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I. MEOSZ bemutatása 

A Szövetség 1981-ben alakult, önálló jogi személyiségű tagszervezetek kezdeményezésére. Jelenleg 97 
önálló jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetünk van, amelyek 943 helyi csoportot működtetnek. 

Taglétszám: 211 091 fő  
női tagok: 120 691 fő 
fizető:  125 605 fő 

                                                                                             
A Szövetség közhasznú társadalmi szervezet, mivel állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó 
tevékenységeket - támogató szolgálat működtetése - is végez jogszabályi kötelezés, illetve 
önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés alapján.  

A tagszervezeteink döntő többsége közhasznú minősítéssel rendelkező szervezet.  

Szövetségünk, egyesületeink - közhasznú és nem közhasznú szervezetként is - nem csak az egyesületi 
tagoknak, hanem bármely hozzájuk forduló mozgássérült, illetve minden fogyatékossági csoport 
számára biztosítja szolgáltatásait. 

Tagszervezeteinken kívül, igen jelentős számú civil szervezettel, alapítvánnyal állunk együttműködő 
kapcsolatban. Alapító tagja vagyunk a Fogyatékos Emberek Szövetségi Tanácsának, (FESZT), amely a 
magyarországi fogyatékos emberek érdekérvényesítő szervezeteit fogja össze. 

A Szövetség legfőbb döntéshozó testülete a Küldöttközgyűlés, amely a beszámoló évében egyszer 
ülésezett, operatív vezető testülete az Elnökség, amely évente minimum hat alkalommal ülésezik. 

A Szövetség törvényes képviselője az Elnök, akinek munkáját a Főtitkár segíti. 

 
II. Érdekvédelem 
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Szövetségünk fő feladata a mozgáskorlátozott emberek érdekvédelme, érdekérvényesítése. Az 
alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – összefoglaltuk azokat az fontosabb eseményeket, történéseket, 
kezdeményezéseket, melyekben a MEOSZ részt vett.  
 
 
 
Szociális ellátás területén 

 
1. 
A nonprofit fenntartású intézmények évek óta kérték a mindenkori kormányzatot, hogy teremtse meg a 
szektor semleges finanszírozás alapjait.  A MEOSZ 2002 évben fogalmazta meg először ezt a kérést, 
amelyhez azóta sokan csatlakoztak. 2015 évben is részt vettünk abban a munkacsoportban, mely a 
fenntartók állami támogatására vonatkozó javaslat csomagnak a kidolgozását végezte. A kísérlet jellegű 
javaslat bekerült a parlamenti bizottságok elé. Döntés nem született. 
 
2. 
2015. szeptember 02-án részt vettünk az FSZK Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos 
Testülete ülésén. Kovács Ágnes elnök korábban már jelezte Gifló Péter, a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője felé, hogy a jövőben a szövetség nagyobb 
mértékben kíván részt venni a folyamatokban. Célunk ezzel az intézményben élő súlyosan mozgássérült 
személyek érdekeinek lényegesen hatékonyabb képviselete. 
 

Jogalkotás területén 
 
1. 
2015. március 6-án véleményeztük a nagycsaládosok és a mozgásukban korlátozott személyek részére 
nyújtott útdíj fizetési kedvezmény szabályairól szóló kormány-előterjesztés tervezetét. 
 
2015. március 25-én sajtóközleményt adtunk ki, „Csak néhány száz mozgássérült emberen segít az útdíj-
kompenzáció” címmel 
A MEOSZ egyetért azzal, hogy a legsúlyosabb állapotú mozgáskorlátozott emberek ne fizessenek dupla 
összegű útdíjat azért, mert állapotuk miatt csak kisbusszal tudnak közlekedni. A Szövetség üdvözli a 
számukra kidolgozott útdíj-kompenzációs rendszert, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a 
könnyítés a mintegy negyedmillió mozgáskorlátozott emberből legfeljebb néhány száz főt érinthet, 
miközben a mozgássérültek közlekedését súlyosan megnehezítő, 2011-től bevezetett kormányzati 
intézkedések változatlanul érvényben vannak, és ez idő alatt a kabinet alig tett valamit a közösségi 
közlekedés akadálymentesítéséért. A megjelent kormányrendelet szerint a D2 kategóriába tartozó 
kisbuszokkal közlekedő, parkolási kártyára jogosult mozgáskorlátozott embereknek kérelemre 
visszatérítik a megyei és országos, 10 és 30 napos matrica árának felét (a D2 és a D1 kategóriájú 
gépjárművek autópálya-matrica díjának különbözetét). Ez könnyebbséget jelent majd néhány száz, 
súlyosan mozgáskorlátozott embernek, akiknek az elektromos kerekes széke csak nagyobb járművekben 
fér el, de a januártól kiterjesztett útdíjat továbbra is fizetniük kell, ahogy közel negyedmillió 
sorstársuknak is. A MEOSZ nem érti, hogy a kormány miért nehezíti meg a mozgáskorlátozott emberek 
közlekedését, ahelyett, hogy minden eszközzel támogatná a munkába, iskolába járásukat. Megszüntette a 
súlyos mozgássérülteknek járó pénzbeli közlekedési támogatást, majd úgy alakította át a súlyosan 
mozgássérült embereket segítő autóvásárlási (gépjárműszerzési) támogatást, hogy a választható új 
gépkocsik (néhány Suzuki modell) egyike sem felel meg a kerekes székesek jelentős részének. 
 
