segédeszköztől függetlenül. A közlekedési 
társaság ezt megígérte. 

 
2016. júniusában a MEOSZ elnöke levelet írt Lázár János miniszternek, a nemzeti 

fejlesztési miniszternek és más kormánytagoknak a kormány által 
meghirdetett nemzeti buszgyártási stratégiához kapcsolódóan. 

 
       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.  

      „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. 

 
2016 júliusában a MEOSZ levélben kért tájékoztatást a VT Arriva Kft.-től arról, 

hogy pontosan milyen büntetést szabott ki arra a buszsofőrre, aki az egyik 
budapesti vonalon a buszmegállóban hagyott egy önálló közlekedésre képes, 
kerekesszékes mozgássérült fiatalembert azzal a téves érveléssel, hogy csak 
kísérővel szállíthatja el. 

 
2016. július 28-án a MEOSZ elnöke Seszták Miklós fejlesztési miniszterhez fordult, 

ismertetve a problémákat és sürgős beavatkozását kérve.  
 

„Azt gondolom, abban egyetértünk, hogy a mozgássérült embereknek 
ugyanolyan joguk van részt venni a közösségi közlekedésben, mint bárki 
másnak. Ma már ez nem kegy és jótékonykodás, hanem emberi jogi kérdés. 
Kérem Önt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy ez a jog 
maradéktalanul érvényesülhesse” – írta levelében az elnök. Arra kérte a 
minisztert, hogy kezdeményezzen országos egyeztetést, a szaktárca pedig 
dolgozza ki a mopedek szállításával kapcsolatos biztonsági aggályokra a 
megfelelő műszaki megoldásokat, és haladéktalanul kezdje meg a 
mozgássérült utasok szállítására vonatkozó, jelenleg hiányos jogi szabályozás 
megalkotását. A levél itt olvasható: http://www.meosz.hu/blog/kozossegi‐
kozlekedes‐a‐nemzeti‐fejlesztesi‐miniszter‐surgos‐beavatkozasat‐keri‐a‐meosz‐
elnoke/. 
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2016. augusztusában a MEOSZ jogi képviseletet biztosított a Kecskemét melletti 
tanyán élő Csomai Zsoltnak, akit 2015 ősze óta a helyi szolgáltató – a DAKK 
Zrt. – nem szállít el a mopedjével. A mozgássérült fiatalember az Egyenlő 
Bánásmód Hivatalhoz és a bírósághoz fordult, a MEOSZ mindkét esetben jogi 
segítséget, illetve jogi képviseletet biztosított neki. 

 
2016 szeptemberében a Szövetség nyilvánosságra hozta azt a tájékoztató 

anyagát, melyben összefoglalta és közzétette az elektromos mopedekkel 
kapcsolatos tényeket és tévhiteket, és a mozgássérült emberek közösségi 
közlekedésben történő részvételének jogszabályi hátterét. Az anyag itt érhető 
el:http://www.meosz.hu/blog/a‐mozgasserult‐emberek‐a‐kozossegi‐kozlekedesben/ 

 
2016 szeptemberében a Szövetség tájékoztatást kértünk a Dél-dunántúli 

Közlekedési Központtól, hogy a beszerzésre kerülő 54 darab új busza 
akadálymentes-e. 

 
2016. októberében 12-én egyeztetettünk a Budapesti Közlekedési Központtal a 

készülő új üzletszabályzatról. 
 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új üzletszabályzaton dolgozott az 
idén, amelynek a fogyatékos emberekre vonatkozó részét még a tavasszal 
egyeztette a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT), őszre 
pedig elkészült egy újabb verzió, melyet javaslatunkra az alábbik szerint 
módosítottak:  

 
„VII. 2. Fogyatékos személy kerekesszékének és egyéb mozgást 
segítő eszközének szállítása A fogyatékos személy kerekesszékére 
és egyéb mozgást segítő eszközére (a továbbiakban eszköz) a 
kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára, valamint a 
díjmegállapításra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók. A 
fogyatékos személyeknek biztonságosan kell elhelyezkedniük a 
többi utas és a saját egészségük, valamint testi épségük védelme 
érdekében. Az utazás akkor kezdhető meg, ha a kerekesszék és az 
eszköz befér a számukra kialakított helyre, valamint a fogyatékos 
személy és eszközének együttes tömege nem haladja meg a 250 kg-
ot.” 

 
2016. októberében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkezdte a mopedek 

szállításának jogi szabályozásának előkészítését. A munka első lépéseként 
felkérte a Közlekedéstudományi Intézetet egy átfogó kutatás elkészítésére, a 
MEOSZ bevonásával. Szövetségünk azóta is együtt dolgozik a KTI-vel. A 
kutatás része volt egy kérdőíves felmérés, amelyhez a MEOSZ mintegy 400 
fő, modepet használó mozgássérült embert mozgósított (2016. október-
december). 
 

2016 novemberében a közös munka részeként Szövetségünk elkészítette az 
akadálymentes közösségi közlekedésről szóló állásfoglalását.  
A dokumentum  itt  érhető  el:  http://www.meosz.hu/blog/milyen‐az‐akadalymentes‐
kozossegi‐kozlekedes/ 
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2016. november végén a MEOSZ egyeztetést folytatott a Nemzeti Közlekedési 
Hatósággal a mozgássérült utasok jogainak védelméről, a közösségi 
közlekedési szolgáltatók velük kapcsolatos eljárásairól, gyakorlatáról.  

 

1.1.2.    METRO 
 
2016. októberében a MEOSZ sajtóközleményben tiltakozott a 3-as metró 

részleges akadálymentesítése ellen.  
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) arra 
kéri a kormányt és a fővárost, hogy – törvényi kötelezettségüknek eleget téve 
– az M3-as metró felújítása során biztosítsák annak teljeskörű 
akadálymentességét. A MEOSZ egyetlen olyan felújítási megoldást sem tud 
elfogadni, amely ismét évtizedekre kizárja a mozgássérült embereket 
Budapest legforgalmasabb metróvonalának használatából.  
 
Az akadálymentes közösségi közlekedés megteremtése nem fakultatív feladat 
és nemcsak a mozgáskorlátozott emberek számára fontos, hanem 
megkönnyíti az idős emberek, a babakocsival közlekedők és a poggyászt 
cipelők utazását is. Az M3-as metróvonal akadálymentesítésének elmaradása 
azt üzeni, hogy a magyar állam másodosztályú polgárokként kezeli a 
fogyatékos embereket. Emellett nemzetközi jogot sért, és figyelmen kívül 
hagyja az Európai Unió 2010-2020 időszakra szóló fogyatékosságügyi 
stratégiáját, amely a „Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa 
megvalósítása iránt“ címet viseli.  

 
A MEOSZ arra kéri a kormányt és a fővárosi közgyűlést, hogy ne 
különböztesse meg hátrányosan a mozgássérült embereket. Tegyen eleget 
hazai és nemzetközi jogi kötelezettségeinek, valósítsa meg a 3-as metró 
megállóinak felújítását és teljeskörű akadálymentesítését.  

 

1.1.3.   MÁV 

 
2016. április 6-án a MEOSZ munkatársai részt vettek az uniós vasúti rendszernek 

a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi 
hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (PRM 
TSI) szóló ERA workshopon, melyen az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 
szakértői, továbbá külföldi és hazai vasúti szakemberek tartottak előadásokat. 
A konferenciát a Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezte. A rendezvényhez 
kapcsolódóan megjelent egy kiadvány, amelyben a MEOSZ elnöke kifejtette 
álláspontját a vasúti személyszállítás akadálymentességéről, az azzal 
kapcsolatos problémákról. A kiadvány itt érhető el: 
http://www.meosz.hu/blog/vasuti-kozlekedes-nem-biztositott-az-egyenlo-
eselyu-hozzaferes/ 

	
2016. augusztus 09-én  levélben hívtuk fel a MÁV figyelmét a felújított 

állomásokon gyakran meghibásodó peronliftek problémájára és kértük a 
vállalat intézkedését. 
A MÁV szerint minden rendben van. A levelezés itt olvasható. 
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http://www.meosz.hu/blog/mav‐megkerdeztuk‐miert‐nem‐mukodnek‐a‐liftek/ 
 
2016. október 4-én a MEOSZ és tagegyesületei egy közös akcióban tesztelték a 

MÁV akadálymentességét: akadálymentességből van még mit javítani, a 
segítőkészség ötös 

 
Bár a vasúti személyszállítás akadálymentesítéséért történnek lépések, a 
MEOSZ-hoz gyakran érkeznek panaszok, ezért úgy döntöttünk, az 
egyesületeinket egy közös akcióra hívjuk, hogy teszteljük: mennyire 
gördülékeny vajon 2016-ban egy súlyosan mozgássérült ember vasúti utazása 
Magyarországon. Az akcióhoz — amelyre október 4-én került sor — bárki 
csatlakozhatott. 

 
A tesztelésben a MEOSZ-központ munkatársai mellett a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesülete, a Mozgássérültek Aktív Egyesülete, a 
Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete, a Mozgássérült 
Emberek Önálló Élet Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete és a ParaDance Company kerekesszékes tánccsoport vett részt, 
akik Marosvásárhelyre utaztak fellépni. Tizenegy próbautazást végeztünk, 
ebből tíz belföldi volt. Az érintett állomások: Budapest Keleti, Déli, Nyugati és 
Kelenföldi pályaudvarok, Szob, Vác, Szolnok, Mezőkövesd, Füzesabony, 
Eger, Veszprém, Ajka, Miskolc, Debrecen, Siófok, Nyíregyháza, Velence, 
Szeged, Kistelek, Kaposfő és Marosvásárhely. 
 
Összegzésképp: az utazások két kivételtől eltekintve megvalósultak, az esetek 
jelentős részében nagyobb fennakadás nélkül. Vannak hiányosságok, 
amelyeken jobb szervezéssel, információáramlással, több odafigyeléssel már 
rövidtávon lehetne javítani, és vannak, amelyekhez beruházásra, fejlesztésre 
van szükség. A problémák ellenére azonban abban szinte kivétel nélkül 
mindenki egyetértett, hogy a MÁV személyzete rendkívül kedves és 
együttműködő, segítőkészségüket a válaszadóink háromnegyede ötösre 
értékelte.  

1.2.  A fogyatékos gyermekek bölcsődei elhelyezése: a 
MEOSZ nem támogatja a próbaidőt 

 
2016 januárjában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló rendelet módosítása kapcsán a MEOSZ kérte a 
fogytaékos gyermekek bölcsődei ellátása próbaidejének eltörlését, mivel 
súlyosan diszkriminatív, és több hazai, nemzetközi jogszabályba ütközik. 
A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja, ezért kérte a fogyatékos gyermekek 
bölcsődei ellátása próbaidejének eltörlését, mivel súlyosan 
diszkriminatív, és több hazai és nemzetközi jogszabályba ütközik.  
Véleményünk szerint ma nem a sajátos nevelési igénye miatt nem tud egyenlő 
eséllyel részt venni egy gyermek a bölcsődei nevelésben, hanem inkább a 
kapcsolatok, szemlélet, módszerek, szervezés és programok problematikája 
miatt. Az SNI „címke” alkalmas arra, hogy ezt helyezzük a probléma 
középpontjába az előbbiek helyett. Így könnyebb megoldás eltávolítani a 
gyermeket, mint átszervezni a bölcsődei rendszert. Az előterjesztés ennek 
„nyitja” meg az utat, amivel nem tudunk egyetérteni és a törlését várjuk el! A 
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bölcsőde a színtere, lehetősége a korai inklúziónak, így már itt meg kell 
teremteni az ehhez szükséges feltételeket!”  

 
1.3. A korai intervenció 

 
2016 márciusában megküldtük a korai fejlesztéssel kapcsolatos javaslatainkat az 

Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak.  
 „A korai felismerés egyetlen hatékony módszere a születést követő kötelező 
és rendszeres szűrés, mely egy szakértői team létrehozásával kivitelezhető, 
melynek működését jogszabályi szinten kell deklarálni” – írja Kovács Ágnes 
elnök a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztéséről szóló EFOP-
1.9.5 kiemelt projekt tervezésével kapcsolatos tájékoztatóhoz készült MEOSZ-
javaslatban, amelyet az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak küldtünk 
meg.  
A dokumentum itt olvasható: http://www.meosz.hu/blog/korai-intervencio-
kotelezo-es-rendszeres-szurest-javasol-a-meosz-2/ 

 

1.4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása  

 
2016 decemberében a MEOSZ Balog Zoltán és Semjén Zsolt miniszterekhez és 

Áder János köztársasági elnökhöz fordult, közbenjárásukat kérve, hogy az 
Országgyűlés ne fogadja a benyújtott formában a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását, mert az 
sérti az állami gondozásban élő, súlyosan fogyatékos gyermekek jogait.  
 
Az állami gondozásban lévő súlyosan fogyatékos gyermekeknek  
is joguk van családban felnőni 
 
A MEOSZ aggályosnak tartja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását, amelyet az 
Országgyűlés 2016. december 13-án fogadott el. A törvény korábbi és most 
módosított változata sem biztosítja ugyanis a gyermekvédelmi ellátásban lévő, 
12 év alatti súlyosan fogyatékos és tartósan beteg gyermekek számára, hogy 
családi körülmények között, befogadó szülőnél nevelkedhessenek, miközben 
az ehhez való jogukat hazánk által elfogadott nemzetközi egyezmények is 
kimondják.  
A magyar államnak kötelessége e jogokat a Gyvt.-ben garantálni, és minden 
szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy ezek a gyermekek 
ép társaikhoz hasonlóan örökbefogadó vagy nevelőszülői családban 
nőhessenek fel. Szövetségünk Balog Zoltántól, az emberi erőforrások 
miniszterétől és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettestől, a törvénymódosítás 
előterjesztőitől azt kérte, hogy a törvény a MEOSZ javaslatának megfelelően 
kerüljön elfogadásra. Sajnos ez nem valósult meg. Ezt követően Áder János 
köztársasági elnökhöz fordultunk, kérve, hogy a törvényt megfontolásra küldje 
vissza az Országgyűlésnek, de az aláírás sajnálatos módon addigra már 
megtörtént.  
http://www.meosz.hu/blog/az-allami-gondozasban-levo-sulyosan-fogyatekos-
gyermekeknek-is-joguk-van-csaladban-felnoni/ 
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1.5. Az oktatás, képzés 

2016 júliusában sürgős intézkedéseket javasoltunk az oktatás területén, és az 
inkluzív oktatásra való mielőbbi áttérést szorgalmaztuk.  
Álláspontunk szerint rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy 
az oktatás a mozgássérült, fogyatékos gyermekek egyéni szükségletei szerint 
működhessen. Az inkluzív oktatásra való áttérés tovább nem halasztható, 
kodifikált határidőkre van szükség. Növelni kell a fejlesztést végző 
szakemberek számát, felül kell vizsgálni a szakértői bizottságok működését is 
– áll többek közt abban a javaslatban, amelyet a Szövetség az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanácsnak (OFT) küldött meg nemrég. 
 
A Tanács azt követően vette napirendjére a fogyatékossággal élő gyermekek 
integrált oktatásának ügyét, hogy az alapvető jogok biztosa jelentésében 
számos alapjogi visszásságot tárt fel. Az ombudsmannak a szülők azt 
sérelmezték, hogy sajátos nevelési igényű, integráltan oktatható gyermekük a 
köznevelési rendszerben nem kapja meg a szakértői bizottság által javasolt 
fejlesztő nevelést, oktatást, aminek legfőbb oka az égető szakemberhiány. 
Gondot okoz az is, hogy a szakértői bizottságok véleményei sok esetben nem 
világosak, kiadásuk hónapokba telik. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 
felkérte Czibere Károly államtitkárt, hogy a problémák megoldása érdekében 
egyeztessen az oktatásért felelős államtitkárral. Ehhez kapcsolódóan a 
MEOSZ is megtette a témában a javaslatait.  
 
Kovács Ágnes elnök a mozgássérült gyermekek oktatásáról azt írja: a 
családok többsége ma választani kényszerül. Vagy integrált körülmények közt 
taníttatják a gyermeküket, aki ezáltal kevesebb mozgás- és konduktív 
pedagógiai fejlesztésben részesül, vagy speciális körülmények között, 
lemondva arról, hogy a gyermek inkluzív környezetben szocializálódjon. A 
MEOSZ különösen aggályosnak tartja a területet érintő súlyos 
szakemberhiányt, ezért kéri, hogy a problémával az OFT külön is 
foglalkozzon. Növelni kell az utazó-gyógypedagógusi, utazó-konduktori 
hálózat kapacitását, amire az államnak forrást kell biztosítania. Felül kell 
vizsgálni a pedagógiai szakszolgálati intézmények működését, ahol szintén 
több szakemberre van szükség. Pontosan meg kell határozni azt is, hogy mit 
tartalmazzon a bizottságok által kiadott szakvélemény, az abban foglaltak 
betartását pedig jogszabályi szinten kötelezővé kell tenni az iskolák számára, 
és folyamatosan monitorozni kell a megvalósulását. Az iskolaválasztás 
folyamatát szintén javasoljuk áttekinteni, az ugyanis a fogyatékos gyermekek 
esetében külön „kálvária”. További részletek, a javaslat itt olvasható: 
http://www.meosz.hu/blog/fogyatekossaggal‐elo‐gyermekek‐oktatasa‐a‐meosz‐
surgos‐intezkedeseket‐javasol/ 
 
A	 MEOSZ	 több	 javaslata	 is	 beépült	 az	 ENSZ	 inkluzív	 oktatásról	 szóló	
iránymutatásába.	 http://www.meosz.hu/blog/allasfoglalas‐az‐inkluziv‐
oktatashoz‐valo‐jogrol/	
 
 
 

 



2016 augusztusában elfogadott dokumentumba több olyan javaslatunk is beépült, 
melyet 2015 év végén fogalmaztunk meg az ENSZ inkluzív oktatásról szóló 
ajánlásához.  