2. 
2015. március 26-án sajtóközleményben kifejtettük, hogy alapvetően egyetértünk az Országgyűlés 
Népjóléti bizottsága által szerdán tárgyalt, 2015-2025-re szóló Országos Fogyatékosságügyi Programmal, 
kár, hogy a kabinet mulasztása miatt több mint egy évet késett. A Szövetség reméli, hogy a stratégia 
megvalósítását szolgáló intézkedési tervet a kormány minél hamarabb kidolgozza a fogyatékos embereket 
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képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával, és nekilát a felzárkóztatásuknak, mert az 
életkörülményeik az elmúlt években csak romlottak. Az előző, 2007-2013-as időszakra szóló Országos 
Fogyatékosügyi Programot 2014-ben követnie kellett volna a következő időszakra szóló stratégiának, 
azonban azt a kormány csak idén tavasszal nyújtotta be az Országgyűlésnek. Bár az előző program 2012-
2013-as évekre szóló intézkedési tervének megvalósításáról szóló jelentés – amelyet a Népjóléti bizottság 
szintén szerdán tárgyalt és fogadott el – azt sugallja, hogy fogyatékosügyben minden a legnagyobb 
rendben van, ez koránt sincs így. A jelentésből kimaradt például, hogy a súlyosan fogyatékos embereket 
iskolába, munkába, orvoshoz vagy fejlesztésre szállító, és az önálló életvitelükben segítséget nyújtó 
támogató szolgálatok a folyamatosan csökkenő állami támogatás miatt az elmúlt években nagy számban 
szűntek meg, a többiek pedig az összeomlás szélén állnak. Míg a szolgálatok 2008-ban 8 milliárd 
forintból gazdálkodhattak, 2013-ban már csak alig több mint 3 milliárd forint jutott nekik. A gyógyászati 
segédeszközök támogatási rendszerét is úgy sikerült felülvizsgálni, hogy számos eszköz, köztük az 
ortopéd cipők térítési díja emelkedett, a súlyosan mozgássérült embereknek pedig évek óta csak napi 
három nadrágpelenkát támogat a társadalombiztosító. A beígért segédeszköz-kölcsönző rendszer nem 
indult el, a közösségi közlekedés akadálymentesítése is alig haladt előre a vizsgált időszakban, a témában 
leginkább csak tanulmányok születtek. A jelentés az elért eredmények között sorolja fel egy 
akadálymentesítési adatbázis létrehozását 61 millió forintból. A gond az, hogy az adatbázis késve készült 
el, majd hetekig egyáltalán nem volt elérhető, és nem használható arra, hogy a 7 ezer közintézmény 
felmérését tartalmazó rendszerből átfogó, reprezentatív adatok legyenek lehívhatók. Így, hiába költött rá 
az állam, még 2015-ben sem tudjuk pontosan, hol tart ma Magyarország az akadálymentesítésben, 
amelynek egyébként 2013 tavasza óta törvényi határideje sincsen, mert azt is eltörölték. Az új határidőket 
az új fogyatékosügyi programhoz kapcsolódó intézkedési tervnek kellett volna kitűznie, de a kormány 
mulasztása miatt eddig erre sem került sor. A MEOSZ reméli, hogy a kabinet nekilát az érdemi 
munkának, elkészíti a következő évekre szóló intézkedési tervet, amelyben elegendő forrást rendel majd a 
fogyatékos emberek oktatásának, foglalkoztatottságának javításához, egészségügyi és szociális 
ellátásainak biztosításához, az akadálymentesítés folytatásához, és meg is valósítja azt.  
 
3. 
2015. április 28-án az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) rendkívüli ülésének összehívását 
kezdeményezte Hegedüs Lajos, az OFT társelnöke, a MEOSZ elnöke abból a célból, hogy a tanács 
megvitathassa a jövő évi költségvetés fogyatékossággal élő embereket érintő részeit. Az elnök Czibere 
Károly államtitkárnak, az OFT elnökének írt levelében kiemeli: mivel az ország gazdasági helyzete a 
kormányzati kommunikáció szerint folyamatosan javul, végre sor kerülhetne a csőd szélén álló támogató 
szolgálatok vagy a fogyatékos embereket ellátó intézmények megmentésére. A nemrég elfogadott, 2015-
2025-re szóló új Országos Fogyatékosságügyi Program megvalósítását a kormány által kidolgozott, több 
évre szóló intézkedési terveknek kell biztosítaniuk. Az első tervben – amelynek július elejéig el kell 
készülnie – már szerepelnie kell egy sor olyan intézkedésnek, amelyek javítják a fogyatékos emberek 
életkörülményeit, és amelyekre a jövő évi költségvetésben forrást kell biztosítani. Ezeket az OFT-nek – 
mint a fogyatékos emberek legmagasabb szintű érdekképviseleti és egyeztetési testületének – a törvény 
szerint is meg kell vitatnia, ezért most, a költségvetés összeállításakor különösen indokolt, hogy az 
államtitkár összehívja a Tanácsot.  
Hegedüs Lajos levelében néhány égető kérdést is felsorol: meg kell szüntetni a fogyatékos emberek 
önálló életvitelét segítő támogató szolgálatok, az átmeneti otthonok, a számukra ápolást-gondozást nyújtó 
lakóotthonok és a nappali szociális ellátásukat biztosító intézmények drámai alulfinanszírozottságát, 
valamint meg kell emelni az akkreditált- és szociális intézményi foglalkoztatók támogatását, mert a 
jelenlegi bértámogatás a 2011-es minimálbérhez lett igazítva, és az azóta sem nőtt.  A MEOSZ elnöke arra 
is figyelmeztet: a kormánynak érdemben foglalkoznia kell a fent nevezett problémákkal és folyamatosan 
egyeztetnie kell a fogyatékos embereket szervezeteivel, elkerülendő, hogy a Civil Érdekvédelmi Hálózat 
(CÉHálózat) által nemrég szervezett tüntetéshez hasonló utcai demonstrációkon kelljen követelni e nagy 
létszámú, jelentős hátrányokkal küzdő társadalmi csoport helyzetének javítását.  
 
4. 
Szeptemberben a kormány elfogadta az Országos Fogyatékosságügyi Program első, 2015-2018-ra szóló 
Intézkedési Tervét. Ez a dokumentum fogja meghatározni az elkövetkező évek kormányzati lépéseit 
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fogyatékosügyben. A Tervhez Kovács Ágnes számos javaslatot tett az egyeztetés idején, a MEOSZ és a 
Bice-Bóca Alapítvány nevében.  
 