Szövetségünk javaslatokat tett az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek 
Jogainak Bizottsága inkluzív oktatásról szóló általános kommentárjához, 
amelyekből több be is épült az iránymutatásba.  
A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága az az ENSZ-testület, 
amely a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
(CRPD) végrehajtása felett őrködik. A Bizottság amellett, hogy időszakonként 
minden, az Egyezmény mellett elkötelezett ország fogyatékosságügyi jogi 
szabályozását és azok végrehajtását felülvizsgálja, egyéb dokumentumok 
elfogadásával is segíti az országokat. Ilyen dokumentum az ún. „Általános 
Kommentár” (angolul: General Comment) is, mely egy-egy meghatározott 
témával kapcsolatban ad iránymutatást. A Bizottság tavaly ősszel az inkluzív 
oktatásról szóló, 4. számú Általános Kommentár tervezetéhez kérte az érintett 
személyek és szervezeteik, kormányok és szakemberek észrevételeit, 
javaslatait. A tervezetre 87 beadvány érkezett a világ minden tájáról, köztük a 
MEOSZ-tól is. A MEOSZ 13 javaslatot küldött a Bizottságnak, melyekből 
többet beépítettek a végleges ENSZ-dokumentumba, így például: 
http://www.meosz.hu/blog/a‐meosz‐tobb‐javaslata‐is‐beepult‐az‐ensz‐inkluziv‐
oktatasrol‐szolo‐iranymutatasaba/ 

2016 márciusában az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a MEOSZ álláspontját 
kérte egy mozgáskorlátozott diák érettségi vizsgája kapcsán, aki az írásos 
vizsgához állapota miatt segítő személyt vett igénybe, ám ezt az illetékes 
kormányhivatal oktatási főosztálya kifogásolta. A megkeresés és az arra 
megküldött válaszunk itt olvasható: http://www.meosz.hu/blog/oktatas-
vizsgak-a-meosz-valasza-az-ombudsmani-hivatalnak/ 

1.6. Női jogok 

2016. április 2-án a MEOSZ elnökségének állandó nőügyi megbízottjai 
szervezésében nőtalálkozóra és Nők az emberi jogokért címmel konferenciára 
került sor Inárcson.  

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.   
Kovács Ágnes 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. Braun János szerint 
nők nélkül nem létezhetünk. És nemcsak az édesanyákra gondol, akik életet 
adnak, hanem azokra is, akik végigkísérik az életünket. Ő sem vészelte volna 
át a betegsége legnehezebb időszakát, ha nem áll mellette a társa. Örül, hogy 
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a mozgalomban ilyen sok nő vállal szerepet, és szeretné, ha ez a találkozó 
egyben hagyományt is teremtene – mondta.  
A konferencián 
előadást tartott 
Földesi 
Erzsébet,  a 
MEOSZ alelnöke, a 
FESZT elnöke. 
Előadásában 
kifejtette, hogy 
hazánkban a 
fogyatékos nőket 
kettős hátrány éri: 
nemi diszkrimináció 
a férfiakkal 
szemben, és a 
fogyatékosságuk miatt is hátrányt szenvednek. A fogyatékos nőkre 
hatványozottan igaz a „láthatatlanság” jelensége, amit az egész fogyatékos 
társadalom megtapasztal. Nincsenek nevesítve sem a magasabb szintű 

jogszabályokban, 
mint pl. az 
Alaptörvény, sem az 
alacsonyabb szintű, 
végrehajtási 
rendeletekben. 
Fokozottan érinti a 
fogyatékos nőket a 
családon belüli 
erőszak, ami még 
mindig tabu. 
Miközben nincsenek 
felmérések, ismert, 

hogy sokan szenvednek el közülük verbális, pszichikai és fizikális erőszakot. 
Erőszak az is, ha a segítő, a gondozó családtag elszigeteli, segítség nélkül 
hagyja a fogyatékos embert – figyelmeztetett az alelnök. (Földesi Erzsébet 
prezentációját itt nézhetik meg.) 
További részletek itt: http://www.meosz.hu/blog/notalalkozot-es-konferenciat-
tartott-a-meosz-2/ 

1.7. A szociális törvény módosítása: a kitagolás legnagyobb 
kihívása még mindig az, hogy ne „mini intézetek” jöjjenek létre 

2016 augusztusában véleményeztük a módosítás előtt álló szociális törvényt.  

A tervezet tartalmazott üdvözlendő lépéseket, de – egyebek mellett – 
hiányzott belőle a támogató szolgálatok kapacitásnövelése és 24 órássá 
bővítése, a támogatott lakhatási férőhelyek számának növelése. A kormány 
megszüntetné az átmeneti ellátást nyújtó intézmények többségét is, anélkül, 
hogy alternatív megoldást biztosítana a krízishelyzetben lévő fogyatékos 
emberek számára, ezt a Szövetség nem tudja támogatni. Azt is megírtuk:  
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kiemelten kell figyelni arra, hogy a kitagolás folyamán ne „mini intézetek” 
jöjjenek létre.  
Véleményünk: 
„1./Társadalmi egyeztetés: Előzetesen fel szeretnénk hívni a figyelmüket a 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. 
törvényben (a továbbiakban: CRPD) meghatározott általános kötelezettségre, 
mely szerint a CRPD végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák 
kidolgozása és végrehajtása során, továbbá a fogyatékossággal élő 
személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban 
a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják képviseleti 
szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a 
fogyatékossággal élő gyermekeket is. A jogszabályok előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 10. § (1) bekezdése 
értelmében a tervezetet a kormányzati szervekkel való egyeztetésre 
bocsátással egyidejűleg úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 
hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet 
érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály 
előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben 
mérlegelhesse. Mindezek tükrében úgy véljük, hogy a fogyatékossággal élő 
személyeket érintő kérdéseket is magába foglaló törvénytervezet közzététele, 
illetve a véleményezésre nyitva álló határidő (8 munkanap) nem felel meg sem 
a hazai, sem a nemzetközi jogszabályi kötelezettségeknek. A „semmit rólunk 
nélkülünk“ elv mentén javasoljuk és kérjük a fogyatékossággal élő – 
Szövetségünk vonatkozásában a mozgáskorlátozott – személyeket érintő 
jogszabályok társadalmi egyeztetési formájaként a közvetlen véleményezés, 
egyeztetés alkalmazását. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) 
1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat által lefektetett feladatai között elsőként 
szerepel a „3.a) véleményezi a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok 
tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg a fogyatékosságügyet érintő 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, 
módosítására.“ Ezért kérjük, szíveskedjenek lehetővé tenni, hogy a fogyatékos 
embereket érintő jogszabályi változásokat az OFT napirendjére tűzhesse. 
A fenti lépések nagyobb mértékben biztosítanák a jogszabály által 
megkövetelt, legszélesebb körű véleménynyilvánítást, valamint a szakmailag 
megalapozott döntéshozatalt.  
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban Sztv.) módosításához Magyarország a CRPD 
aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy a fogyatékos személyek számára 
hozzáférési lehetőséget biztosít többféle otthoni, intézményi és egyéb 
közösségi támogató szolgálathoz, beleértve azt a személyes segítséget, mely 
a közösségben éléshez és a közösségbe történő beilleszkedéshez, valamint a 
közösségtől való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése céljából 
szükséges. Ennek érdekében az Országos Fogyatékosságügyi Programban, 
illetve az Intézkedési Tervben rögzítésra került, hogy (1) az otthonmaradás 
elősegítése érdekében bővíteni szükséges az önálló életvitelt elősegítő 
szociális alapszolgáltatások és a lakóhelyhez közeli szolgáltatások körét, (2) 
szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos személyek részére a 
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös 
tekintettel a nappali ellátást biztosító intézményekre, (3) létre kell hozni azt a 
szakmai műhelyt, amely a szociális intézmény férőhely kiváltás koordinatív-
módszertani támogatását biztosítja, továbbá (4) projektet kell indítani a tartós 
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bentlakást nyújtó szociális intézményi férőhelyek személyközpontú, tényleges 
kiváltása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése érdekében. Jelen 
jogszabálytervezetben megjelenik a támogatott lakhatásra vonatkozó 
szabályok módosítása, illetve az alapellátás igénybevételének lehetősége, de 
ezek nem eredményezik a szolgáltatások minőségi javulását és kapacitásbeli 
növekedését. A jelenlegi támogató szolgáltatás kapacitásnövelése 
elengedhetetlen annak érdekében, hogy a támogatott lakhatásban élő 
emberek megfelelő közösségi integrációja valóban megtörténjen. A 24 órás 
támogató szolgáltatások bevezetése elengedhetetlen mind a kitagolásban 
érintett emberek, mind a súlyosan mozgáskorlátozott emberek megfelelő 
életminőségének biztosításához. Továbbá nem látjuk biztosítottnak, hogy a 
támogatott lakhatási szolgáltatások rendszere egyenlő eséllyel hozzáférhetővé 
válna a családban élő fogyatékos személyek számára is. Az alapellátások 
vonatkozásában javasoljuk az igénybe vehető szolgáltatási elemek körének 
bővítését is, nagyobb hangsúlyt helyezve a fogyatékos személyek 
önrendelkezésére, közösségi integrációjára, hiszen ez az ellátási forma 
szolgálja legjobban az önálló életvitelt.  
2.1. Az előterjesztés 2. §-hoz Az Egyezmény 19. cikkelye rendelkezik a 
fogyatékos emberek önálló életvitelének és a közösségbe való befogadásuk 
jogáról, mely cikkely megvalósítása érdekében a kiváltási folyamat is 
folytatódik: „Az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékossággal 
élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és másokkal egyenlő 
szabad döntéshez való jogát; minden szükséges és hatékony intézkedést 
megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes 
mértékben élvezhessék e jogaikat és a teljes közösségi befogadást és 
részvételt, beleértve a következők biztosítását:  
a) a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon 
lehetőségük van lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel 
élnek együtt, és nem kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között 
élni; 
b) a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférési lehetőséget 
biztosítanak többféle otthoni, intézményi és egyéb közösségi támogató 
szolgálathoz, beleértve azt a személyes segítséget, mely a közösségben 
éléshez és a közösségbe történő beilleszkedéshez, valamint a közösségtől 
való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése céljából szükséges; c) a 
mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és létesítmények azonos 
alapon hozzáférhetőek a fogyatékossággal élő személyek számára is, és 
igényeikhez igazítottak.“ Az előterjesztés nem tartalmaz elmozdulást arra 
nézve, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat a fogyatékos emberek 
szükségleteihez igazítanák, férőhely- és feladategység növeléssel, így a 
rendszer nem reagál az alábbi problémákra:  budapesti, közép-
magyarországi támogatott lakhatási férőhelyek biztosítása fogyatékos 
emberek részére,  bentlakásos intézményi várólisták csökkentése, új 
támogatott lakhatási férőhelyek létesítése. A probléma orvoslása érdekében 
további döntéshozói lépések és jogszabályi változások szükségesek!  
2.2. Az előterjesztés 3. és 10. §-hoz Az előterjesztés 3. és 10. paragrafusa 
rendelkezik arról, hogy a szolgáltatás-tervezési koncepció helyébe szociális 
koncepció lép. A koncepció kialakításába és a szociálpolitikai kerekasztal 
működtetésébe kérjük bevonni a fogyatékos emberek helyi érdekvédelmi 
szervezeteit, a fent már hivatkozott CRPD 4. (3) bekezdés alapján. A 
bevonási, meghívási kötelezettséget törvényi szinten kérjük kodifikálni.  



15 
	

2.3. Az előterjesztés 7. §-hoz A támogatott lakhatás vonatkozásában a 
tervezet kibővíttette a szükségletfelmérés alapján igénybe vehető 
szolgáltatások körét és megteremtette az alapellátások igénybevételének 
lehetőségét. Szövetségünk üdvözli a jogalkotói szándékot, miszerint a 
lakhatási szolgáltatáshoz egyéb szociális alapszolgáltatások párosíthatók, az 
egyén szükségleteinek megfelelően. Üdvözöljük, hogy a kiváltás második 
üteme már ezen szabályozás mellett történhet meg. Az önálló életvitel 
fenntartása mellett fontosnak tartjuk a támogatott lakhatást igénylő személy 
önrendelkezésének biztosítását, a szabad választás, a döntés lehetőségét! 
Nem látjuk, hogy az alapszolgáltatások rendszere hogyan fog igazodni ahhoz 
az önálló életvitelhez, amelyet a fogyatékos ember mint a közösség tagja fog 
igénybe venni! A támogatott lakhatási struktúra legnagyobb kihívása továbbra 
is az, hogy ne mini „intézetek“ jöjjenek létre. Ennek szemléltetésére idéznénk 
egy, a Szövetségünkhöz 2016- ban érkezett levélből. Az érintett súlyosan 
mozgáskorlátozott, érettségizett személy, aki egy vidéki szociális 
intézményben lakik: „A tévé a közösségi helyiségbe van, már kiharcoltam, hogy ha a film 
9 után ér véget, akkor is nézhessem. Amúgy ha valamit éjszaka szeretnék nézni, azt itt nem 
nézhetem, azt nem engednék az éjszakások. Ha fürdetési nap van (mert az intézmény 
határozza meg, hogy mikor van fürdetés és nem a valós szükséglet) akkor 4-kor megyek 
fürödni, és 5 kor vacsora. 3-an vagyunk egy szobában, de a legjobban mégis az a város 
hiányzik, ahol felnőttem, ahol a barátaim, a szabadidős lehetőségem volt. Az egyik gondozó 
rasszista kijelentéseket tett, panaszomra közölték, hogy szólásszabadság van. A község, ahol 
az intézmény van, nem is akadálymentes, nem lehet közlekedni. Munka nincs.“ A 
támogatott lakhatás közösségi típusú ellátási formaként való működéséhez a 
szolgáltatói paletta fejlesztése szükséges:  
- nincs garantálva sem a hatályos, sem a jövőbeni rendszerben, hogy a 
támogatottlakhatás szolgáltatások egyenlően fedik le az ország területét, hogy 
egyenlő hozzáférést biztosít az érintettek számára a szolgáltatásokhoz;  
- fővárosi és országos problémaként a támogatott lakhatási férőhelyek hiányát 
ismét kiemelnénk;  
- biztosítani kell, hogy a támogató szolgáltatások, alapszolgáltatások azonos 
minőségét. A támogatott lakhatás sikerének legfontosabb alapfeltétele a 
szolgáltatási gyűrű, és nem az újonnan épült infrastruktúra!  
- nem világos, hogy a nyújtani kívánt szolgáltatások milyen szempontok 
alapján vehetők igénybe, és változtathatóak, variálhatóak-e a fogyatékos 
ember döntése alapján;  
- nem egyértelmű, hogy a tervezett, kibővített szolgáltatások pontosan mit is 
takarnak, mi alapján dől el, hogy a támogatott lakhatás helyszínén, vagy külső 
helyszínen történik a segítés. Ez egy taxatív felsorolás, vagy az érintett 
igényeinek megfelelően bővíthetőek?  
- Szövetségünk álláspontja a CRPD alapján az, hogy a támogatott lakhatási 
szolgáltatásokat úgy kell kialakítani, hogy a fokozott támogatási igényű, 
súlyosan vagy halmozottan fogyatékos emberek is igénybe vehessék őket. A 
hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében a lakhatási 
szolgáltatásokhoz való alapszolgáltatások hozzárendelésének nem lehet 
korlátja, a „túl sok” avagy fokozott támogatási szükséglet.  
2.4. Az előterjesztés 12. §-hoz (1) Az Szt. 94/C. § a a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki: „(2a) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás 
megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata 
szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális 
ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében 
részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság 
alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni 
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és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni.” 
Szövetségünk a helyettes döntéshozatali formák helyett a támogatott 
döntéhozatal intézményének és gyakorlatának megvalósítását támogatja a 
fogyatékos emberek mindennapi életevitelének, önrendelkezésének 
biztosítása érdekében.  
A CRPD a 12. cikkben rendelkezik erről az alábbiak szerint: „ A törvény előtti 
egyenlőség  
1. A részes államok újólag megerősítik, hogy a fogyatékossággal élő 
személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként 
ismerjék el őket.  
2. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket az 
élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg 
cselekvőképesség.  
3. A részes államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének 
gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetővé váljon.  
5 4. A részes államok biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására 
vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, 
megfelelő és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelőzésére. 
Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására 
vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és 
választásait, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól mentesek, 
arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehető legrövidebb időre 
vonatkoznak, továbbá hogy a hatáskörrel rendelkező, független és pártatlan 
hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat. A 
biztosítékok azzal arányosak, amilyen mértékben az adott intézkedések érintik 
a személy jogait és érdekeit.“  
Mindezek alapján a fenti intézkedést jelen jogszabályi körülmények között – 
korlátozott cselekvőképesség megléte stb. – támogatja, de fontos, hogy ez ne 
csak dokumentáció szintjén történjen meg, illetve, hogy a fogyatékos emberek 
sérülésspecifikusan akadálymentesítve (pl. könnyen érthető változatban) 
férhessenek hozzá a teljes intézményi dokumentációhoz!  
2.5. Az előterjesztés 19. §-a kiegészíti a Sztv. 138 §.: „(4) Átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény 2022. december 31-éig működhet.” Az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmények (a) időskorúak gondozóháza; b) fogyatékos 
személyek gondozóháza; c) pszichiátriai betegek átmeneti otthona; d) 
szenvedélybetegek átmeneti otthona) megszüntetésének indoklását nem 
látjuk megalapozottnak. Ezen intézménytípus alacsonyabb finanszírozása 
nem volt indokolt, és az átmeneti jelleg helyett valójában a tartós bentlakást 
megelőző formaként működött. A jelenlegi túlterhelt ellátórendszer eddig sem 
volt képes megoldani a fogyatékos személyek elhelyezését, így a rászorulók 
„átcsúsztak“ az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe, arra várva, hogy 
mikor szabadul fel egy hely valamelyik egyéb szakellátásban. Ennek 
eredményeképp sok olyan személy maradt a szakosított ellátáson kívül, 
akiknek ellátása a családjában nem biztosított. Ennek a problémának a 
megoldása nem az, hogy megszüntetjük az átmeneti ellátást nyújtó 
intézményeket, és helyettük nem hozunk létre egy olyan szolgáltatástípust, 
amely kírzisellátást biztosít, gyors reagálásra képes és a családi környezetbe 
való visszafogadást segíti elő. Az átmeneti intézmények megszüntetésének 
következményeként azok a családok maradnak segítség nélkül, akik maguk 
gondoskodnak ugyan fogyatékos családtagjukról, de átmeneti időre, 
krízishelyzet miatt ellátást igényelnek. Továbbá azt sem szeretnénk, ha 
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intézményvezetői kompetencia váltaná fel az állami kötelezettségeket, hiszen 
az államnak kötelessége gondoskodni az ellátás jogszabályi feltételéről, és azt 
meg is kell finanszíroznia. Ezért Szövetségünk az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények megszüntetését alternatív megoldások kialakítása nélkül nem 
támogatja. A bentlakásos intézmények jelen formában nem tudják a 
fogyatékos embereket ért krízishelyzeteket kezelni, megoldani, a közösségi és 
intézményi rehabilitációt összekapcsolni. A krízis- és átmeneti férőhelyeket 
akkor is finanszírozni kell, ha azok éppen üresen működnek, mert csak így 
válnak fenntarthatóvá. Kérjük a valós igényekre reagáló krízis- vagy átmeneti 
központok létrehozását! Szövetségünk kéri, hogy a jelenlegi átmeneti ellátási 
forma átalakítási eljárása következtében ne csökkenjen a szakellátási 
férőhelyek száma! 
Részletek: http://www.meosz.hu/blog/a‐kitagolas‐legnagyobb‐kihivasa‐meg‐
mindig‐az‐hogy‐ne‐mini‐intezetek‐jojjenek‐letre/ 
 

2016-ban a MEOSZ véleményezte a fogyatékossággal élő személyek számára 
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 
hosszú távú koncepcióról (2016-2036) szóló előterjesztést, az intézményi 
férőhelykiváltással kapcsolatos uniós projektet (EFOP 1.9.1., 2.2.2.) és a 
bentlakásos intézmények felújítására lehetőséget adó projekteket is (EFOP 
2.2.3., 2.1.1.). A témához kapcsolódóan számos egyeztetésen vett részt. A 
MEOSZ álláspontja, szakmai javaslatai itt olvashatók:  

http://www.meosz.hu/blog/kitagolas-a-meosz-kemenyen-kepviseli-a-sulyosan-
mozgasserult-emberek-erdekeit/ 

 
1.8. A szociális ellátás területe 

 
2016. december 6-án levélben fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához és 

több kormánytaghoz, kérve: vizsgálják felül az intézményi normatívákat és a 
támogató szolgálatok finanszírozását, valamint a fogyatékos emberek 
szervezeteinek bevonásával állítsanak fel egy munkacsoportot, amely a 2018-
as költségvetési évre kidolgozza a szektor semleges finanszírozás kereteit. 