Az elfogadott Intézkedési Terv eléggé tágan fogalmaz, ami előny és hátrány is lehet: nehezen számon 
kérhető, ugyanakkor sok mindent beleérthetünk a tág megfogalmazásba, ezáltal több mindent várhatunk 
el.  Szomorú, hogy 17 évvel a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény elfogadása után még mindig 
ott tartunk, hogy a programban hangsúlyos elem a szemléletformálás, ezen belül is a fogyatékos 
emberekkel foglalkozó szakemberek szemléletének formálása. Véleményünk szerint már rég túl kéne 
lennünk, és a forrásainkat nem erre kellene költenünk. 
Mivel az ország saját költségvetéséből már hosszú évek óta nem jut fejlesztésre, az uniós pénzeket kellene 
céltudatosan, körültekintően felhasználni, úgy, hogy azok a fogyatékos embereknek is hasznára váljanak – 
hangsúlyoztuk sokadszorra. Többször javasoltuk a szaktárcának, hogy vegyék számba az operatív 
programokban rendelkezésre álló forrásokat, fejlesztési lehetőségeket, de a mostani Terv sem számol 
velük sajnos. Az uniós pályázatok kiírásánál, elbírálásánál és felhasználásának ellenőrzésénél horizontális 
elv a mindenki számára biztosítandó hozzáférhetőség, akadálymentesség. Hatalmas források állnak majd 
rendelkezésünkre, az Intézkedési Terv ennek ellenére nem foglalkozik egy ilyen sarkalatos lehetősséggel.   
Az Intézkedési Terv egy korábbi verziójában szerepelt, hogy a felmérések készülnek a fogyatékos 
emberek társadalmi helyzetére vonatkozóan, de végül kimaradt belőle. Pedig felmérések, kutatások nélkül 
az intézkedések sem lehetnek hatékonyak.  
Nem látni a tárcák közti együttműködést sem, hiányzik a komplex szemlélet és a hosszú távú tervezés. 
Mint mondja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma létrejöttekor, amikor közös irányítás alá került a 
közoktatás, az egészségügy és a szociális ügyek, bízott abban, hogy ez komplex szemléletet eredményez a 
fogyatékosügyre nézve, de nem így történt. Ezen változtathat az újonnan létrejött fogyatékosságügyi 
tárcaközi bizottság. 
Miközben a kormány elvárja a fogyatékos emberektől, hogy dolgozzanak a nyílt munkaerő-piacon, 
aközben nem teremti meg az ehhez szükséges feltételeket. Ahhoz, hogy a fogyatékos emberek meg 
tudjanak felelni az elvárásnak, egy hosszú távú, komplex szemlélettel kialakított ellátó-rendszerre lenne 
szükség, ami ma nem adott. A gyógyászati segédeszközök jelenlegi támogatási rendszere sem ezt a célt 
szolgálja, ahogy a kölcsönzésük sincs megoldva. Az intézkedések közt szerepel a gyógyászati 
segédeszközök támogatásának felülvizsgálata és a kölcsönzési rendszer kialakítása, reméljük, hogy ez 
meg fog valósulni.  
A korai intervenció területén sok előrelépést tapasztaltunk, örvendetesnek tartjuk, hogy a fejlesztések 
folytatódnak, ahogy annak is örülünk, hogy végre a fogyatékos gyermeket nevelő szülőkkel is foglalkozik 
a program. A gyermekjóléti szolgáltatásokat, a gyermekút nyomon követését illetően több olyan elem is 
van a programban, amelyet a Bice-Bóca Alapítvány már a 2000-es évek elején javasolt egy kutatását 
követően kiadott szakmai anyagban.  
Meg kívánják teremteni az inkluzív oktatás kereteit, erre azonban már 1993 óta van törvényünk. 
Üdvözlendő a támogató szolgálatok járműparkjának fejlesztése is, de ennél többre van szükség: a 
szolgálatoknak szánt állami támogatás mértékét kell úgy megemelni, hogy abból el tudják látni az elvárt 
feladatokat, és ki tudják gazdálkodni a gépjárműcseréket.  
Pozitívum, hogy a Terv garantálja a fogyatékossági támogatás évenkénti emelését. Az ápolási díjat 
időszerű volt felülvizsgálni. Évek óta kezdeményeztük, hogy emeljék meg az összegét legalább a 
minimálbérre, és az ápolás ideje minősüljön munkaviszonynak, mert meg kell becsülni azokat a szülőket, 
akik otthon gondozzák a fogyatékos gyermeküket, nem szenvedhetnek hátrányt! 
Időszerű volt az is, hogy a komplex minősítést végző szakemberek rendelkezzenek fogyatékosság-
specifikus ismeretekkel, ahogy most ez a programban szerepel, a felülvizsgálatokat e nélkül nem is 
végezhették volna el. Az egész komplex rehabilitációt eleve csak akkor lett volna szabad elindítani, 
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amikor már létezik az a támogató ellátórendszer, amelyik ténylegesen segíti a nyílt munkaerő-piacra 
visszatérni azokat, akik erre valóban alkalmasak lehetnek. 
 
5. 
Konzultációt kezdeményezett a mozgássérült emberek jövőjéről Orbán Viktor miniszterelnökkel a 
MEOSZ elnöke, az „Ötéves a kormány” című konferencián elmondott beszédének hatására. Kovács 
Ágnes levelében hangsúlyozta: a mozgássérült emberek is a munkába igyekvők, bérből és fizetésből élő 
adófizetők közé akarnak tartozni. Ennek feltétele: másokkal egyenlő esélyeket kell kapniuk, amelyhez 
nem jótékonykodó, hanem a felzárkózás esélyét biztosító államra van szükség.  
„Az ön gondolatai a jövőről és a mi „álmaink” azonosak, már csak az a kérdés, mit kell tennünk annak 
érdekében, hogy ezek a hosszú távú tervek a mindennapok gyakorlatává váljanak. Úgy érezzük, a 
mozgássérült emberek és családjaik az elmúlt évek vesztesei voltak, amin változtatni kell. Mi is alkotó 
részesei szeretnénk lenni a mindennapi magyar valóságnak!”.  
„Magyarország a miénk is és megszületésünk pillanatától mi is részesei kívánunk lenni a fejlődésének. 
Közös világban élünk, közös célokkal és álmokkal, amelyekért csak akkor vagyunk képesek tenni, ha 
lehetőséget kapunk rá! Ha nem teherként, problémaként kezeli az állam a létünket, a megoldásra váró 
problémáinkat!”. 

 
6.  
Allianz szervezet (Pozsony) nemzetközi projektet készít elő a V4 országaiban működő 
partnerszervezeteivel, így szövetségünkkel is közösen. Cél: felmérni hol tart a tagországokban CRPD 
végrehajtása. A pályázat a Visegrádi Alaphoz kerül benyújtásra 2016. március 1-jén. 

 
7. 
2015. november 3-án elnökségünk több tagja vett részt az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésén, és az 
itt történtekről tájékoztatták a Szövetség elnökségét. 
Az OFT tárgyalta az Európai Unió fogyatékosügyi kártyájának bevezetését. A kártya bevezetéséhez 
kapcsolódó költségek megtérítésére a tagállamoknak pályázati lehetőséget nyitottak meg. Magyarország 
nem nyújtott be pályázatot. Megállapodtak munkacsoport felállításában, mely segíteni fogja a 
Fogyatékosügyi Főosztály és az államtitkárság munkáját. Kérték, hogy a MEOSZ delegáljon tagot, az 
elnökség egyhangú döntése alapján Braun János alelnököt kérte fel. 

 
8. 
Kovács Ágnes elnök és Földesi Erzsébet alelnök az OFT delegálásával részt vesznek az Operatív 
Programok monitoring bizottságainak munkájában. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP – Kovács Ágnes) és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP – Földesi 
Erzsébet) munkájában 2020 évvel bezárólag vállalták tevékenységüket. Szakály József főtitkár látja el 
helyettesítésüket akadályoztatásuk esetén.  
 
9. 
Felhívtuk a kormány figyelmét, hogy a létrehozandó Nemzeti mintaterv katalógusban – a felelős tárcák 
részére megküldésre került szakmai anyag alapján – fordítsanak kiemelt a figyelmet az egyetemes 
tervezés használatára, illetve az akadálymentesítés szempontjainak érvényesítésére. A MEOSZ és az 
ETIKK közösen felajánlotta a közreműködését a téma kidolgozásában. 