 
A MEOSZ kezdeményezéséhez a fogyatékos emberek érdekvédelmi 
szervezetei is csatlakoztak. A levél itt olvasható: http://www.meosz.hu/blog/a-
meosz-az-intezmenyi-normativak-felulvizsgalatat-keri/ 
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1.9.  Az önálló életvitelről, közösségbe való befogadás   

2016 októberében a MEOSZ lefordította és közzétette az Európai 
Fogyatékosügyi Fórum állásfoglalását a fogyatékos személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény önálló életvitelről, közösségbe való befogadásról szóló 19. 
cikkelyéről. A dokumentum itt érhető el: http://www.meosz.hu/blog/elet-a-
kozossegben-minden-fogyatekos-ember-szamara-mit-jelent-az-onallo-
onrendelkezo-elet-a-gyakorlatban/ 
 
 

1.10.   A gépjárműszerzési támogatása 

2016. január 25-i ülésén az elnökség egyeztetést folytatott a Duna Lízing Zrt. és a 
Lehetőségautó Kft. képviselőivel a gépjárműszerzési rendszerről.  

 
A január 25-i elnökségi ülés vendége volt Dézsi Tamás, a Duna Lízing Zrt. 
vezérigazgatója, Virág Gabriella, a Lehetőségautó Kft. ügyvezető igazgatója 
és munkatársaik. Dézsi Tamás elmondta: a konzorcium vezetője tavaly óta a 
Duna Lízing, amely a Duna Takarék Bank Zrt. tulajdonában van. Az új vezetés 
célja, hogy egyszerűbbé, átláthatóbbá tegye a rendszert. A THM-et sikerült 
20% alá vinni, dolgoznak rajta, hogy tovább csökkenthessék. Kedvezőbb 
Casco-árat is sikerült elérniük. Szeretnék tovább egyszerűsíteni az 
ügymenetet, hogy érthető legyen és gyors.  
 
Támogatási, értékesítési adatok:  

 
* Új autó Használt autó 
Kérelem 2653 10420 
Határozat 3040 4203 
Szerződés 1156 623 

*a táblázat 2015. II. félév adatait nem tartalmazza 
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Kérdésre válaszolva elhangzott: arra vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, 
hogy hány kerekesszéket használó mozgássérült ember vett eddig támogatott 
autót, de az értékesített gépjárművek kb. 80 százalékát mozgáskorlátozottak 
vették meg. A vezérigazgató elmondta: Magyarországon évente kb. 70 ezer új 
autót adnak el, ennek mintegy 20%-át veszik magánszemélyek. Az 
értékesítési ráta a teljes lakosság körében is alacsony, a fogyatékos emberek 
körében pedig még alacsonyabb.  

 
A gépjárműszerzésről szóló kormányrendelet módosítása kapcsán elmondta: 
szeretnék, lenne lehetőség hat éves futamidőre is. Mivel a kormányrendelet 
előírja a kötelező hitelfelvételt, azok számára, akik nem akarnak hitelt 
igényelni, bevezetnének egy „minihiteles” konstrukciót: csak néhány tízezer 
forintot kellene felvenniük, gyors, egyszerűsített hitelbírálat mellett. Új autók 
esetén kezdeményezték a támogatási összeg növelését a tárcánál, 
elképzelhető, hogy ez meg fog valósulni. Szeretnék a jogosulti kört is bővíteni 
az olyan életszerű helyzetekre, mint amikor pl. az unoka szállítaná a 
nagyszülőt. Dézsi Tamás úgy fogalmazott: tisztában vannak azzal, hogy a 
jelenlegi Suzuki-paletta sok igényt nem tud kielégíteni, ezért elfogadták és 
továbbították a MEOSZ kérését a tárcának, miszerint legyen egy elkülönített 
keret a legsúlyosabban mozgássérült emberek számára, amelyből – 
magasabb támogatás mellett – szabadon választhatnának maguknak az 
egyéni igényeiknek megfelelő új gépkocsit. A tárca nem zárkózott el ettől. 
Továbbították azt a kérésünket is, hogy vizsgálják felül a közlekedőképesség-
minősítési rendszert. 

 
Érzékelik a használt autó vásárlással kapcsolatos problémákat, miszerint a 
kereskedők nem akarnak várni a támogatásra, ezért a tervek szerint vásárolni 
fognak jó állapotú használt gépkocsikat (kombikat és hétszemélyeseket is), 
amelyeket továbbadnak majd az igénylőknek.  

 
Kovács Ágnes megköszönte a tájékoztatást, egyúttal hangsúlyozta: a mostani 
gépjárműszerzési rendszer pont a legsúlyosabban mozgássérült embereknek 
nem nyújt segítséget, ez ellen pedig minden eszközzel fellépünk. Amikor nem 
fogytak az autók, akkor a döntéshozó nem azt nézte meg, hogy mit kell tennie 
ahhoz, hogy a mozgássérült emberek minél szélesebb körben 
hozzáférhessenek a támogatáshoz, hanem kibővítette a jogosulti kört a nem 
mozgássérült fogyatékossággal élőkre. Egyik alapvető probléma a közlekedő-
képesség vizsgálat, amelyen a korábbi jogosultak 60 százaléka nem megy át 
– mondta. Semmi szükség nincs a jogosulti kört bővítésére, elég lenne rendbe 
tenni a közlekedő-képesség minősítést, máris sokkal több mozgássérült 
ember férhetne hozzá a támogatáshoz. Leszögezte: a MEOSZ nem támogatja 
a jogosulti kör semmilyen irányú bővítését addig, ameddig a rendszer nem 
lesz képes megfelelően kiszolgálni a súlyosan mozgássérült emberek igényeit, 
akinek egyébként évtizedekkel ezelőtt eredetileg létrehozták ezt a támogatást, 
a MEOSZ érdekvédelmi tevékenységének köszönhetően. Az elnök ismét 
elmondta, a gépjármű támogatási rendszernek három csoportot kell 
kiszolgálnia. A mostani új autók megfelelnek a más fogyatékossággal élőknek, 
a mozgássérült embereknek azonban több, szabadon választható típust kell 
biztosítani, hogy mindenki megtalálja az igényeinek, állapotának megfelelőt. 
Egy harmadik körben pedig a legsúlyosabban mozgássérült embereknek kell 
a jelenleginél lényegesen magasabb szerzési és átalakítási támogatással 
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biztosítani az egyéni igényeiknek megfelelő gépkocsikat. A minihitelre azt 
válaszolta: ne a mozgássérült embereknek kelljen a rossz szabályozáshoz 
alkalmazkodni, hanem a jogszabályt kell módosítani, hogy ne legyen kötelező 
a hitelfelvétel.  

 
Az elnökség tagjai közül többen javasolták, hogy a külföldről behozott használt 
autókra is lehessen támogatást kapni, mert pl. Nyugat-Európából jó állapotú, 
átalakított, rámpával, lifttel felszerelt gépjárműveket lehet behozni, jó áron. Ezt 
a vendégek nem tartották kivitelezhetőnek, de megígérték, hogy utánanéznek. 
Szó volt arról is, hogy rendkívül kevés átalakítási támogatás odaítélésére van 
lehetőség, a tárca nem akarja növelni a keretet, pedig a MEOSZ már 
számtalanszor kérte. Az elnök hangsúlyozta: nyitottak vagyunk minden olyan 
együttműködésre, amely az egész rendszer, ezen belül a súlyosan 
mozgássérült emberek támogatásának javítását szolgálja.  

 
2016. február 23-án, a MEOSZ kezdeményezésére egyeztetésre került sor az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárságának vezető munkatársaival és Nyitrai Imre helyettes 
államtitkárral. 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
kezdeményezésére egyeztetés-sorozat indult a Szövetség elnöksége és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és felzárkózásért felelős 
államtitkársága között a mozgássérült emberek helyzetének javítása 
érdekében.  

 
Nyitrai Imre helyettes államtitkár a MEOSZ székházában tartott február 23-i 
egyeztetésen kifejtette: reméli, hogy a mostani egy hosszan tartó, közös 
munkafolyamat első megbeszélése. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke 
elmondta: értékeli, hogy az államtitkárság nyitott az együttműködésre, hisz 
mindnyájunk közös célja a mozgássérült emberek hátrányainak csökkentése. 
Az egyeztetésen, amelyen Szekeres Pál fogyatékosügyért felelős miniszteri 
biztos és az államtitkárság több főosztályvezetője is részt vett, egyebek mellett 
a súlyosan mozgássérült emberek közlekedési kedvezményeiről tárgyaltak. A 
MEOSZ korábban egyeztetéseket folytatott a finanszírozó és értékesítő 
szervezetekkel, illetve több alkalommal kezdeményezte a gépjárműszerzési 
rendszer átalakítását a tárcánál azért, hogy a súlyosan mozgássérült 
embereknek is megfeleljen. Az államtitkárság úgy tájékoztatott: emelni fogják 
az új jármű vásárlásához nyújtott támogatást, és a MEOSZ javaslatára több 
olyan intézkedést terveznek, amelyek megkönnyítik majd a jogosultak 
számára a gépjárművekhez való hozzájutást. A tárca képviselői elmondták: 
támogatják a MEOSZ javaslatát, miszerint egy külön pályázati keretet kellene 
erre létrehozni. A részleteket a Szövetség javaslatai alapján a felek közösen 
fogják kidolgozni, és a tavasz folyamán áttekintik a gépjármű-átalakítására 
szánt keretet is.  

 
A MEOSZ támogatja, hogy parkolási kártya nemcsak mozgássérült, hanem 
más fogyatékossággal élő embereknek is jár, a tágasabb, speciális 
parkolóhelyekről azonban gyakran kiszorulnak a súlyosan mozgássérült 
emberek, ami akadályozza a biztonságos ki- és beszállásukat. A Szövetség 
ezért többször kérte, hogy a mozgássérült parkolóhelyeket csak ők 
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használhassák. A felek abban állapodtak meg, hogy a témában további 
egyeztetések szükségesek.  

 
A MEOSZ a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülvizsgálatát is kérte 
korábban, a vizsgálatokon ugyanis a mozgássérült emberek 60 százaléka 
nem megy át, így elesnek a parkolási igazolványtól és az egyéb 
kedvezményektől. Az államtitkárság támogatja a minősítési rendszer 
felülvizsgálatát, a feladatra munkacsoportot hoz létre, a folyamatba pedig a 
Szövetséget is bevonja. A megbeszélésen szó volt a mozgássérült emberek 
elemi rehabilitációjáról szóló MEOSZ-javaslatról is, amelyről további 
egyeztetéseket folytatnak.  

 
Nyitrai Imre hangsúlyozta: minden területen várják a MEOSZ szakmai 
javaslatait. Kovács Ágnes úgy fogalmazott: a Szövetség ezután is megteszi 
javaslatait, és reméli, hogy a közös munka eredményeként érdemben 
csökkennek majd a súlyosan mozgássérült emberek hátrányai.  

 
 
2016 márciusában Szövetségünk javaslatot tett egy gépjárműszerzési pályázatra, 

amely néhány súlyosan mozgássérült embernek segítene megfelelő 
gépjárműhöz jutni addig is, ameddig nem történik meg az elhibázott 
támogatási rendszer teljes korrekciója. A javaslat részleteiről bővebben: 
http://www.meosz.hu/blog/javaslat‐a‐sulyosan‐mozgasserult‐szemelyek‐
gepjarmuszerzesi‐tamogatasara/ 

 
1.11.   A lakás akadálymentesítési támogatás 

1.11.1.  Lakás akadálymentesítési koncepció 

 
2016 márciusában a MEOSZ megküldte javaslatát a készülő új, lakás-

akadálymentesítési koncepcióhoz. A Szövetség áprilisban levélben, illetve 
állásfoglalásban is megerősítette: olyan lakás-akadálymentesítési támogatási 
rendszerre van szükség, amelyben az egyén valós szükségletei határozzák 
meg a támogatás összegét, és nem az összeg az akadálymentesítés 
mértékét. A súlyosan mozgássérült emberek rehabilitációjának, társadalmi 
részvételének 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 koncepcióra van szükség, rendszerszintű 
változtatásokra. A javaslatok az alábbi linkeken olvashatók:  
http://www.meosz.hu/blog/lakas‐akadalymentesites‐az‐egyen‐szuksegleteihez‐
igazodjon‐a‐tamogatas/ 
http://www.meosz.hu/blog/szukseglet‐alapu‐lakas‐akadalymentesitesre‐van‐
szukseg‐korlatok‐nelkul/ 
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1.11.2. Lakás akadálymentesítési ügyintézés 
 

A MEOSZ 2016 folyamán több alkalommal is egyeztetett az OTP-vel a lakás-
akadálymentesítési támogatás ügyintézésnek megosztásáról.  

2016. januárban levélben fordultunk az OTP elnök-vezérigazgatójához, kérve, 
hogy alakítsunk ki stratégiai partnerséget, amelynek keretében a MEOSZ 
egyesületei végeznék a LÁT-ügyintézést, ahogy az 2011. előtt is volt. Az elnök 
úgy érvelt: amióta az egyesületeinket kivonták az ügyintézésből, drasztikusan 
csökkent a megítélt támogatások mennyisége. Míg 2008-ban közel 13 ezer 
kérelmet támogattak, addig 2012 óta nem éri el az 500-at az évente 
befogadott kérelmek száma.  
Amikor a MEOSZ egyesületei végezték az ügyintézést, az ügyfelek is 
elégedettek voltak Az ügyintézés menete azóta lassúbb, nehézkesebb, a 
mozgássérült embereknek sokat kell utazniuk. A számok is azt támasztják alá, 
hogy a rendszer jelenleg nem működik jól. Azt kértük az elnök-
vezérigazgatótól: egyeztessenek arról, hogy a MEOSZ egyesületeinek 
munkatársai a jövőben „külsősként” végezhessék a LÁT-ügyintézés nagy 
részét, ahogy a korábbi években is.  
Az OTP nyitott volt az egyeztetésre, február végén több igazgató, vezető 
munkatárs fogadta a MEOSZ elnökét. A megbeszélésen kiderült: a bankot is 
foglalkoztatja az igénylések, támogatások számának csökkenése. A 
munkamegosztástól nem zárkóztak el, ám jelezték: az ügyintézés átvétele 
nagy felelősséggel jár. Kovács Ágnes elmondta: ezzel a MEOSZ teljes 
mértékig tisztában van, hisz 1986 és 2011 között mi végeztük a feladatot, 
felelősségteljesen, elmarasztalást soha nem kaptunk. Abban maradtak, hogy 
a bank két héten belül megküldi az együttműködésre vonatkozó javaslatát, 
amit a MEOSZ meg fog vizsgálni, és szükség szerint további egyeztetéseket 
folytatunk.  
Javaslatunkra, mely az ügyintézés finanszírozását is magában foglalja, nem 
érkezett érdemi válasz. 

 
2016-ban a Szövetséghez a pénzintézetek által 2140 db igény került 
felterjesztésre, melyre a javaslatot minden esetben elkészítettük. A 
jogszabályban meghatározott feladat elvégzéséhez 3 fő munkatársat kell 
alkalmaznunk részmunkaidőben, akik teljes munkaidejét leköti a javaslatok 
elkészítése, melynek átlagos ideje 1 óra kérelmenként.  

 

1.12. Foglalkoztatás 

1.12.1. Megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatása 

2016 februárjában a MEOSZ javaslatokat tett a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. tv. módosításához. 
Szövetségünk – egyebek mellett – a jövedelemkorlát eltörlését, az ellátások 
minimum-maximum összegének a mindenkori minimálbérhez történő 
igazítását és a rehabilitációs kártyára jogosultak körének kiszélesítését 
javasolta.  

 
A jövedelemkorlát eltörlését, az ellátások minimum-maximum összegének a 
mindenkori minimálbérhez történő igazítását és a rehabilitációs kártyára 
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jogosultak körének kiszélesítését is javasolta a MEOSZ a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény módosításának a 
napokban lezajlott társadalmi egyeztetésében.  

 
Üdvözöltük, hogy eltörlik a rehabilitációs ellátottak heti 20 órás munkaidő 
korlátját. Ezt már korábban is kértük, mivel a munkavállalás ellen hatott, és 
rendkívül alacsony jövedelmi szintet eredményezett. Az érintettek az esetek 
többségében a négyórás minimálbérért dolgoztak, emellé kaptak egy harminc 
ezer forint körüli ellátást, ami összességében havi 60-70 ezer forint bevételt 
jelentett. Helyette jövedelemkorlátot vezetnének be, amit a MEOSZ szintén 
nem támogat, mert nem ösztönzi a munkavállalást, miközben az állam célja 
pont a foglalkoztatottság növelése.  

 
Rehabilitációs kártyára jelenleg csak a rehabilitációs ellátottak jogosultak. 
Utánuk a munkaadójuk szociális hozzájárulási kedvezményt vehet igénybe, 
ami ösztönözi a foglalkoztatást. Javasoltuk, hogy a rokkantsági ellátásban, a 
fogyatékossági támogatásban és a rokkantsági járadékban részesülő emberek 
is kaphassanak ilyen kártyát. A rendszer jelenleg ugyanis éppen a 
legsúlyosabban egészségkárosodott, fogyatékos emberek foglalkoztatását 
nem támogatja ezzel a kedvezménnyel, pedig az ő körükben a 
legalacsonyabb a foglalkoztatás szintje. Vannak olyanok is, akik a szükséges 
biztosítási idő hiánya miatt nem kaphatnak ellátást (B1, C1 kategória), emiatt 
rehabilitációs kártya sem jár nekik. Számukra is javasoltuk a kártya 
biztosítását, hisz ők még az ellátástól is elesnek. További részletek: 
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-javaslatai-a-megvaltozott-
munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol-szolo-torveny-modositasahoz/ 

 
2016 júniusában a MEOSZ levélben érdeklődött a megváltozott munkaképességű 

emberek rokkantsági ellátórendszerbe való bekerüléséről szóló ombudsmani 
vizsgálat következményeiről, és felhívta a biztos figyelmét: amennyiben nem 
tartja elégségesnek a minisztérium lépéseit, az Országgyűlés elé viheti az 
ügyet.  

	
Az alapvető jogok biztosa 2016 márciusában közzétett egy jelentést, 
amelyben megállapította, hogy az emberi méltóság védelmének 
szempontjából aggályos az, ahogyan a rokkantsági ellátórendszer reagálni tud 
a speciális méltánylást igénylő élethelyzetekre. Székely László szerint a 
rokkantsági ellátórendszer átalakítása miatt kialakult helyzet sérti azok 
alapjogait, akik a feltételek változása miatt nem tudják igazolni biztosítási 
idejüket. Az alapjogi biztos szerint egy olyan rendszer orvosolhatná a 
problémát, amely a normatív módon meghatározott feltételek mellett engedi a 
méltányosság gyakorlását, ezért jogszabály-módosítást kért a szaktárcától. 
 
2012-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény 
(Mmtv.) alapjaiban alakította át az egészségkárosodáson alapuló 
nyugellátásban részesülő emberek ellátórendszerét. A változás nagyszámú, 
súlyosan egészségkárosodott, nehéz anyagi körülmények között lévő embert 
érintett, akiknek mindennapi megélhetését is veszélybe sodorta, hogy kiestek 
az ellátórendszerből, vagy nem képesek bekerülni oda. A törvény alapján 
egészségbiztosítási ellátás váltotta fel azt a korábbi nyugdíjszerű ellátást, 
amelynél jogosultsági feltételként még döntően a szolgálati idő számított. Az új 
rendszer értelmében a jogosultság megállapításánál csak a kérelem 
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benyújtása előtti 15 év egészségbiztosítási járulékfizetéssel lefedett biztosítási 
ideje számít, a megszerzett szolgálati idő már nem. Kialakult egy súlyosan 
egészségkárosodott emberekből álló személyi kör, akik betegségük okán nem 
tudták megszerezni az ellátás megállapításához szükséges biztosítási 
időtartamot, miközben rendelkeznek elegendő szolgálati idővel. Szintén 
kiestek azok, akik évekig olyan ellátásban, például ápolási díjban, aktív korúak 
ellátásában részesültek, amiből nem vonnak egészségbiztosítási járulékot. A 
jelentés rögzíti, hogy magas az ápolási díjban részesültek aránya azok között, 
akik nem jogosultak az új törvény szerinti ellátásra. Ez súlyos hiányosság, 
mert az ápolási díj folyósítási időszaka szolgálati időre jogosít ugyan, vagyis 
az állam ezzel elismeri a fogyatékossággal élő, súlyosan beteg hozzátartozó 
ápolásával járó erőfeszítéseket, ám a tevékenység mégsem jogosít fel a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátására. Az ápolási díjból 
ugyanis nem vonnak egészségbiztosítási járulékot. Előfordulhat, hogy 
hozzátartozóját évtizedeken keresztül ápoló személy megrokkan, az ápolást 
nem tudja tovább végezni, és nem számíthat az ellátásra sem. Székely László 
ombudsman felkérte az emberi erőforrásokért felelős minisztert, 
kezdeményezzen jogszabály-módosítást, hogy az érintettek – kiemelten az 
ápolási díjban részesülő személyek – esetében a biztosítási időtartam 
számítása során lehetőség legyen az egyéni szempontok méltó figyelembe 
vételére, és annak megelőzésére, hogy valaki önhibáján kívül kerüljön ki a 
rendszerből. Azt is kérte, hogy egyértelműen rögzítsék: biztosítási időnek 
minősül a gyermek gondozásához nyújtott támogatás idejére kapott fizetés 
nélküli szabadság. 
 
A MEOSZ egyetért azzal, hogy a rendszerbe be kell vezetni a méltányosság 
intézményét, az ápolási díjban részesülők számára pedig mindenképp 
biztosítani kell, hogy egészségkárosodásuk esetén rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátást kaphassanak.  
Székely László biztosította MEOSZ-t arról, hogy eljárásai során továbbra is 
kiemelt figyelmet fordít az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének 
működése során felmerülő visszásságokra, az ezekkel kapcsolatos 
észrevételeit, javaslatait – ahogy eddig is, ezután is – továbbítani fogja a 
jogalkotó felé, szükség esetén pedig, éves beszámolója keretében, fontolóra 
veszi az ügy Országgyűlés elé vitelét is.  
 
A jelentés itt olvasható: 
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+a+rokkants%C3%
A1gi+ell%C3%A1t%C3%B3rendszer+v%C3%A1ltoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l+760_2
016/7788a835‐4fde‐470a‐a9e6‐997d8212bf9b?version=1.0 , 
 
az ombudsman válaszlevele pedig itt olvasható: http://www.meosz.hu/wp‐
content/uploads/2016/11/20160810_AJB‐valasz_mmk‐meltanyossag.pdf 

 
2016. november 22-én a MEOSZ – csatlakozva a VSZOSZ kezdeményezéséhez – 

levélben kérte a területért felelős tárca képviselőit, hogy a megváltozott 
munkaképességű emberek munkahelyeinek megőrzése érdekében emeljék a 
védett foglalkoztatásban az egy főre jutó támogatás összegét. A levél itt 
olvasható:  
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-az-intezmenyi-normativak-felulvizsgalatat-
keri/ 
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1.12.2. A speciális közmunkaprogram 
 
2016 szeptemberében a MEOSZ elnöke levélben kért tájékoztatást az emberi 

erőforrások miniszterétől, a nemzetgazdasági minisztertől és a 
belügyminisztertől a speciális közmunka részleteiről, arról, hogy érinti-e a 
súlyosan mozgássérült embereket.  
A nyár elején jött a hír, hogy a kormány speciális közfoglalkoztatási 
programot indít a foglalkoztatásba mentális, szociális vagy egészségügyi 
okokból be nem vonható álláskeresők számára. A kísérleti program 
júliusban kezdődött, öt hónapig tart, 300 főt vontak be, négy megyében. 
Elhangzott, hogy a programot jövőre országossá kívánják kiterjeszteni. A 
MEOSZ tartott attól, hogy a programnak célcsoportja lehet a 
közösségünk, ezért kérdéseket tettünk fel, hogy láthassuk: van-e 
érdekvédelmi teendőnk a területen.  
Megkérdeztük a tárcákat, hogy a speciális közmunka érinti-e a súlyosan 
fogyatékos, súlyosan mozgássérült embereket, illetve számos, egyéb kérdést 
is feltettünk, mint például: 
- Céljuk-e, hogy a résztvevőknek valódi, a nyílt munkaerő-piacon 
hasznosítható szakmai képzést nyújtsanak? Kiket tekintenek a 
foglalkoztatásba mentális, szociális vagy egészségügyi okokból be nem 
vonható álláskeresőnek? Hány fő egészségkárosodott személy vesz majd 
rész terveik szerint az országos programban? Pontosan milyen mértékű 
egészségkárosodással élő embereket érint?  
- Amennyiben súlyosan fogyatékos, mozgássérült emberek is részt vesznek a 
programban, úgy milyen típusú munkavégzést várnak el tőlük? Ehhez milyen 
személyi segítést, szállítást, mentorálást biztosítanak? Biztosítják-e számukra 
az akadálymentes munkakörnyezetet, a munkavégzéshez szükséges 
speciális, adaptált eszközöket? Hogyan történik a munkatársak, munkahelyi 
vezetők érzékenyítése? A program tervezésekor figyelembe vették-e a 
fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a fogyatékos 
személyek jogairól szóló törvény előírásait?  
- Milyen képzésben részesítik a programban résztvevőket? Pontosan milyen 
szolgáltatásokat biztosítanak számukra? Milyen körülmények között, milyen 
munkákat végeznek a program résztvevői? Milyen módon fogják ösztönözni, 
illetve nyomon követni a program végeztével a nyílt munkaerő-piacon 
maradásukat? Becsléseik szerint mennyibe fog kerülni az országos program? 
Milyen társadalmi vita előzte meg a program elindítását? Bevonták-e az 
előkészítésbe az érintetteket, érdekvédelmi szervezeteiket? Azt is szerettük 
volna megtudni, hogy a speciális közmunkaprogram résztvevői miért kapnak 
még a közfoglalkoztatottaknál is alacsonyabb bért (hat órás foglalkoztatás 
esetén bruttó 41 556, nettó 27 635 forintot).  
 
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a program nem érinti a súlyosan 
fogyatékos, súlyosan mozgássérült embereket. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára pedig azt írta, a szociális és az akkreditált foglalkoztatást sem 
befolyásolja. A tárcák október végén értékelik a program tapasztalatait, 
megvizsgálják a kiterjeszthetőség feltételeit, a várható költségeket. A kormány 
ennek ismeretében követően dönt az országos kiterjesztésről.  
http://www.meosz.hu/blog/a-specialis-kozmunkaprogram-nem-fogja-erinteni-a-
sulyosan-mozgasserult-embereket/ 
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1.13.  A Pénzügyi – hitelezési - tevékenység javaslata 

2016 novemberében Szövetségünk javaslatokat tett a Nemzeti Bank speciális 
igényű ügyfelekkel kapcsolatos ajánlásához. http://www.meosz.hu/blog/meosz‐
velemenye‐a‐magyar‐nemzeti‐bank‐ajanlasahoz‐a‐specialis‐igenyu‐ugyfelekkel‐
kapcsolatos‐ajanlasokrol/ 

 
 

1.14.   A Digitális Jólét Program 

2016 júniusában javaslatokat fogalmaztunk meg a Digitális Jólét Programhoz és a 
Digitális Gyermekvédelmi Stratégiához. 

 
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. 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 javaslatok itt olvashatók: http://www.meosz.hu/blog/digitalis‐jolet‐program‐a‐
meosz‐javaslata‐a‐mozgasserult‐emberek‐tamogatasara/ 
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1.15.  A parasport tevékenység 

2016. augusztus 26-án a MEOSZ közleményben tiltakozott a paralimpikonok 
méltánytalan jutalmazása miatt, és levélben kérte a köztársasági elnököt, a 
miniszterelnököt valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyenek 
lépéseket annak érdekében, hogy a riói olimpián eredményesen szereplő 
paralimpikonok az olimpikonokéval megegyező összegű jutalmazásban 
részesülhessenek. 

„A  Mozgáskorlátozottak  Egyesületeinek  Országos  Szövetsége  aggályosnak 
tartja,  hogy  a  paralimpiai  sportolók  feleannyi  jutalmat  kapnak,  mint  az 
olimpián  részt  vevő  társaik. A  Szövetség  szerint  nincs  különbség olimpiai  és 
paralimpiai teljesítmény között, csak az ember van, az elért teljesítmény és a 
mögötte  levő  erőfeszítések,  ezért  azt  kéri  a  köztársasági  elnöktől,  a 
miniszterelnöktől és az emberi erőforrások miniszterétől, biztosítsák, hogy az 
eredményesen  szereplő  paralimpikonok  az  olimpikonokéval  azonos 
jutalmazásban részesülhessenek.“ 

A MEOSZ elnöke a közjogi méltóságoknak és a miniszternek írt levelében úgy 
fogalmaz: „Szövetségünk büszke a hazánkat képviselő sportolókra, az elért 
eredményeikre, mellyel hozzajárulnak Magyarország megbecsüléséhez. 
...Nemzeti összetartozásunk elengedhetetlen tartozéka, hogy a megbecsülés 
során ne tegyünk különbséget a sportolói eredmények jutalmazása között. 
Minden magyar állampolgárnak, aki hazánkat képviseli, egyenlő megítélés alá 
kell esnie. Nincs különbség olimpiai és paralimpiai teljesítmény között! Csak 
az ember van, az elért teljesítmény és a mögötte levő erőfeszítések! Nincs ép 
és fogyatékos sportoló, csak magyar sportoló! A magyar társadalomnak és az 
azt képviselő kormányzatnak tetteivel, döntéseivel ezt kell képviselnie! Ne 
legyen megkülönböztetés magyar ember és magyar ember között, mert 
közülük néhányan fogyatékossággal élnek! Csak eredmény van, amely 
hozzájárul Magyarország dicsőségéhez!“ A MEOSZ szerint a különbségtétel 
azt üzeni a társadalomnak, hogy az olimpián és a paralimpián elért 
eredmények nem egyenértékűek, a paralimpián résztvevő sportolók 
másodrendűek, akik teljesítménye kevesebbet ér. A Szövetség azt várja az 
államtól, hogy egyenlő megítélés szerint jutalmazza a sportolókat, és ne 
tegyen különbséget a fogyatékosságuk alapján. A jutalmazási rendszer 
átgondolását kérik azért is, mert a paralimpikonok jutalma az előző 
paralimpiához képest is csökkent, ami elfogadhatatlan, különösen annak 
fényében, hogy korábban volt már gyakorlat az olimpikonokéval azonos 
jutalmak kiosztására.  
 
A társadalmi tudatformálás legjobb eszköze lenne, ha paralimpikonjaink ismét 
azt az elismerést kapnák meg, mint olimpikon társaik – írja a MEOSZ elnöke, 
aki azt kéri Áder János köztársasági elnöktől, Orbán Viktor miniszterelnöktől 
és Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől, hogy támogassák a 
Szövetség javaslatát, és tegyenek meg minden szükséges lépést ezért a 
nemzeti összetartozást erősítő kezdeményezésért. A levelek itt olvashatók. 
http://www.meosz.hu/blog/nincs‐kulonbseg‐olimpiai‐es‐paralimpiai‐teljesitmeny‐
kozott‐egyenlo‐jutalmazast‐ker‐a‐meosz‐2/ 

 
2016. szeptemberben közleményben kívántunk sok sikert a paralimpiára induló 

sportolóknak, és gratulált a hazatérő, eredményesen szereplő 
paralimpikonoknak. 
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A MEOSZ büszke Magyarország paralimpikonjaira - sajtóközlemény 
http://www.meosz.hu/blog/a‐meosz‐buszke‐magyarorszag‐paralimpikonjaira/ 

 
A MEOSZ gratulál a magyar paralimpiai csapatnak - sajtóközlemény 
http://www.meosz.hu/blog/a‐meosz‐gratulal‐a‐magyar‐paralimpiai‐csapatnak/ 

 
1.16. Turisztikai stratégia  

2016 augusztusában a MEOSZ javaslatokat tett a készülő turisztikai stratégiához 
és a turizmusról szóló új törvényhez Bienerth Gusztáv turizmusért felelős 
kormánybiztos kérésére.  

 
Magyarországon a mozgássérült emberek nem tudják igénybe venni a 
turisztikai, kulturális, szabadidős, rekreációs szolgáltatásokat, mert nem 
akadálymentesek, ezért az új turisztikai stratégiát és törvényt úgy kell 
megalkotni, hogy a hozzáférhetőség, az akadálymentesség mérhető, számon 
kérhető és ellenőrizhető legyen – fogalmaz Kovács Ágnes elnök abban a 
javaslatban, amelyet a MEOSZ a készülő turisztikai stratégiához és a 
turizmusról szóló új törvényhez írt Bienerth Gusztáv turizmusért felelős 
kormánybiztos kérésére. 
 
A fogyatékos emberek turisztikai- és kulturális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése szorosan összefügg olyan egyetemes jogokkal, mint az emberi 
méltóság és az egyenlő esélyű hozzáférés, a kultúrához, szabadidő 
eltöltéséhez való jog – emeli ki az elnök. Az akadálymentesség követelménye 
nem csak a szálláshelyekre vonatkozik, a múzeumoknak, a színházaknak, a 
nemzeti emlékhelyeknek, a szabadidős- és turisztikai irodáknak, a 
vendéglátóipari egységeknek, a rekreációs szolgáltatásoknak, a strandoknak, 
fürdőhelyeknek, a sportlétesítményeknek éppúgy hozzáférhetőknek kell 
lenniük mindenki számára – figyelmeztet a a MEOSZ. 
 
Alapvető probléma, hogy még mindig nem egyértelmű, mit tekintünk 
akadálymentesnek. Éppen ezért a stratégia kialakításánál és végrehajtásánál 
az akadálymentesítésnek mérhetőnek és indikátorokkal támogatottnak kell 
lennie. Egységes elvárásokat kell megfogalmazni, garanciákat kell beépíteni 
és ki kell dolgozni az ellenőrzés rendszerét – áll a javaslatban. Az új építésű 
beruházásoknak az egyetemes tervezés elvét követve kell megvalósulniuk, és 
forrást kell biztosítani a régebbi építésű létesítmények akadálymentesítésére 
is. A megfelelő akadálymentesség kialakításhoz elengedhetetlen az érintettek, 
a rehabilitációs mérnökök és tapasztalati szakértők bevonása – írja a MEOSZ 
elnöke.  
 
A közösségi közlekedés akadálymentesítése szintén kiemelkedő feladat, a 
budapesti reptérről kerekesszékkel nem lehet például bejutni a belvárosba, de 
nincs elegendő, mozgássérülteknek kijelölt parkolóhely sem. Ki kell alakítani a 
segédeszköz-bérlés rendszerét, átalakított, emelővel ellátott, kölcsönözhető 
autókat kell biztosítani, és lehetővé kell tenni a sportolást, strandolást segítő, 
speciális eszközök kölcsönzését (pl. speciális, vízbe-, homokba vihető 
kerekesszék, sportszék stb.). A gyógyturisztikai szolgáltatásokat szintén 
fejleszteni kell, akadálymentessé kell tenni a medencéket, fürdőhelyiségeket, 
biztosítani kell a speciális beemelő szerkezeteket, és a személyi segítésre is 
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gondolni kell. Fontos, hogy legyenek elérhetők naprakész információk a 
mindenki által hozzáférhető szolgáltatásokról, a szolgáltatók, az utazási irodák 
ismerjék a mozgássérült emberek igényeit és rendelkezzenek a számukra 
releváns információkkal.  
 