 
10. 
Több más intézkedés mellett a közlekedési kedvezmények rendszerének korrekcióját is szorgalmazta 
Kovács Ágnes azon a megbeszélésen, amelyet Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkárral, valamint Nyitrai Imre helyettes államtitkárral és Szekeres Pál 
miniszteri biztossal folytatott július 9-én.  
A találkozót az államtitkár kezdeményezte azzal a céllal, hogy a MEOSZ új elnökével az 
együttműködésről egyeztessenek. Az elnök tájékoztatta az államtitkárt arról, hogy a MEOSZ minden 
területre vonatkozóan részletes szakmai javaslatokat készít, amelyekről a szaktárcákkal konzultálni 
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szeretne. Az államtitkár örült a kezdeményezésnek és úgy vélte: a 2017. évi költségvetésben már lehet 
mozgástér a szakmai javaslatok megvalósítására. 
Kovács Ágnes a megbeszélésen olyan intézkedésekre is javaslatot tett, amelyek költségvetési 
többletforrást nem igényelnek, csupán jó szándékú kormányzati döntéseket. Elmondta: a mozgássérült 
emberek közössége jogosan feszült az elmúlt évek veszteségei miatt, amelyeket a nem megfelelő 
kormányzati intézkedések okoztak véleménye szerint.  
Mint mondta: sürgősen változtatni kell a súlyosan mozgássérült személyek közlekedési kedvezményeinek 
rendszerén, mert az utóbbi évek intézkedéseinek köszönhetően mára pont az érintetteket, a súlyosan 
mozgássérült embereket nem segíti. A gépjárműszerzés jelenlegi támogatási rendszere a nem 
mozgássérült fogyatékossággal élőknek jó, de a mozgássérült emberek többségének hátrányt okoz, 
különösen a legsúlyosabban sérülteknek, akiknek a program egyáltalán nem ad lehetőséget, ezért 
prioritást kell kapniuk. Az elnök azt javasolta, hogy az éves kereten belül különítsenek el számukra egy 
összeget, és biztosítsák annak a lehetőségét, hogy hozzájussanak a speciális, egyéni igényeiknek 
megfelelő gépjárművekhez, illetve az egyéni szükségleteikhez igazodó átalakításokhoz, magasabb 
támogatási összeggel.  
Az elnök a parkolási problémákról is beszélt, amelyeket gyakran megtapasztalnak a súlyosan 
mozgássérült érintettek. Felhívta a figyelmet: a parkolási igazolvány kiterjesztésével a súlyosan 
mozgássérült emberek kiszorulnak a speciális parkolóhelyekről, ami balesetveszélyes, és ellehetetleníti a 
kerekesszéket használók önálló közlekedését. Megoldásként kétféle parkolási igazolványt javasolt: a 
mostanival csak a mozgássérült emberek használhassák a speciális parkolóhelyeket, a nem mozgássérült 
fogyatékossággal élő személyek számára pedig legyen egy másik, amellyel igénybe vehetik az 
igazolvánnyal járó kedvezményeket, de nem használhatják a speciális parkolóhelyeket.  
Az elnök kérte továbbá a közlekedő-képesség vizsgálati rendszerének felülvizsgálatát, mivel a korábbi 
jogosultak 60 százaléka nem megy át a vizsgálatokon. Emiatt sok, valóban mozgássérült ember nem kap 
parkolási igazolványt, nem veheti igénybe a gépjárműszerzést vagy a lakás-akadálymentesítési 
támogatást. A rokkantsági ellátásokról is beszélt, javasolva a keresetkorlát eltörlését. A parkolási és a 
gépjárműszerzési problémák ügyére az államtitkár nyitott volt, és abban egyeztek meg, hogy 
szeptembertől folyamatosan és részletesen is tárgyalnak róluk.  
 
11. 
A MEOSZ-hoz több panasz érkezett, és a sajtóban is sokszor lehetett olvasni arról, hogy a parkolási 
igazolványok érvényességének meghosszabbítása sok esetben hónapokig, akár fél évnél tovább húzódik, a 
Szövetség ezért áthidaló megoldásként ideiglenes igazolványt javasolt az ilyen esetekre.  
A probléma oka, hogy a hatóságok – megfelelő kapacitások híján – nem tudják időben elvégezni a 
közlekedőképesség vizsgálatokat, ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozva a mozgásukban súlyosan 
akadályozott embereket. Nehezen közlekedő sorstársaink hónapokig nem tudják a meg szokott módon 
élni az életüket, intézni az ügyeiket, orvoshoz és bevásárolni járni, és esetenként komoly parkolási 
bírságokat is kénytelenek fizetni.  
A MEOSZ október elején levélben azt javasolta a kormánynak: az elhúzódó ügyintézés idejére állítsanak 
ki ideiglenes igazolványt az érintetteknek, hogy az állami szervek hibája miatt ne érje őket hátrány. A 
jogszabály-módosításra szövegszerű javaslatot is küldtünk.  
Szóvá tettük azt is, hogy a mozgáskorlátozott emberek a más fogyatékossággal élő emberekhez képest is 
hátrányba kerülnek e kedvezmény igénybevételekor (is). A fogyatékossági támogatásban részesülő 
autista, értelmi sérült, vak- és gyengénlátó emberek ugyanis mozgásképességük vizsgálata nélkül, alanyi 
jogon megkapják az igazolványt, míg a mozgásukban súlyosan akadályozott személyek gyakran több 
hónapra elvesztik a kedvezményt a rehabilitációs szakértői szervek túlterheltsége miatt. 
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Czibere Károly államtitkár válaszában elutasította a javaslatunkat arra hivatkozva, hogy a kormány 
számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy felgyorsítsa a bizottságok munkáját, és bízik abban, 
hogy a probléma ezeknek köszönhetően a közeljövőben megoldódik. 
 