A javaslat hangsúlyosan foglalkozik a legsúlyosabban mozgássérült emberek 
helyzetével: „A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a progrediáló állapotú, 
vagy négy végtagra érintett mozgássérült emberek nem kapják meg a 
szükséges ellátásokat, még a for-profit szolgáltatások esetén sem. Pedig az a 
szolgáltatás és épített környezet, amely a súlyosan mozgássérült embereknek 
megfelelő, kényelmes a többi mozgássérült vagy idős ember számára is” – áll 
a dokumentumban. Számukra külön szolgáltatásokat kell biztosítani. Ki kell 
alakítani olyan szállodaiszoba-típust, amely rendelkezik smart-home 
eszközökkel (pl. távirányítható ablaknyitó, -villanykapcsoló) és 
emelőszerkezettel, emellett olyan szolgáltatásokat kell létrehozni és bevezetni, 
mint pl. a személyi segítés. 
 
A fogyatékossággal élő gyermekekre és családjaikra is fokozottan kell figyelni. 
A MEOSZ azt kéri, hogy a szociális üdültetési rendszer a 18. életévüket 
betöltő fogyatékos emberek mellett a fogyatékos gyermekeknek és 
családjaiknak is biztosítson kedvezményes üdülési lehetőséget. Növelni kell 
az akadálymentes erdei iskolák, táborhelyek számát, a gyermekeknek szóló 
nyári programok és szálláslehetőségek pedig szintén legyen 
„akadálymentesek”, az inklúzió szemléletben szerveződjenek.  
 
A turizmusban dolgozók képzése, érzékenyítése mellett fontos a szolgáltatók 
tudatosságának növelése, hogy nyissanak a mozgáskorlátozott emberek felé, 
„kiaknázatlan piaci szegmensnek” tekintve őket. A mozgáskorlátozott emberek 
több odafigyelést, eltérő szolgáltatásokat igényelnek, de a leghűségesebb 
vendégek lesznek, ha elégedetten távozhatnak – áll a javaslatban, amely itt 
olvasható. 
http://www.meosz.hu/blog/az‐uj‐turisztikai‐strategia‐megalkotasakor‐kiemelten‐
figyelni‐kell‐a‐mozgasserult‐emberek‐szempontjaira/ 
 

Szeptember 27-én, a turizmus világnapján a Szövetség sajtóközleményben hívta 
fel a figyelmet a mozgássérült emberek igényeinek figyelembe vételére. 

 
A turizmus szeptember 27-i világnapja alkalmából – melynek idei témája az 
akadálymentes turizmus – ki kell mondanunk: Magyarországon még messze 
vagyunk attól, hogy a mozgáskorlátozott emberek ugyanúgy üdülhessenek, 
szabadidős és kulturális programokon vehessenek részt, mint bárki más. Bár 
vannak pozitív változások, a turisztikai szolgáltatások jelentős része még 
mindig nem akadálymentes. A szolgáltatók ritkán gondolnak a mozgássérült 
vendégekre, miközben kiaknázatlan piaci lehetőséget jelentenek a számukra, 
és szükség van egy erre vonatkozó kormányzati stratégiára is.  
Részletek itt: http://www.meosz.hu/blog/meg‐mindig‐kevesse‐figyelnek‐a‐
mozgasserult‐emberek‐szempontjaira/ 
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1.17. A súlyosan mozgássérült betegek szállítása, 
segédeszköz nélkül 

	
2016. áprilisában a MEOSZ az alapvető jogok biztosa kérésére kifejtette 

álláspontját a kerekesszéket használó, súlyosan mozgássérült betegek 
szállításáról. 
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a MEOSZ álláspontját kérte 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, hisz a segédeszköz nélkül az 
érintettek nem képesek a helyváltoztatásra, és nemcsak az egészségügyi 
ellátásban felmerült ügyeiket nem 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 levél és további részletek itt olvashatók: http://www.meosz.hu/blog/az‐
ombudsman‐szerint‐is‐el‐kell‐szallitani‐a‐sulyosan‐mozgasserult‐betegek‐
kerekesszeket/ 
 
 
 

1.18.  Vallási tevékenységünk 

	
	
Szeptember 16-án, a mozgalom megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége imanapot 
szervezett a mozgássérült emberekért a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen. 
Mintegy ezerötszáz mozgássérült ember imádkozhatott együtt, a szent liturgiát 
Orosz István atya, a kegyhely igazgatója tartotta. A Szövetség  

 
 

céltámogatással támogatta a 
résztvevők utazási 
költségeit, melyre pályázatot 
nyújtottunk be az EMMI 
Egyházi, Nemzetiségi és 
Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságához. Sajnos a 
pályázatunkra támogatást 
nem kaptunk. Az eseményről 
szóló részletes beszámoló, 
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fotó, videó itt található: http://www.meosz.hu/blog/a‐csoda‐csak‐akkor‐johet‐ha‐el‐
tudjuk‐fogadni‐az‐eletunket/ 
 
 

1.19. A mikrocenzus 

A MEOSZ szeptemberben levélben, Humanitás újságjában, Facebook oldalán 
és a honlapján is felhívta a mozgássérült emberek figyelmét a mikrocenzuson 
való részvétel jelentőségére.  
 
Mikrocenzus 2016: A mozgáskorlátozott emberek érdeke, hogy  
minél többen felvállalják fogyatékosságukat 
 
A Központi Statisztikai Hivatal 2016. október 1-je és november 8-a között 
mikrocenzust  végez. A MEOSZ elnöke arra kéri a mozgássérült embereket, 
hogy vállalják fel fogyatékosságukat, és válaszoljanak minél pontosabban a 
feltett kérdésekre. Ezzel segíthetik a MEOSZ érdekvédelmi munkáját, a 
szövetség ugyanis akkor képes eredményesen fellépni az érdekükben, ha 
javaslatait részletes és megbízható adatokkal támasztja alá. Tovább a cikkre. 

 

1.20.  Honlapunk            www.meosz.hu 

A Mozgáskorlátozott vagyok menüpontban igyekeztünk minden olyan 
lényeges információt összegyűjteni, amelyek egy mozgássérült embernek 
fontosak lehetnek: ellátások, szociális szolgáltatások, közlekedési 
kedvezmények, lakhatási információk, de hasznos tudnivalókkal szolgálunk a 
foglalkoztatásról, az oktatásról, az orvosi vizsgálatokról vagy épp a 
szabadidős lehetőségekről. A Szülő vagyok menüpontban a mozgássérült, 
fogyatékos gyermeket nevelő családokat kívánjuk hasznos információkkal 
segíteni. A Híreink, illetve az Érdekvédelem menüpontokban nyomon 
követhető a MEOSZ érdekvédelmi munkája, tájékozódni lehet arról, hogy az 
egyes területekre vonatkozóan mi a Szövetség álláspontja, és milyen 
lépéseket tettünk az ügyben. Van eseménynaptár, megtekinthetitők a MEOSZ 
videói, valamint ezután is lesz társkereső és apróhirdetés rovat. A 
Jogszabályok menüpontban minden fontos törvény, rendelet megtalálható, A 
Sajtószemle rovatban továbbra is olvashatók a mozgássérült emberek 
közösségét érintő legfontosabb sajtóhírek. A Humanitás menüpont alatt 
elérhetők az újságunk korábbi számai, az előfizetéshez, a hirdetéshez 
szükséges tudnivalók, a Sajtószoba pedig az újságírók munkáját segíti, itt 
találhatók meg a MEOSZ sajtóközleményei, sajtóanyagai. Az új meosz.hu-t 
igyekeztünk úgy elkészíteni, hogy a vak- és gyengén látó látogatók is 
használhassák. Állítható a betűméret, kontrasztossá tehetők az oldalak, de 
esténként a szemnek kényelmesebb éjszakai üzemmódban is olvashatók a 
hírek.  

 

1.21.   Együttműködés a Magyar Rektori Konferenciával.  

 
Mint ismeretes, tavaly ősszel egy súlyosan mozgássérült diáknak átmenetileg 
szállást adtunk a MEOSZ székház vendégszobájában, mert a főiskola, ahová 
felvették, egyáltalán nem rendelkezett akadálymentes kollégiumi férőhellyel, 
más intézmények nem fogadták, akadálymentes albérletet pedig nem talált. 
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Az ügynek nagy sajtónyilvánosságot szerveztünk, kapcsolatba kerültünk az 
oktatási jogok biztosával és a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók 
jogainak érvényesítése, helyzetük javítása érdekében együttműködést 
kezdeményeztünk a hazai főiskolák, egyetemek egyik legmagasabb szintű 
fórumával, a Magyar Rektori Konferenciával. A MEOSZ elnöke az idén 
tavasszal tárgyalt a Konferencia főtitkárával, aki jelezte: a testület nyitott az 
együttműködésre, és kérte, tegyünk javaslatot arra, mely területekkel, milyen 
munkacsoportokban lenne érdemes foglalkozni. A MEOSZ ezt a nyár 
folyamán meg is küldte a testületnek. A javaslatunk szerint a felsőoktatáson 
belül hét területtel kellene foglalkozniuk az egyetemek és a MEOSZ 
képviselőiből álló munkacsoportoknak: a felsőoktatási szakokhoz tartozó 
bemeneti és kimeneti követelmények rendszerbe foglalása, a karrierirodák és 
az egyetemi szolgáltatási struktúrák átalakítása, a súlyosan mozgáskorlátozott 
tanulók egyetemi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása, 
kutatások és jó gyakorlatok, tananyagfejlesztés, érzékenyítés, ajánlások a 
köznevelési intézmények számára, akadálymentes kollégiumok szobák, 
lakrészek, fizikai akadálymentesítés.  
 

1.22.  A Nordwaldei ifjúsági tábor  

Szövetségünk 2016-ban is aktívan közreműködött a fogyatékossággal élő 
fiatalok nordwaldei nemzetközi táborának megszervezésében, amelyre 
augusztus 1-12. között került sor.  
A MEOSZ az idén is aktívan közreműködött a németországi, nordwaldei, 
integrált ifjúsági tábor megszervezésében. Az európai ifjúsági találkozót már 
harminc éve rendezi meg nyaranta a kölni egyetem gyógypedagógiai kara, 
szövetségünk több mint két évtizede hirdeti meg idehaza, és szervezi a hazai 
mozgássérült, fogyatékossággal élő és ép fiatalok részvételét.  
A tábor célja, hogy 16 és 26 év közötti, fogyatékossággal élő és ép fiatalok 
integráltan, amennyire lehetséges önállóan, jól érezzék magukat, tanuljanak, 
fejlődjenek a két hét alatt. A résztvevőknek szemináriumokat tartanak, 
kirándulást, zenés, táncos, illetve sportprogramokat szerveznek, és 
természetesen szórakozásra is lehetőség nyílik. A rendezvény kiváló alkalom 
a fiatalok számára a nyelvgyakorlásra, az ismerkedésre és barátkozásra. Az 
idén augusztusban a MEOSZ közreműködésével tíz magyarországi fiatal vett 
részt a programon, köztük Végh Marcell, aki egy beszámolót is írt nekünk. 
További részletek itt: http://www.meosz.hu/blog/iden‐is‐megrendeztek‐
nordwaldeban‐az‐ifjusagi‐tabort/ 
 

 
1.23. Nemzetközi kapcsolatok 

1.23.1.  Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF ) 

2001-től mind a mai napig tagjai vagyunk az Európai Fogyatékos ügyi Fórumnak 
(EDF), melynek elnökségi tagja Földesi Erzsébet, Szövetségünk alelnöke. Az 
elnökségi tagságunk is biztosítja, hogy Szövetségünk elnöksége és a 
tagegyesületek azonnal értesülnek minden, a nemzetközi szinten felmerülő, a 
fogyatékos ügyet érintő kérdésről. 
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1.23.2. Fogyatékos Emberek Világszövetsége (DPI) 
2002-től tagja vagyunk a Fogyatékosok Világszövetségének. Szövetségünknél 

működik 2008-tól a DPI Közép-kelet Európai információs irodája. 
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot – telefonon, személyesen, e-mailban, 
faxon - a környező országok fogyatékossággal élő embereket képviselő 
társadalmi szervezeteivel. Az információ cserével és a tapasztalataink 
átadásával biztosítja az adott országokban fogyatékossággal élő emberek 
érdekvédelmének magas szinten történő ellátását, az érdekvédelmi 
szervezetek együttműködését és egymás szakmai segítését. dr. Hegedüs 
Lajos választott tisztségviselője a szervezetnek. 

 

1.23.3. Mozgássérült Emberek Európai Szövetsége 
FIMITIC  

1998 évtől tagjai vagyunk a FIMITIC-nek. A szervezet egyik alelnöke Dr. Chikán 
Csaba, aki a Szövetségünk elnökségének tagja. 2009-től 2015-ig a FIMITIC 
irodája Vácott működött, a Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi 
Regionális Egyesülete épületében.    

 

2.   A VÁLASZTOTT  TESTÜLETI SZERVEK 
MŰKÖDÉSE 

2.1. Elnökség 

 
2016. 01. 25-én Budapesten, 11 db határozat született. 

 
 

2016. 03. 21-én Budapesten    6 db határozat  
2016. 04. 25-én Budapesten    9 db határozat 
2016. 05. 23-án Budapesten  11 db határozat 
2016. 09. 19-én Budapesten  11 db határozat 
2016. 10. 15-én kihelyezett elnökségi ülés Békéscsabán 3 határozat 
2016. 12. 19-én Budapesten    4 határozat 
 
Három alkalommal tartottunk elnökségi megbeszéléseket, amelyeken az elnökség 
tagjai kötetlen formában meg tudták beszélni az aktuális feladatokat, az esetleges  
működési problémákat. Itt kiemelendő az a három napos megbeszélés, melyen az 
elnökség tagjai vettek részt Hajdúszoboszlón. Itt került kialakításra a Szövetség 
hosszú távú érdekvédelmi stratégiája.  
 
A döntések gyorsaságát növeltük azzal, hogy egyre többször élnünk kell a 
elektronikus szavazás lehetőségével. Az itt hozott határozatokat jegyzőkönyvben 
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rögzítjük és a következő elnökségi ülés során megerősítjük. Az így hozott 
határozatok száma 2016-ban 12 darab volt. 
 

2.2. Küldöttközgyűlés 

 
2016. május 4.: Küldöttközgyűlés, jubileumi ünnepség,  

 
 

	
 
 Május 4-én a 
Hajdúszoboszlón megtartotta 
rendes éves közgyűlésünket. 
A tagegyesületek által 
delegált 125 fő küldöttből 91 
fő vett részt. A küldöttek 
elfogadták a Szövetség 2015-
ös év mérlegét, gazdasági és 
tevékenységi beszámolóját, 
közhasznú mellékletét. 
Emellett a közgyűlés 
megszavazta a MEOSZ 2016. 
évi munkatervét és 

költségvetési tervét, valamint módosította az alapszabályt. A küldöttközgyűlésen 8 
db határozat született. 
A négynapos program részletes beszámolója, fotók, videók itt találhatók: 
http://www.meosz.hu/blog/a‐mozgasserult‐embereknek‐nem‐jotekonykodasra‐van‐
szuksege/ 
 

 
 

3. BERUHÁZÁS, FELHALMOZÁS  
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3.1. Gépjármű vásárlás 

Az Egyesített Központi 
Támogató Szolgálatunk 
gépjármű parkja idős. A 
2016 évben kiírt 
eszközbeszerzési 
pályázaton nyert 
támogatást kiegészítve 
vásároltunk 1 db FIAT 
Ducato Professzional 
mikrobuszt. A 
mikrobuszban hátul 
mechanikusan kihajtható 
rámpa került beszerelésre. 
Az ülések egyenként 
kivetőek, és egyszerre 

maximum 4 fő kerekes 
székes utas – 
kerekesszékben 
történő –szállítására 
alkalmas. A 
mozgáskorlátozottak 
szállítására  
vonatkozó kialakítást 
mi végeztettük, és nem 
az árajánlatot adó 
Papas Autó Zrt, ezért 
az 500.000,-Ft-al 
kevesebbe került. 
A gépkocsit 2017. 
január 25-én adták át 
részünkre, a gyári 
szállítás csúszása miatt. Ezután szereltettük be a kerekes székben ülők 
biztonságos szállítására alkalmas rögzítőket és biztonsági öveket, valamint a 
kihajtható rámpát.   

Felhasznált támogatási összeg: 4.000.000,-Ft 
 
 
 

3.2.  Felújítás, beruházás 

	
Tovább folytattuk a Szövetség székházának a felújítási munkáit. Ebben az 
évben elvégeztük két iroda teljes felújítását, bútorzat cserével együtt, valamint  
a faház épületében található illemhelyiség és fürdőhelyiség teljes, 
akadálymentes felújítását. 
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Felhasznált támogatási összeg: 7.500.000,-Ft 

 
 

Összesítve: 
Tervezett támogatási összeg:  11.500.000,-Ft 
Felhasznált támogatási összeg: 11.500.000,-Ft 

 
 

4. TAGSZERVEZETEKNEK TOVÁBBADOTT 
TÁMOGATÁSOK 

4.1. Az általános érdekvédelmi tevékenységre, fenntartásra 
továbbadott támogatás 

4.1.1. Érdekvédelmi alaptevékenység és működés támogatása 
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A Szövetség által nyújtott, továbbadott támogatás alapkövetelménye volt, 
hogy az alapszabályban előírt kötelezettségeiket teljesítsék, és a 2015-ben 
átadott támogatással elszámoljanak. Ezek figyelembevételével állapítottuk 
meg a támogatás arányait, mely a következőképpen épült fel.  

 alaptámogatás összege tagegyesületenként azonosan, 70.000,-
Ft/egyesület összegben került megállapításra.  

 a taglétszám alapján utalható támogatás, mely 140,-Ft/aktív tag volt. 
Alapjául a Szövetség webes felületen 2015. december 30-én 
nyilvántartott, aktív taglétszám határozta meg. (aktív tag az adattal 
feltöltött tag) 

 csoporttámogatás  135,-Ft/tag,melynek összegét a csoport webes 
felületen feltöltött taglétszáma határozza meg.  100 főig 10 főként 
emelkedik a kerekítés szabályai alapján, utána 50 főként, 200 fő felett 
100 főként emelkedik. 

Az így kapott összeg kerül átutalása alaptámogatásként, a működési és az 
alapfeladatok ellátására. Az egyesületek az átadott támogatásból fizették ki a 
közüzem számláik, a bérek és járulékaik, a müködésük során felmerül 
kiadásaik egy részét. 

	
 

1. "Add a Kezed" Mozgássérültek Egyesülete         96 660 Ft 
2. "Együtt-Egymásért a Fiatalokkal" Mozgáskorlátozottak Egyesülete       104 530 Ft 
3. "Hegyalja Kapuja" Mozgáskorlátozottak Egyesülete       243 430 Ft 

4. 
"Jővőnkért" Mozgáskorlátozottak Érdekvédelmi Közhasznú 
Egyesülete, Tállya 

      161 730 Ft 

5. "Segítőkéz" Mozgáskorlátozottak Egyesülete         78 540 Ft 
6. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete         82 400 Ft 
7. Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete         80 760 Ft 
8. Civil Érték Egyesület         87 780 Ft 
9. Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete         77 000 Ft 
10. Dunamenti Mk-ak és Egészségkárosodottak Egyesülete       219 960 Ft 
11. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület         71 820 Ft 
12. Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete       267 790 Ft 
13. Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete         77 420 Ft 
14. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete       344 000 Ft 
15. Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete       115 900 Ft 
16. Martfűi Mozgássérültek Egyesülete         76 020 Ft 
17. Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete       109 340 Ft 
18. Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete         85 260 Ft 
19. Mk-ak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete       608 700 Ft 
20. Mk-ak Balassagyarmati Egyesülete       460 930 Ft 
21. Mk-ak Baranya Megyei Egyesülete       541 040 Ft 
22. Mk-ak Békés Megyei Egyesülete    1 539 810 Ft 
23. Mk-ak Békés Városi Egyesülete         85 900 Ft 
24. Mk-ak Békésszentandrási Egyesület       141 540 Ft 
25. Mk-ak Csongrád Megyei Egyesület       608 260 Ft 
26. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete       986 470 Ft 
27. Mk-ak Dél-alföldi Regionális Egyesülete    1 264 720 Ft 
28. Mk-ak Egyesülete Csanádapáca és Vidéke       167 800 Ft 
29. Mk-ak Egyesülete Kalocsa és Vidéke         95 760 Ft 
30. Mk-ak Egymást Segítők Egyesülete       575 410 Ft 
31. Mk-ak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete         80 640 Ft 
32. Mk-ak Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesület         86 870 Ft 
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33. Mk-ak és Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi Egyesülete         94 300 Ft 
34. Mk-ak és Hadirokkantak Egyesülete       164 860 Ft 
35. Mk-ak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesület       749 610 Ft 
36. Mk-ak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete    1 518 400 Ft 
37. Mk-ak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete       197 430 Ft 
38. Mk-ak Inárcsi Egyesülete         70 140 Ft 
39. Mk-ak Jánoshalmi Egyesülete       108 620 Ft 
40. Mk-ak Kiskunfélegyházi Egyesülete         89 720 Ft 
41. Mk-ak Kiskunhalasi Egyesülete       125 930 Ft 
42. Mk-ak Komárom Esztergom Megyei Egyesülete       700 050 Ft 
43. Mk-ak Közép magyarországi Regionális Egyesülete    1 099 900 Ft 
44. Mk-ak Mélykúti Egyesülete       224 440 Ft 
45. Mk-ak Mezőhegyesi Egyesülete         86 700 Ft 
46. Mk-ak Mosonmagyaróvári Egyesülete         98 980 Ft 
47. Mk-ak Nagykanizsa Városi Egyesülete       172 150 Ft 
48. Mk-ak Nógrád Megyei Egyesülete       291 630 Ft 
49. Mk-ak Ócsai Egyesülete         95 200 Ft 
50. Mk-ak Orosháza és Vidéke Egyesület       347 210 Ft 
51. Mk-ak Ózd Városi Egyesülete       229 250 Ft 
52. Mk-ak Sajószentpéteri Egyesület       115 830 Ft 
53. Mk-ak Sárospatak és Zemplén-térségi Egyesülete       919 590 Ft 
54. Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete       797 970 Ft 
55. Mk-ak Sopron Városi Egyesülete       194 080 Ft 
56. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete    1 088 530 Ft 
57. Mk-ak Szarvasi Egyesülete       354 140 Ft 
58. Mk-ak Tiszazugi Egyesülete       201 510 Ft 
59. Mk-ak Tótkomlósi Egyesülete         84 980 Ft 
60. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete         73 500 Ft 
61. Ms-ek Ajkai Egyesülete         85 260 Ft 
62. Ms-ek Aktív Egyesülete       215 740 Ft 
63. Ms-ek Balatonfüredi Egyesülete       101 050 Ft 
64. Ms-ek Bonyhádi Egyesülete       452 480 Ft 
65. Ms-ek Budapesti Egyesülete       587 440 Ft 
66. Ms-ek Ceglédi Önálló Egyesülete       527 680 Ft 
67. Ms-ek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület       555 940 Ft 
68. Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete       568 600 Ft 
69. Ms-ek Heves Megyei Egyesülete       345 130 Ft 
70. Ms-ek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete    1 864 440 Ft 
71. Ms-ek Mezőkövesdi Egyesülete    1 156 180 Ft 
72. Ms-ek Tolna Megyei Egyesülete    1 204 740 Ft 
73. Ms-ek Várpalotai Egyesülete       209 540 Ft 
74. Ms-ek Vas Megyei Egyesület       439 150 Ft 
75. Ms-ek Veszprém Megyei Egyesülete       759 660 Ft 
76. Ms-ek Zala Megyei Egyesülete       315 430 Ft 
77. Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete         91 280 Ft 
78. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület Közhasznú Szervezet         76 720 Ft 

79. 
Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete 

        73 920 Ft 

80. Szegedi Mozgássérültek Alternativ Egyesület       103 200 Ft 
81. Szigetszentmiklósi Mozgáskorlátozottak Egyesülete         84 560 Ft 
82. Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete       121 950 Ft 
     29 858 930 Ft 
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Az átadott támogatásokkal kapcsolatosan meghatározott beszámolási 
kötelezettségen is van mit javítani.  

 Az általános célból érdekérvényesítő tevékenység végzésére átadott 
támogatásból 82 tagegyesület részesült, és a határidőig 65 
tagegyesület nyújtott be elszámolást. (79%) 

 
 
 A Szövetségünknek jelenleg 95 tagegyesületi tagja van. Az Egységes 
Tagnyilvántartó Rendszer (továbbiakban ETR) adatai szerint ez ideig még 
nem töltötte fel az 
 

Alapszabályát       34 tagegyesület 
a képviselő Aláírási címpéldányát,   57 tagegyesület  
a Bankszámla szerződését    72 tagegyesület   
a Törvényszéki bejegyzés másolatát  36 tagegyesület  
 

2016-ban a Szövetségi Adatszolgáltatást 23 tagegyesület nem teljesítette. 
Ezek közül 2 egyesület már megszűnt.  
2017-ben, a beszámoló készítésének idejében  2017.04.16-áig az 
adatszolgáltatási kötelezettségének 39 tagegyesület nem tett eleget. 
 
Sajnos az utóbbi időben több egyesületnél gondok merültek fel a működés és 
különösen a gazdálkodás területén. Egy esetben jelenleg is rendőrségi 
vizsgálat folyik, és valószínűleg büntető eljárás lesz az eredménye, egy 
esetben az egyesület Felügyelő Bizottsága negatív tartalmú jelentését 
kritizálják, egy esetben az elnök a testületi szervek tájékoztatását hagyta ki a 
tevékenysége végzése során. Mindhárom esetben az egyesületek 
küldöttközgyűlése felkérte a Szövetségünk Felügyelő Bizottságát közös 
ellenőrzés lefolytatására, mely két esetben meg is történt.  
A jelenségek mellett nem lehetett szó nélkül elmenni, így az elnökség 
kénytelen volt az alábbi lépések megtételére: 

‐ elnökségi határozatban szigorítottuk az intervenciós támogatás 
igénylésének szabályait, mely szerint az azt igénylő egyesületnek 
hozzá kell járulnia az Szövetség általi – esetlegesen felkért külső 
szakértő általi - átvilágításhoz. 

‐ javaslatot teszünk a Szövetség Alapszabályának változtatására, 
kiegészítése, mely az ellenőrzést és az esetleges szankcionálást 
szolgálja. 

 
Tájékoztatási célból csatoljuk az ETR-ben feltöltött, 2016. december 31.i 
állapotot tükröző kimutatást,  mely alapján taglétszámmal nem rendelkezik 16 
tagegyesületünk. Nekik a szövetségi tagdíjat nem tudjuk kiszámlázni, de nem 
is kaphatnak semmilyen címen támogatást a Szövetségtől. Egy egyesület 
jelezte, hogy nem tudja feltölteni a tagnyilvántartását – technikai és 
számítástechnika ismeret hiányában -, a tagnyilvántartását beküldte  a 
Központba, és megkezdtük annak az ETR-ben történő rögzítését. 

Sors
zám 

Pénz
ügyi 
kód  

Egyesület megnevezése  

Összes 
tagok 
száma 

2017.04.18
-n  

Összes 
aktív tagok 

száma 
2016.12.31-

n  

Összes 
aktív, fizető 

tagok száma 
2016.12.31-n 

1. 517 Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete 

12 917 8 616 5 092
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2. 535 Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete 

20 844 9 980 2 629

3. 515 Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális 
Egyesülete Gyula 

8 094 5 801 2 581

4. 504 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 22 572 8 998 2 305
5. 532 Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Egyesülete 
25 890 4 097 2 199

6. 537 Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete 12 681 5 952 2 069

7. 503 Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-Kiskun Megyei 
Egyesülete 

5 105 4 190 2 022

8. 542 Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati 
Egyesülete 

1 974 1 935 1 732

9. 530 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 
Egyesülete 

2 429 2 299 1 640

10. 509 Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete 

3 261 2 039 1 594

11. 507 Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 6 102 5 633 1 349
12. 539 Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 2 537 2 469 1 327
13. 501 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 

Egyesülete 
3 350 1 774 1 293

14. 513 Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 1 742 1 626 1 270
15. 502 Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei 

Egyesülete 
2 702 2 323 1 243

16. 529 Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén 
Térségi Egyesülete 

4 167 3 228 1 217

17. 505 Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete Khsz. 4 822 1 236 1 073
18. 557 Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 6 300 4 866 1 017
19. 528 Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesülete 
3 057 2 188 1 010

20. 514 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron 
Megyei Egy. 

3 966 3 318 1 008

21. 521 Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesülete 

6 544 2 432 945

22. 519 Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 4 326 999 796
23. 538 Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete 1 182 1 133 753
24. 554 Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 1 812 1 003 733
25. 540 Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 2 271 1 062 712
26. 541 "Hegyalja Kapuja" Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 
3 050 2 512 678

27. 526 Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete 7 104 989 625
28. 508 Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete 3 387 2 831 593
29. 518 Hatvan Város és Környéke 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
1 118 718 589

30. 552 Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 844 582 518
31. 527 Mozgáskorlátozottak Orosháza és Vidéke 

Egyesülete 
1 829 1 451 492

32. 533 Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete 1 683 1 312 442

33. 585 Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesülete 

564 556 428

34. 510 Dunamenti Mozgáskorlátozottak és Egészségi 
Károsultak Egyesülete 

500 484 418

35. 559 Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete 624 605 412
36. 566 Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete 409 383 356
37. 531 Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete 680 380 317

38. 520 Mozgáskorlátozottak Heves Város és 
Vonzáskörzetének Egyesülete 

507 507 309

39. 524 Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi 
Egyesülete 

414 387 289
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40. 586 Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

271 270 270

41. 522 Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi 
Egyesülete 

2 289 354 257

42. 516 Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak 
Gyomaendrődi Egyesülete 

465 454 220

43. 549 Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke 
Egyesülete 

387 373 183

44. 565 Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri 
Egyesülete 

422 177 175

45. 588 Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete 255 202 175
46. 534 Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 463 221 174
47. 624 Szihalom Mozgáskorlátozottainak és 

Barátainak Egyesülete 
282 249 174

48. 569 Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke 
Egyesülete 

416 385 172

49. 564 Mozgáskorlátozottak Tótkomlósi Egyesülete 332 239 152
50. 525 Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei 

Egyesülete 
2 196 1 097 145

51. 512 Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 219 210 122
52. 622 Mezőberény Város és Környéke 

Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 
379 276 121

53. 609 Szigetszentmiklósi Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 

165 121 116

54. 551 Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete 123 113 113
55. 618 Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú 

Egyesülete 
533 256 112

56. 544 Mozgássérültek Ajkai Egyesülete 316 307 111
57. 577 Civil Érték Egyesület 210 140 111
58. 511 Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 

Egyesülete 
3 603 3 527 98

59. 576 "Együtt-Egymásért a Fiatalokkal" 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

101 99 93

60. 582 Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 

103 103 93

61. 573 Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi 
Egyesülete 

187 183 89

62. 548 Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete 222 165 84
63. 574 "Add a kezed" Mozgássérültek Egyesülete 126 88 84
64. 572 Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági 

Egyesülete 
193 138 72

65. 567 Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete 794 786 69
66. 610 "Jövőnkért" Mozgáskorlátozottak Egyesülete 560 549 66
67. 584 Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete 409 400 60
68. 591 Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 74 60 55
69. 575 "Segítő Kéz" Mozgáskorlátozottak Egyesülete 95 72 49

70. 617 Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke 
Közhasznú Egyesülete 

63 59 47

71. 523 Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári 
Egyesülete 

521 314 41

72. 627 Mozgássérültek Aktív Egyesülete 60 57 39
73. 579 Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület 283 176 37
74. 605 Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete 39 39 36
75. 621 Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Egyesülete 
96 56 34

76. 545 Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 76 76 28
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77. 590 Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri 
Egyesülete 

59 58 12

78. 629 Martfűi Mozgássérültek Egyesülete 45 45 2
79. 620 Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete 107 105 1
80. 536 Mozgáskorlátozottak Egészségkárosodottak 

Tiszaújvárosi Egyesület 
356 215 0

81. 543 Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 215 212 0
82. 550 Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 
223 218 0

83. 555 Mozgáskorlátozottak Kunbajai Egyesülete 0 0 0
84. 560 Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete 604 597 0
85. 563 Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és 

Sport Egyesülete, Dorog 
0 0 0

86. 571 Főnix Egyesület Szatymaz 6 6 0
87. 589 Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete 179 179 0
88. 602 Mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesülete 165 164 0
89. 604 Tápiómenti Mozgáskorlátozottak Egyesülete 0 0 0
90. 613 Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete 5 5 0
91. 614 "Kékszivárvány" Mozgáskorlátozott. Egyesület 41 21 0
92. 615 Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 14 14 0
93. 623 Diósdi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 1 1 0
94. 625 Deszki Mozgáskorlátozottak Közhasznú 

Egyesülete 
1 1 0

95. 641 Mozgáskorlátozottak Tárnoki Közhasznú 
Egyesülete 

0 0 0

96. 631 Észak-magyarországi SM Egyesület 2017.02.22-én felvéve 
        117 126 50 167

 

4.1.2. Pályázati támogatás 

	
	

Ebben az évben célzott pályázatot nem irtunk ki. Egyesületeink, együttműködő 
alapítványaink viszont nyújtottak be pályázatot. 
 
A Mk-ak Ócsai Egyesülete a már hagyományosnak tekinthető sportnap 
megrendezésére adott be.  
 
A Mk-ak Békés Megyei Egyesületénél 2016. október 14-én és 15-én 
kihelyezett elnökségi ülés megtartására került sor, melynek a költségeihez 
kapott támogatást. 
	

A Magyar Polió Alapítvány egy olyan kiadvány 

megjelentetésére kért támogatást, melynek „célja, 

hogy a laikusok számára is hozzáférhető és 

érthető módon segítse a betegségről eddig 

felhalmozott ismeretanyag terjesztését, különös 

tekintettel a poliotúlélők panaszainak megértésére 

és kezelési lehetőségeire.” Jó szívvel ajánljuk „ezt 

a könyvet a Heine-Medin következményeivel élők 
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és családjaik számára, valamint azoknak, akikben bármilyen kétség merül fel 

a védőoltások hasznosságával kapcsolatban.”   

	
A támogatás felhasználásról az elszámolást benyújtották. 
  pályázati támogatás 2016   
1. Magyar Polio Alapítvány       400 000 Ft  
2. Mk-ak Békés Megyei Egyesülete       398 120 Ft  
3. Mk-ak Ócsai Egyesülete       200 000 Ft  
          998 120 Ft  

	

4.1.3. Intervenciós támogatás 

2016 évben négy egyesület fordult intervenciós támogatásért a MEOSZ 
elnökségéhez.  
A Mk-ak Ózd Városi Egyesülete az iroda fenntartásához kért rendkívüli támogatást. 
Az elnökség tagjai ellenőrizték a kérelmüket, és csak a részleges támogatást 
javasolták. 
A Ms-ek Budapesti Egyesülete az általa üzemeltetet Támogató Szolgálat 
mikrobuszának javítására kért támogatást, melyet önerőből nem tudott megoldani.  
A Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete az közüzemi számlák fizetésével maradt el, és 
erre kérte a támogatást. 
A Ms-ek Tolna Megyei Egyesülete szintén a működés fenntartására kért 
támogatást. 
 
A kapott támogatással elszámoltak. 
  intervenciós támogatás 2016  
1. Mk-ak Ózd Városi Egyesülete       200 000 Ft 
2. Ms-ek Budapesti Egyesülete       500 000 Ft 
3. Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete       350 000 Ft 
4. Ms-ek Tolna Megyei Egyesülete       500 000 Ft 
       1 550 000 Ft 

	

4.1.4. Vallási tevékenység támogatása (terven kívüli) 

Szeptember 16-ára szervezett 
országos imanapon a 
résztvevők  utazási költségek 

támogatására pályázatot nyújtottunk be az 
EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
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Kapcsolatokért Felelős  Államtitkárságához, Soltész Miklóshoz. Sajnos a 
pályázatunkra támogatási igéretünk volt, arra támogatást nem kaptunk. Így a 
Szövetség céltámogatással támogatta a résztvevők utazási költségeit.  
	
A támogatás mértékét a benyújtott busz menetlevek, az utasok névsora, valamint a 
kifizetést igazoló pénzügyi dokumentum másolata alapján határoztuk meg. 
  vallási tev. Támogatás 2016  
1. Dunamenti Mk-ak és Egészségkárosodottak Egyesülete       124 816 Ft 
2. Mk-ak Békés Megyei Egyesülete       112 200 Ft 
3. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete       225 203 Ft 
4. Mk-ak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete         52 496 Ft 
5. Mk-ak Sárospatak és Zemplén-térségi Egyesülete         48 667 Ft 
6. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete         12 976 Ft 
7. Ms-ek Aktív Egyesülete         50 040 Ft 
8. Ms-ek Vas Megyei Egyesület       221 813 Ft 
9. Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete         68 352 Ft 
10. Szegedi Mozgássérültek Alternativ Egyesület         12 532 Ft 

      929 095 Ft 

	
Vallási tevékenység gyakorlására utólagos támogatással 10 egyesület részesült 
támogatásban, és minden egyesület benyújtotta a menetlevelek és számlák 
másolatát. (100 %)  
	
	

4.2. A speciális szakmai céllal továbbadott támogatás 

	

4.2.1. Továbbképzésre, fejlesztésre 

	
Május 4-én jubiluemi ünnepségre került sor a mozgalom megalakulásának 35. 