12. 
Október közepén a MEOSZ részletes előterjesztést küldött az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 
melyben javasoltuk a közlekedőképesség-minősítés felülvizsgálatát, kétféle parkolási igazolvány 
bevezetését és a gépjárműszerzési rendszer korrekcióját annak érdekében, hogy a súlyosan mozgássérült 
személyek közlekedési kedvezményei valóban a súlyosan mozgássérült emberek javát szolgálják.  
Az elnök októberi levelében úgy fogalmazott: a közlekedési kedvezmények eredeti célja a 
mozgáskorlátozottságból eredő közlekedési hátrányok csökkentése volt, de mára a legsúlyosabb 
hátrányokkal küzdő mozgássérült emberek szempontjai háttérbe szorultak.  
Parkolási igazolvány sokáig csak a mozgássérült embereknek járt, hisz ők azok, akik a közlekedésükben 
leginkább akadályozottak. Ma már más fogyatékossággal élők is használhatják, amit a MEOSZ támogat. 
Sokszor előfordul azonban, hogy sorstársainknak már nem jut hely a mozgássérültek számára kijelölt 
parkolóhelyeken. Mi csupán azt kérjük, hogy a mozgássérült parkolóhelyeket hagyják meg a súlyosan 
mozgássérült, kerekesszéket használó embereknek, mert ők csak ezeken a tágasabb helyeken tudnak ki- és 
beszállni biztonságosan, és nem tudnak hosszan gyalogolni a bejáratig. A többi fogyatékossággal élő 
embernek nincs ilyen problémája, ők a normál parkolóhelyeken is boldogulnak. Megoldásként azt 
javasoltuk, hogy legyen kétféle parkolási igazolvány: egy a mostani jogosultságokkal a mozgássérült 
emberek számára, egy másik pedig a többi fogyatékossággal élő számára, amely az összes kedvezményre 
jogosítana, de a speciális parkolóhelyekre nem lehetne vele beállni. Az állam több évtizede támogatja a 
mozgássérült emberek közlekedését azzal, hogy támogatást nyújt új és használt autó vásárlásához. Teszi 
ezt többek közt azért is, mert a közösségi közlekedés a mai napig nem akadálymentes, így pl. egy kerekes 
székes embernek nem nagyon van más választása, mint autóval közlekedni. Ez a támogatás néhány éve 
minden fogyatékos embernek jár. Sajnos a rendszert a kormány úgy alakította át, hogy pont a súlyosan 
mozgássérültek, a kerekes székesek nem tudnak élni vele. Új autó esetén csak három típusú Suzuki 
gépkocsi közül lehet választani (Swift, S Cross, Vitara), de a kerekesszéket használók többségének ezek 
szűkek, a nagyobb méretű, elektromos kerekes székek pedig nem férnek el egyikben sem. Kovács Ágnes 
októberi levelében azt kérte: több típusból, tágasabb gépjárművek közül választhassanak az érintettek, 
hogy mindenki találhasson magának megfelelőt. A súlyosan mozgássérült embereknek pedig egy összeget 
kért elkülöníteni a gépjárműszerzésre szánt állami kereten belül, amelyből finanszírozni lehetne az egyéni 
igényeiknek megfelelő, nagyobb méretű gépjárművek megvásárlását, nagyobb támogatással és magasabb 
összegű átalakítási támogatással, hogy az emelőket és a szükséges átalakításokat fedezni lehessen.  
Az előterjesztésben azt is kértük, hogy változtassanak a közlekedőképesség minősítésén, mert a jelenlegi 
százalékolási rendszer a munkaképesség-változás megállapítására készült, a közlekedőképesség 
akadályozottságának felmérésére nem alkalmas. A parkolási igazolványhoz vagy a gépjárműszerzéshez 
40% egészségkárosodás megállapítása szükséges, ezt azonban kevesen érik el. Erre példákat is hoztunk. 
A mostani minősítési rendszerben az, akinek a járástávolsága csökkent, lépcsőn járni nem képes csak 11-
20%-ot, aki állásában is bizonytalan és járáskor segítséget igényel még mindig csak legfeljebb 30%-ot 
kaphat. Annak is kevés az esélye a parkolási kártyára, aki derék- és csípőtáji betegségben szenved, vagy 
akinek a végtagja közepesen bénult. Ha valakinek combközéptől amputálták a lábát, szintén nem jogosult 
közlekedési kedvezményekre vagy lakás-akadálymentesítési támogatásra, de a csípő, a térd és a boka 
ízületeinek merevsége sem jogosít fel arra senkit, hogy kedvezményesen parkoljon, vagy kevesebb 
súlyadót fizessen. Ezek a betegségek mind nem jogosítanak a közlekedési kedvezményekre, ami az 
eredményeken is meglátszik: a korábbi jogosultak 60%-a nem megy át a vizsgálatokon. Ugyanakkor a 
fogyatékossági támogatásban részesülő autista, látás- és hallássérült, értelmi fogyatékos emberek 
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automatikusan, alanyi jogon megkapják a kedvezményeket, anélkül, hogy vizsgálnák a gyaloglási, 
lépcsőn járási, teherhordási képességüket. 
Sajnos a javaslatainkat nem támogatja a szaktárca, pedig többször hangsúlyoztuk: költségvetési kiadást 
nem igényelnek, csupán jogszabály-módosítást. Nyitrai Imre helyettes államtitkár december közepén 
érkezett válaszlevelében kifejti: a közlekedőképesség vizsgálatok korszerű minősítési rendszeren 
alapulnak, komplex megközelítést követnek, beavatkozást nem lát indokoltnak. 
Kovács Ágnes elnök és az elnökség együttesen azt a döntést hozta, tovább fogunk egyeztetni a 
mozgássérült emberek közlekedési kedvezményeiért 2016 évben! 
 