évfordulója alkalmából. Az eseményen részt vettek a MEOSZ választott 
tisztségviselői, a küldöttek, és a tagegyesületek jelen lévő vezetői, összesen 
275 fő. Az eseményt észvételével megtisztelte Nyitrai Imre helyettes 
államtitkár úr és  Szekeres Pál miniszteri biztos úr. Az ünnepségen a 
kimelkedő munkát végző tisztségviselők, munkatársak átvehették a Szövetség 
Ember az Emberért kitüntetését. Bemutatásra került a MEOSZ új arculata, 
logója. Kerekasztal beszélgetés során került sor arra, hogy  résztvevők 
véleményt nyilvánítsanak a MEOSZ, a mozgalom és a civil szervezetek 
szerepéről, jövőjéről, együttműködési lehetőségeikről.   

 
Május 5-én – résztvevők száma 235 fő, - a tagegyesületek képviselői részt vettek 

azon a képzésen, melyben tájékoztatást és felkészítést kaptak az aktuális 
jogszabályi változásokról, a 2016-2020 közötti időszakban megjelenő európai 
uniós pályázati lehetőségekről, és „A fogyatékosságügy emberjogi 
megközelítésének trendjei Európában, különös tekintettel a mozgáskorlátozott 
embereket érintő kérdésekre” című, emberi jogi kérdésekben történő előadást 
is meghallgathatták. 
Délután kerekasztal beszélgetést tartottunk a legfontosabb érdekvédelmi 
kérdésekről és egy közös fotóval csatlakoztunk az Önálló Élet Európai 
napjához 
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Május 6-án a területi aktivisták, a régió egyesületeinek vezetői találkoztak, és 
osztották meg egymással és a MEOSZ elnökségével működésük, 
érdekvédelmi tevékenységük tapasztalatait. A résztvevők száma 187 fő volt. 
Az idei évben Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében működő 
tagegyesületeink aktivistáit, munkatársait láttuk vendégül.  

 aktuális kihívások a szervezet életében, 
 a szervezet jövőbeni tervei, 
 a szervezet civil, for-profit és önkormányzati kapcsolati hálója, 
 tagok aktuális problémái és mire tud válaszolni a szervezet, 
 MEOSZ-szal való kapcsolat értékelése, javaslatok. 

 
A képzésre, továbbképzésre az egyesületek elnökeinek és gazdasági vezetőinek 
vezetőinek részvételét az egyesületeknek átadott képzési támogatással segítettük 
elő. Lehetőséget nyújtottunk az egyesületek küldötteinek arra, hogy részt vegyenek 
Ők is a képzésen, továbbképzésen, és az ismeretek átadásával hozzájáruljunk 
érdekvédelmi tevekénységük szakmai színvonalának emeléséhez. 
 
1. "Add a Kezed" Mozgássérültek Egyesülete         33 200 Ft 
2. "Hegyalja Kapuja" Mozgáskorlátozottak Egyesülete       134 000 Ft 
3. "Jővőnkért" Mozgáskorlátozottak Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete, Tállya         60 800 Ft 
4. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete         93 600 Ft 
5. Civil Érték Egyesület       170 800 Ft 
6. Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete         93 600 Ft 
7. Dunamenti Mk-ak és Egészségkárosodottak Egyesülete         70 200 Ft 
8. Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete         60 800 Ft 
9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete       144 400 Ft 
10. Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete         46 800 Ft 
11. Mk-ak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete       313 200 Ft 
12. Mk-ak Balassagyarmati Egyesülete         70 200 Ft 
13. Mk-ak Baranya Megyei Egyesülete         41 200 Ft 
14. Mk-ak Békés Megyei Egyesülete       433 600 Ft 
15. Mk-ak Békés Városi Egyesülete         93 600 Ft 
16. Mk-ak Békésszentandrási Egyesület         70 200 Ft 
17. Mk-ak Csongrád Megyei Egyesület       431 200 Ft 
18. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete       304 800 Ft 
19. Mk-ak Dél-alföldi Regionális Egyesülete       157 200 Ft 
20. Mk-ak Egyesülete Csanádapáca és Vidéke         82 000 Ft 
21. Mk-ak Egymást Segítők Egyesülete         97 600 Ft 
22. Mk-ak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete       140 400 Ft 
23. Mk-ak Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesület         70 200 Ft 
24. Mk-ak és Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi Egyesülete         97 600 Ft 
25. Mk-ak és Hadirokkantak Egyesülete         70 200 Ft 
26. Mk-ak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesület         41 200 Ft 
27. Mk-ak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete       347 600 Ft 
28. Mk-ak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete         70 200 Ft 
29. Mk-ak Inárcsi Egyesülete         97 600 Ft 
30. Mk-ak Jánoshalmi Egyesülete         70 200 Ft 
31. Mk-ak Kiskunfélegyházi Egyesülete         70 200 Ft 
32. Mk-ak Kiskunhalasi Egyesülete       140 400 Ft 
33. Mk-ak Komárom Esztergom Megyei Egyesülete       164 000 Ft 
34. Mk-ak Közép magyarországi Regionális Egyesülete       341 600 Ft 
35. Mk-ak Mélykúti Egyesülete         66 400 Ft 
36. Mk-ak Mezőhegyesi Egyesülete       122 000 Ft 
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37. Mk-ak Nagykanizsa Városi Egyesülete         93 600 Ft 
38. Mk-ak Orosháza és Vidéke Egyesület         33 200 Ft 
39. Mk-ak Ózd Városi Egyesülete         46 800 Ft 
40. Mk-ak Sajószentpéteri Egyesület         48 800 Ft 
41. Mk-ak Sárospatak és Zemplén-térségi Egyesülete       195 200 Ft 
42. Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete       146 400 Ft 
43. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete       525 200 Ft 
44. Mk-ak Szarvasi Egyesülete         46 800 Ft 
45. Mk-ak Tiszazugi Egyesülete         97 600 Ft 
46. Mk-ak Tótkomlósi Egyesülete         70 200 Ft 
47. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete         60 800 Ft 
48. Ms-ek Ajkai Egyesülete         46 800 Ft 
49. Ms-ek Aktív Egyesülete         97 600 Ft 
50. Ms-ek Balatonfüredi Egyesülete         46 800 Ft 
51. Ms-ek Budapesti Egyesülete       292 800 Ft 
52. Ms-ek Ceglédi Önálló Egyesülete         62 400 Ft 
53. Ms-ek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület         66 400 Ft 
54. Ms-ek Heves Megyei Egyesülete         70 200 Ft 
55. Ms-ek Mezőkövesdi Egyesülete         93 600 Ft 
56. Ms-ek Tolna Megyei Egyesülete       187 200 Ft 
57. Ms-ek Várpalotai Egyesülete         93 600 Ft 
58. Ms-ek Veszprém Megyei Egyesülete       163 800 Ft 
59. Ms-ek Zala Megyei Egyesülete         93 600 Ft 
60. Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete         99 600 Ft 
61. Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete         60 800 Ft 
62. Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete         70 200 Ft 
       7 822 800 Ft 

 
Képzési támogatásban 63 tagegyesület részesült, és a határidőig 42 számolt be. 
(67 %) 

 
 

4.2.2.  Az ifjúságpolitikánk  -  ifjúsági csoportok támogatása 

A MEOSZ tagegyesületei által 
működtetett ifjúsági 
csoportjainak, klubjainak 
további erősítésére, új ifjúsági 
tagok bevonására, újabb 
csoportok létrehozására, az 
érdekvédelmi munka 
megismertetésére és a 
szabadidő együttes eltöltésére 
alkalmas színvonalas 
programok, rendezvények 
szervezésére, valamint az 
ezeken történő részvétel 
támogatására pályázatot írtunk 
ki. Célként határoztuk meg az 
integrációt elősegítő 
programokat, közösségépítő 
ifjúsági szerveződések 
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létrehozását, működtetését, amelyek a társadalmi érzékenyítésre, illetve ismeretek 
szerzésére irányuljanak.  
 
A pályázók körét a MEOSZ tagegyesületeiben – ifjúsági csoport létrehozásának 
céljával –, illetve azok ifjúsági 
csoportjaiban határoztuk meg. 
Pályázat prioritása a következőek 
voltak: 

‐ Esélyórák, esélynap a 
mozgáskorlátozott 
emberek társadalmi 
befogadása érdekében. 

‐ Akadálymentesség 
felmérése (route4you) – 
Az ifjúsági csoport 
lakókörnyezetében 
fellelhető akadályok 
felmérése, beazonosítása, és a megszűntetésért tett érdekvédelmi 
lépések. 

‐ Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, tömegsportok 
gyakorlásának kiépítése és bevezetése az egyesületbe, rehabilitációs 
közösségépítő célzattal. 

‐ Táborok szervezése mozgássérült fiatalok számára. A rehabilitációs céllal, 
önálló életviteli képességek segítése önállóság növelése, sorstársi 
közösségi jelleggel. 

‐ Szakmai jellegű programok szervezése mozgássérült gyermekek, és 
családjaik részére. Az önérdek-érvényesítő képesség növelése: 
egyenrangú állampolgárok vagyunk, jogaink és kötelességeink tisztázása 
céljából. 

 
A 28 Magyarországon működő ifjúsági csoportból, 24 csoport nyújtottak be 
pályázatott.  
A pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 3 000 000-, Ft, 
azzal, hogy az egy pályázatra adható támogatás maximum  300.000,- Ft lehetet. A 
beérkezett pályázatok közül  a Biráló bizottság 17 pályázatot tartott támogatásra 
érdemesnek, úgy, hogy a pályázatra szánt összeget nem osztotta teljesen ki.   
	
1. Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete       200 000 Ft 
2. Mk-ak Baranya Megyei Egyesülete       150 000 Ft 
3. Mk-ak Békés Megyei Egyesülete       200 000 Ft 
4. Mk-ak Csongrád Megyei Egyesület       150 000 Ft 
5. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete         70 000 Ft 
6. Mk-ak Dél-alföldi Regionális Egyesülete       200 000 Ft 
7. Mk-ak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesület         50 000 Ft 
8. Mk-ak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete       100 000 Ft 
9. Mk-ak Kiskunfélegyházi Egyesülete       100 000 Ft 
10. Mk-ak Komárom Esztergom Megyei Egyesülete         80 000 Ft 
11. Mk-ak Közép magyarországi Regionális Egyesülete         80 000 Ft 
12. Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete       200 000 Ft 
13. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete       150 000 Ft 
14. Ms-ek Aktív Egyesülete       200 000 Ft 
15. Ms-ek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület       150 000 Ft 



48 
	

16. Ms-ek Heves Megyei Egyesülete         50 000 Ft 
17. Ms-ek Mezőkövesdi Egyesülete       150 000 Ft 
       2 280 000 Ft 

 
Az egyesületek a megpályázott feladatok végrehajtásáról beszámoltak. Néhány 
képet csatoltunk a programokról. 
 
 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ifjúsági pályázati támogatást 17 esetben itélt meg az elnökség, és a 
határidőig mind a 17 egyesület elszámolt  

 

4.2.3. Az országos Tanácsadói hálózat működtetése, 
fejlesztése. (SOTA) 

Tovább folytattuk a tagegyesületekben végzett sorstársi tanácsadói 
szolgálatunk működésének támogatását. A támogatás összegét az elvégzett 
tevékenység adatai  határozták meg, melyeket a 2015 évi IV. negyedévi, és 
a 2016 évi I-II-III. negyédévi adatok alapján számoltunk ki.  
A leadott tanácsadói lapok alapján a képzett sorstársi tanácsadóval 
rendelkező 54 tagegyesületünk közül 40 egyesület 56 sorstársi tanácsadója 
és 19 fő révésze végzi ezt a tevékenységet.   
 

Október 10-én a MEOSZ szakmai napot szervezett a sorstársi tanácsadóknak a 
szövetség székházában. 
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Szakmai napot tartott sorstársi tanácsadóinak (SOTA) október 10-én a 
MEOSZ. A huszonkilenc résztvevő tájékoztatást kapott a hálózat jövőbeni 
fejlesztéseiről, az ellátási formákról, azokról a támogatásokról és 
kedvezményekről, melyek a felsőoktatási intézményekbe jelentkező fiatalokat 
illetik meg, előadást hallgattak arról, miképp nyújthatnak segítséget a fiatal 
sérült személyeknek, hogy minél zökkenőmentesebben visszailleszkedjenek a 
társadalomba. Az ismeretanyag feldolgozását az előadások mellett esettanulmányok 
segítették. A találkozón jelen volt Kovács Ágnes elnök, aki elmondta: a MEOSZ 
elnöksége rendkívül értékesnek tartja a sorstársi tanácsadók munkáját, ezért 
úgy döntött, hogy szakmailag megerősíti, az eddigi tapasztalatokra építve 
megújítja a rendszert. „Erős hálózatra van szükségünk, a jelenleginél több 
tanácsadóval az ország minden részén – jelentette ki. – Célunk, hogy 
megakadályozzuk a tanácsadók kiégését, megteremtsük munkájukhoz a 
megfelelő hátteret. Sok értékes ember láttam elfáradni, ilyenkor a felhalmozott 
tudás is elvész, amit nem hagyhatunk. Tudom, milyen az első vonalban lenni, 
közvetlenül az emberekkel, az ügyfelekkel foglalkozni, hiszen magam is 
hosszú ideje dolgozom szociális területen.” Ezután arról beszélt, hogy az új 
rendszer képzéseket, szakmai fejlesztést igényel, amelyhez reményei szerint 
a szövetség kiemelt projektje megfelelő anyagi hátteret biztosít majd. A 
tervezett uniós pályázat egyik fontos elemét épp a sorstársi tanácsadói 
hálózat fejlesztése alkotná. Mint fogalmazott: Magyarország a fogyatékos 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény aláírásával többek között vállalta, 
hogy ilyen tanácsadói hálózatokat hoz létre. A SOTA átalakítása ennek 
modellkísérlete lenne, az eddiginél professzionálisabb működéssel, minden 
megyében egy erős központtal. Az is fontos, hogy a tanácsadók jelezzék a 
MEOSZ felé azokat a problémákat, amelyekkel az egyedi eseteik során 
találkoznak, mégis a mozgássérült emberek közösségének egészét érintik, és 
a szövetség országos szintű érdekképviseleti fellépését igénylik. /Megjelent a 
Humanitás 2016. novemberi számában/ 
 

SOTA - sorstársi tanácsadás 
igénybe vevők száma:  2499 
tanácsadások száma:  4876 
ebből személyes találkozás: 3098       
RÉVÉSZ  
igénybe vevők száma:  2748 
tanácsadások száma:  2258 
ebből személyes találkozás: 1071     

	
1. "Hegyalja Kapuja" Mozgáskorlátozottak Egyesülete         35 000 Ft 
2. "Jővőnkért" Mozgáskorlátozottak Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete, Tállya       194 400 Ft 
3. "Jővőnkért" Mozgáskorlátozottak Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete, Tállya       303 400 Ft 
4. Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete       509 800 Ft 
5. Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete       472 600 Ft 
6. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete       347 600 Ft 
7. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete       352 600 Ft 
8. Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete       104 000 Ft 
9. Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete         30 000 Ft 
10. Mk-ak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete         29 800 Ft 
11. Mk-ak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete         23 000 Ft 
12. Mk-ak Békés Városi Egyesülete         13 800 Ft 
13. Mk-ak Csongrád Megyei Egyesület       204 200 Ft 
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14. Mk-ak Csongrád Megyei Egyesület       496 000 Ft 
15. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete    2 646 800 Ft 
16. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete    1 394 000 Ft 
17. Mk-ak Dél-alföldi Regionális Egyesülete         30 000 Ft 
18. Mk-ak Dél-alföldi Regionális Egyesülete         60 000 Ft 
19. Mk-ak Egyesülete Csanádapáca és Vidéke         21 500 Ft 
20. Mk-ak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesület         71 800 Ft 
21. Mk-ak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesület         73 600 Ft 
22. Mk-ak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete       169 400 Ft 
23. Mk-ak Komárom Esztergom Megyei Egyesülete       108 000 Ft 
24. Mk-ak Komárom Esztergom Megyei Egyesülete       128 000 Ft 
25. Mk-ak Közép magyarországi Regionális Egyesülete       225 800 Ft 
26. Mk-ak Nagykanizsa Városi Egyesülete       301 000 Ft 
27. Mk-ak Nagykanizsa Városi Egyesülete       353 600 Ft 
28. Mk-ak Nógrád Megyei Egyesülete       102 800 Ft 
29. Mk-ak Nógrád Megyei Egyesülete         99 400 Ft 
30. Mk-ak Ócsai Egyesülete         10 500 Ft 
31. Mk-ak Ózd Városi Egyesülete         70 000 Ft 
32. Mk-ak Sárospatak és Zemplén-térségi Egyesülete       172 600 Ft 
33. Mk-ak Sárospatak és Zemplén-térségi Egyesülete         78 000 Ft 
34. Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete       169 200 Ft 
35. Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete       202 000 Ft 
36. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete       266 200 Ft 
37. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete       285 000 Ft 
38. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete       500 000 Ft 
39. Ms-ek Ajkai Egyesülete         27 200 Ft 
40. Ms-ek Ajkai Egyesülete         12 000 Ft 
41. Ms-ek Balatonfüredi Egyesülete         67 400 Ft 
42. Ms-ek Balatonfüredi Egyesülete         65 400 Ft 
43. Ms-ek Budapesti Egyesülete       316 400 Ft 
44. Ms-ek Budapesti Egyesülete       477 000 Ft 
45. Ms-ek Ceglédi Önálló Egyesülete       144 000 Ft 
46. Ms-ek Ceglédi Önálló Egyesülete       195 000 Ft 
47. Ms-ek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület       210 600 Ft 
48. Ms-ek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület         90 600 Ft 
49. Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete       301 800 Ft 
50. Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete       309 200 Ft 
51. Ms-ek Heves Megyei Egyesülete         35 600 Ft 
52. Ms-ek Heves Megyei Egyesülete         66 000 Ft 
53. Ms-ek Mezőkövesdi Egyesülete       841 800 Ft 
54. Ms-ek Mezőkövesdi Egyesülete    1 862 400 Ft 
55. Ms-ek Veszprém Megyei Egyesülete       110 400 Ft 
56. Ms-ek Veszprém Megyei Egyesülete         73 400 Ft 
57. Ms-ek Zala Megyei Egyesülete       153 000 Ft 
58. Ms-ek Zala Megyei Egyesülete       146 200 Ft 
59. Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete       312 200 Ft 
60. Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete       203 000 Ft 
61. Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete       192 800 Ft 
62. Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete       213 800 Ft 
63. Szegedi Mozgássérültek Alternativ Egyesület       309 200 Ft 
64. Szegedi Mozgássérültek Alternativ Egyesület       278 000 Ft 
65. Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete       465 600 Ft 
66. Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete       423 400 Ft 
    18 58 800 Ft 
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Sorstársi tevékenység végzése után összesen 34 tagegyesületünk igényelt és 
kapott két részletben támogatást, és közülük 28 egyesület határidőre elszámolt 
(82%). 
	
	

4.2.4. Az országos intézményi és szolgáltatás működtetése, 
fejlesztése 

	
Tevékenységre átadott támogatás összege:                            31 080 800Ft 
 
Tagszervezeteink által fenntartott intézmények működtetését szolgáló támogatási 
forma, a fenntarthatóság megtartására. 41 db szociális alap- és szakellátást, 
köznevelési, felnőttképzési, egészségügyi (otthonápolási szolgálat) intézmény 
működik a tagegyesületeink fenntartásában, és 2.259 főt lát el.  
 

közoktatási intézmények száma:  3 db
ellátott gyermekek száma:  192 fő

 
szociális intézményhálózat  

 nappali intézmények: 10 db
 ellátott személyek száma: 278 fő
 bentlakásos intézmények:  7 db
 ellátott személyek száma 91 fő

 
szociális intézményi foglalkoztatás: 3 db
ellátott személyek száma: 134 fő

 
támogató szolgálatok száma:  15 db
támogatott feladategység 80 340 FE
teljesített feladategység: 106 950 FE
ellátott személyek száma:  

                    személyi segítés 284 fő
                    szállítás 1 035 fő

 
egyéb, működési engedély alapján végzett szolgáltatások 3 db
ellátott személyek száma:  711 fő

   
Nem működési engedély kötelezett szolgáltatás: 51 db
ellátott személyek száma: 2 854 fő

      
	
1. "Add a Kezed" Mozgássérültek Egyesülete          3 500 Ft 
2. "Hegyalja Kapuja" Mozgáskorlátozottak Egyesülete          4 000 Ft 
3. "Jővőnkért" Mozgáskorlátozottak Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete, Tállya         13 500 Ft 
4. "Segítőkéz" Mozgáskorlátozottak Egyesülete          2 500 Ft 
5. Bice Támogató Szolgálat    1 200 000 Ft 
6. Bice-Bóca Alapitvány a Mozgássérült Gyermekekért    1 254 690 Ft 
7. Bice-Bóca Alapitvány a Mozgássérült Gyermekekért    1 100 000 Ft 
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8. Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete          1 500 Ft 
9. Civil Érték Egyesület       709 760 Ft 
10. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület       165 650 Ft 
11. Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete         53 000 Ft 
12. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete       435 500 Ft 
13. Mk-ak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete          2 000 Ft 
14. Mk-ak Békés Megyei Egyesülete    4 816 740 Ft 
15. Mk-ak Békésszentandrási Egyesület          7 500 Ft 
16. Mk-ak Csongrád Megyei Egyesület         35 500 Ft 
17. Mk-ak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete         18 500 Ft 
18. Mk-ak Dél-alföldi Regionális Egyesülete         55 500 Ft 
19. Mk-ak Egyesülete Kalocsa és Vidéke          3 000 Ft 
20. Mk-ak Egymást Segítők Egyesülete             500 Ft 
21. Mk-ak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete          3 000 Ft 
22. Mk-ak és Hadirokkantak Egyesülete          5 000 Ft 
23. Mk-ak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesület         67 000 Ft 
24. Mk-ak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete          5 500 Ft 
25. Mk-ak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete          8 500 Ft 
26. Mk-ak Inárcsi Egyesülete          8 500 Ft 
27. Mk-ak Kiskunhalasi Egyesülete         27 000 Ft 
28. Mk-ak Komárom Esztergom Megyei Egyesülete         81 000 Ft 
29. Mk-ak Közép magyarországi Regionális Egyesülete    1 114 740 Ft 
30. Mk-ak Mélykúti Egyesülete         29 500 Ft 
31. Mk-ak Mosonmagyaróvári Egyesülete          4 000 Ft 
32. Mk-ak Nagykanizsa Városi Egyesülete          5 500 Ft 
33. Mk-ak Orosháza és Vidéke Egyesület          4 000 Ft 
34. Mk-ak Sárospatak és Zemplén-térségi Egyesülete         46 820 Ft 
35. Mk-ak Somogy Megyei Egyesülete    9 953 840 Ft 
36. Mk-ak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete    1 250 560 Ft 
37. Mk-ak Tiszazugi Egyesülete         11 500 Ft 
38. Ms-ek Aktív Egyesülete          3 000 Ft 
39. Ms-ek Budapesti Egyesülete    1 582 780 Ft 
40. Ms-ek Budapesti Egyesülete    2 295 000 Ft 
41. Ms-ek Ceglédi Önálló Egyesülete         17 000 Ft 
42. Ms-ek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület       800 760 Ft 
43. Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete       469 400 Ft 
44. Ms-ek Fejér Megyei Egyesülete    1 000 000 Ft 
45. Ms-ek Heves Megyei Egyesülete         26 500 Ft 
46. Ms-ek Mezőkövesdi Egyesülete       603 360 Ft 
47. Ms-ek Tolna Megyei Egyesülete         17 500 Ft 
48. Ms-ek Várpalotai Egyesülete         13 500 Ft 
49. Ms-ek Vas Megyei Egyesület         17 500 Ft 
50. Ms-ek Zala Megyei Egyesülete         17 500 Ft 
51. Szegedi Mozgássérültek Alternativ Egyesület    1 660 200 Ft 
52. Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete         48 000 Ft 
     31 080 800 Ft 

	
Az intézmény működésére átadott támogatásból 52 tagegyesület részesült, és 41 
számolt el határidőig (79%) 
	
Az átadott támogatások külön-külön támogatási szerződésekben kerültek átadásra, 
és azokról a beszámolók benyújtása nagyrészt megtörtént. Az ellenőrzések most 
folynak, és az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására intézkedünk. A 
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beszámolási kötelezettségét nem teljesítő tagegyesületeket felszólítjuk a 
beszámoló benyújtására. 
 
 

5. ÉRDEKVÉDELMI RÉSZFELADATOK 

 
5.1.  A HUMANITÁS újságunk  

  A mostmár 37. éve, havonta folyamatosan megjelenő, a mozgáskorlátozott 
emberek érdekvédelmi réteg újságja, de 
emellett érdekes témákkal, hasznos 
információkkal szolgál a 
hozzátartozóknak, a fogyatékos 
emberekkel foglalkozó 
szakembereknek, és a döntéshozók 
munkáját is segíti.  
Tájékoztatást adunk az olvasókat érintő 
jogszabályokról, ellátásokról, riportokat 
készítünk, hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatokat mutatunk be. 
Tájékoztatjuk az olvasókat a 
tagszervezeteink rendezvényeiről, 
eredményeiről, munkájáról. 
Kiemelt témánk azoknak a dolgozó, 
alkotó embereknek a bemutatása, 
akiknek célja, hogy fogyatékossággal 
élő személyekként is hasznára akarnak 
lenni  a társadalomnak. A riportok 
alapján egyre több fogyatékossággal élő 
személy mozdul ki „bezárt“ világából, 
kapcsolódik be a társadalmi életbe. 

Ignácz Bea főszerkesztő vezetésével tevékenykedő team képes a folyamatos 
megújulásra. Sajnos a példányszámban egy visszaesés tapasztalható, mely 
az megrendelők öregedésével amygarázható.  

 
 
 
2015. december:   14 298 előfizetés 
2016. június    12 926 előfizetés 
2016. december     9 806 előfizető   

 
Nagy sikert aratott a tagság körében a Humanitás októberi száma, 
októberben a riói paralimpiáról készítettünk színes összefoglalót: 
meginterjúvoltuk Tóth Tamás aranyérmes úszót, Vereczkei Zsolt 
úszólegendát, aki hét paralimpián hét érmet szerzett, valamint az 
ezüstérmes Csonka András asztaliteniszezőt. Novemberben az ötvenéves 
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társaságának 
hazai és nemzetközi eredményeit mutattuk be. A tematikus mellékletek 
népszerűek, hiszen olyan témákat dolgozunk fel részletességgel, melyekkel 
a lap hasábjain csak röviden tudunk foglalkozni. 
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Az előfizetésből származó 
bevételünk csak akkor 
fedezi az újság 
előállításának költségeit, ha 
nem készülnek egy-egy 
érdekes témát feldolgozó 
mellékletek. A szakmai 
mellékletek késztésénél a 
többlett kiadásokat  a 
Szövetség központi 
költségvetési keretéből kell 
megfinanszírozni.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5.2. Általános tájékoztatás   

 
Elérhető munkanapokon 8 és 16 óra között, a diszpécser szolgálattal együtt. A 
diszpécser szolgálat munkatársa, a telefonáló kérése alapján kapcsolja azt  a 
munkatársat, aki illetékes az adott kérdésben.  
személyes megkeresés:     649 fő 
telefonos megkeresés:  6 256 fő 
levélben érkező:   1 125 fő 
 
 

5.3.   Általános jogi segítségnyújtás 

2016 évben Szövetségünk jogtanácsosa felmondott, mert ügyvédi 
tevékenységbe kezdett. Ugyanakkor vállalta, hogy megbizási jogviszonnyal, 
mint ügyvéd, jogi tanácsadást nyújt  a Szövetséghez forduló 
mozgáskorlátozott emberek számára. A megbízási jogvizsonyban 
foglalkoztatásának költsége nem haladta meg az alaklamzási bérének 
kiadásait.  
2016 évben személyesen 29 fő kereste meg jogi problémájának a 
megoldására.Telefonon 218 fő kért felvilágosítást, e-mailban 158 személy 
kereste meg, összesen 395 fő. Közülük csak 3 fő kért konkrét ügyben 
segítséget, a többiek a jogszabályok közötti eligazodáshoz kérték a 
segítségét. 
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5.4.  A Támogató szolgálat működéséhez fenntartói 
hozzájárulás 

MEOSZ Központi Egyesített Támogató Szolgálata 
 
Szövetségünk fenntartásában működik a  MEOSZ Központi Egyesített 
Támogató Szolgálata.  
 
A támogató szolgálat a fogyatékos személyek szükségleteinek speciális, 
minden esetben az ellátott életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelő kielégítését személyi segítő és szállító szolgáltatás 
működtetésével végzi. Célja az önálló, önrendelkezésen alapuló életvitel 
támogatása.  
A szállító szolgáltatás a fogyatékos személy(ek) részére, speciálisan 
kialakított gépjerművel – szükség esetén megfelelő segítő jelenlétében –  a 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosító 
szolgáltatás. A személyi segítő szolgálat a fogyatékos személy 
közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi 
szükségleteinek kielégítéséhez, mely magában foglalja a higénés, az életviteli, 
és az életfenntartási szükségleteket éppúgy, mint a társadalmi életben való 
teljes jogú részvétlehez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok 
folytatásához, szociális-, és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, 
szabadidős tevékenységek végzéséhez. A támogató szolgálat célcsoportja a 
súlyosan fogyatékos személyek, akik látási-, hallási-, értelmi -, mozgásszervi-, 
fogyatékosság, pervazív fejlődési zavarok, halmozott fogyatékosság, illetve 
egyéb fogyatékosság jogán fogyatékossági támogatásban vagy magasabb 
összegű családi pótlékban részesülnek.  
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Központi 
Egyesített Támogató Szolgálata jelenleg hat gépkocsivezetővel, valamint 3 
főállású és egy félállasú személyi segítővel végzi feladatát. A tulajdonunkban 
lévő hat gépkocsi mindegyike mobilrámpával vagy elektromos lifttel, illetve 
4+3 pontos rögzítési rendszerrel felszerelt, így az összes autónk alkalmas 
elektromos kerekesszékes személy szállítására is. A támogató szolgálatnál 
jelenleg 67 szállítást és 21 személyi segítést igénybevevő kliens rendelkezik 
megállapodással. A szállító szolgálat hétköznap 6:00 és 22:00 között  valamint 
hétvégén igény szerint áll a kliensek szolgálatára. A személyi segítést 
hétköznapokokn 8:00 és 16:00 között biztosítjuk. A szállító szolgálat 
igénybevételének szigorú jogszabályi feltételei vannak.  
A szállítás kliensek átal fizetendő kilométer díja 140 Ft, a személyi segítés 
óradíja 300 Ft. A 2016-os évben összesen 54.234 kilómétert szállítottuk, és 
3.417 órát személyi segítettük klienseinket. 
 
Mielőtt egy fogyatékos személy igénybe veheti a támogató szolgáltatást, egy 
sor dokumentumot és igazolást kell benyújtania a szolgálat számára. A 
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szociális rászorultság vizsgálatán túl (ezalatt a jogszabály a súlyos 
fogyatékosság igazolását érti) jövedelem vizsgálatot is szükséges lefolytatni. 
Amennyiben a szociális rászorultság megállapítható és a jövedelemigazolások 
is rendelkezésünkre állnak, megállapodást kell kötnünk a szállítást 
igénybevevő személyel, még a szállítás megtörténte elött. Az  NRSZH 
országos TEVADMIN felületetén TAJ szám alapján rögzítenünk kell a klienst. 
Majd a szállítás megtörténte után rögzítenünk kell a felületen az adott 
klienssel megtett kilométert valamint a személyi segítéssel töltött időt.  
A szállító szolgálatunk kapacitásának hozzávetőleg 80%át teszi ki a 
munkahelyre illetve oktatási és fejlesztési intézménybe való szállítás. A 
legleterheltebb időszakok a 6:00 és 10:00 közötti illetve a 13:00- 18:00-ig tartó 
időszakok. Ekkor a gépkocsik napi rendszerességű kliensek munkahelyre 
illetve oktatási ntézménybe történő be-, és hazaszállítását végzik. A reggeli 
illetve délutáni órákban gyakran előfordul, hogy a gépkocsivezetők egyszerre 
több személy szállításást végzik, hogy minél több szállítási igényt ki tudjanak 
elégíteni. Ilyen esetekben a mgetett kilométerek szakaszos lebontásban, 
osztottan kerülnek kiszámításra. Szabad kapacitásunk ezekben az 
időszakokban sajnos nincs. Eseti jellegű szállításokat többnyire a 10:00 és 
13:00 óra közötti időszakokban tudunk biztosítani.  

 
Foglalkoztatottak száma: 15fő 
 
Öt gépjárművünk mikrobusz, egy egyterű, akadálymentesített 
személygépkocsi.  3  gépkocsi 1, 1 gépkocsi 3 fő, 1 gépkocsi 4 kerekes 
székes személy egyszerre történő szállítására alkalmas. Sajnos 2 db 
gépkocsink több mint 10 éves, nagy futásteljesítménnyel, és cseréjük indokolt.   
 
Feladatmutatók 2016 évben: 

 
Szerződések száma 69 fő  
Aktív ellátottak száma 57 fő  
 vállalt teljesítettet 
személyi segítés: 3 702     3 702 
Személyszállítás: 7 907 10 847 
Össesen 11 609 14 549 

                        
Kliensek száma fogyatékosság szerint:  57 fő  

 mozgássérült:   4 2  f ő     
 látássérült:         2 fő 
 halmozottan sérült:   10 fő 
 autista:        1 fő 
 értelmi sérült:         3 fő 
 
 
 

5.5. 35 éves a MEOSZ – FREEDOM DRIVE 
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Bár terveztük, de sajnos az Freedom Drive megtartására 2016 évben nem került 
sor. A szervezés során nem kaptuk meg azokat az ígéreteket, melyeket a 2016 évi 
munkatevékenységek tervezési szakaszában a parlamenti tisztségviselők ígértek. 
Ezek elmaradása jelentősen megnövelte volna  költségeket, ezért a szervezéstől 
elállítunk.   
Ugyanakkor felmerült a Máriapócsi Országos Imanap megrendezésének 
lehetősége, ( lásd 1.17. pont) mely megrendezésre került.   
	
	

5.6. Érdekvédelmi – Szakértői munkacsoport működtetése 

	
2016 évben terveztünk olyan szakértői munkacsoport létrehozását és 
működtetését, akik közreműködésével a szakmai munka színvonalát tudtuk volna 
biztosítani. Ennek megvalósítására nem került sor az alábbiak miatt: 

‐ sikerült olyan szakember alkalmazása, aki napi 8 órában munkatársként 
tudja segíteni a Szövetség munkáját (Dr. Gurbai Sándor emberi jogi 
szakértő) 

‐ A jogi tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesítettünk a volt 
jogtanácsosunkkal. (dr. Pátkai András Gyula) 

‐ nem került sor olyan feladatra, amelyet a jelenlegi munkatársak nem tudtak 
megoldani, így szakértő igénybevétele, külső szakértőkből álló 
munkacsoport létrehozása nem volt indokolt. 

 
A fentiek alapján kérem a beszámolónk elfogadását. 
	
	
	

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK A 2016. ÉVBEN ÖRÖKRE 
ELTÁVOZOTT  TISZTSÉGVISELŐKRE, MUNKATÁRSAKRA 

  
 
 
 
2016. május 12-én 82 éves korában elhunyt Dr. Gadó Pál, a 
Szövetségünk tiszteletbeli alelnöke. 
 
 
 

 
2016. január 21-én meghalt Dr. Gere Kálmán, a Mk-ak Hajdú-Bihar megyei 
Egyesület volt elnöke. 65 éves volt. 
 
2016. december 16-án 80 éves korában elhunyt Gergely József, a Mk-ak 
Kiskunhalasi Egyesülete alapító elnöke.  
 
2016. január 21-én 64 éves korában elhunyt Erőss Ferenc, a Ms-ek Bonyhádi 
Egyesülete elnöke.  
 
2016. március 09-én 77 évesen eltávozott közölünk Zöld Jánosné, az Erzsébet-
Soroksári Mk-ak Egyesület elnöke. 
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2016. április 04-én 80 évesen elhunyt Schaffler Ádám, a Mk-ak Tolna Megyei 
Egyesülete tiszteletbeli elnöke. 
 
2016. június 24-én tragikus hirtelenséggel, 44 éves korában meghalt Kiss Erika  
munkatársunk. 
 
2016. szeptember 17-án tragikus hirtelenséggel, 58 éves korában meghalt Kevy 
Beáta munkatársunk.   
 

EMLÉKÜKET KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK! 
 
 
Budapest 2017. február 28. 
 
 
             Kovács Ágnes  
         elnök  