Akadálymentesítés területén 
 
1. 
2015. 04. 08-án az Alapvető Jogok Biztosa nyilvánosságra hozta a mozgássérült személyek lakásának 
akadálymentesítésében folytatott vizsgálati jelentését.  

 
Részlet a jelentésből: 
„A fentiek alapján megállapítom, hogy a Korm. rendeletnek azon rendelkezései, amely szerint egy 
személyre tekintettel az állami támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe, illetve, amelyek a 
kérelmezőket bírálati díj megfizetésére kötelezik, továbbá annak mértéke meghatározását kölcsön 
felvételétől teszik függővé, végül pedig, hogy a támogatás összege 2003 óta változatlan, a minden embert 
egyenlő mértékben megillető emberi méltósághoz való joggal, az egyenlő bánásmód követelményével, a 
fogyatékossággal élő személyek kiemelt védelmének állami kötelezettségével összefüggésben 
visszásságot okoz, továbbá nem felel meg a Magyarország által vállalt az Egyezmény 4. cikkéből 
eredeztethető nemzetközi kötelezettségeinek sem. 6. Intézkedéseim A vizsgálatom során feltárt alapjoggal 
összefüggő visszásság megszüntetése és bekövetkezése lehetőségének jövőbeni megelőzése érdekében az 
Ajbt. 37. §-a alapján felkérem a nemzetgazdasági minisztert, hogy a jelentésben foglaltak szerint fontolja 
meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet olyan irányú módosításának 
kezdeményezését, amely alapján - nem terheli a mozgásában korlátozott kérelmezőket további bírálati díj, 
illetve a támogatáshoz sem közvetve sem közvetlenül nem kapcsolódik egyéb hitelintézeti szolgáltatás; 
valamint - lehetővé válik, hogy a mozgásában korlátozott személy életében, személyhez kötötten egynél 
többször is igénybe vehesse a támogatást.” 

 
2015. április 24-én sajtóközleményt adtunk ki „150 ezer forintból nem lehet egy lakást 
akadálymentesíteni” címmel: 
„A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) arra kéri a kormányt, hogy 
állítsa helyre a súlyosan mozgáskorlátozott embereknek járó lakás-akadálymentesítési támogatás 
reálértékét, amely közel húsz éve változatlanul 150 ezer forint, így mára már teljesen elértéktelenedett. 
2011-ben változott az ügyintézés menete is, azóta kevesebb mint tizedét fizeti ki az állam a támogatásra. 
A MEOSZ egyesületei hosszú éveken át hatékonyan és megbízhatóan, a mozgássérült emberek valós 
igényeinek figyelembevételével intézték a lakás-akadálymentesítési ügyeket, ezért úgy véljük, az 
ügyintézést vissza kell adni a Szövetségnek. Ennek lehetősége a mostani jogszabályi környezetben is 
megteremthető.  
Az alapvető jogok biztosa szerdán hozta nyilvánosságra a lakás-akadálymentesítési támogatásról szóló 
vizsgálati jelentését, amelyben többek közt a bírálati díj eltörlését kérte, és azt, hogy a mozgássérült 
személy többször is igényelhesse a támogatást élete során. A jelentéssel a MEOSZ teljes mértékben 
egyetért.  
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek használt lakás esetén 150 ezer, új lakás esetén 250 ezer forint 
lakás-akadálymentesítési támogatást igényelhetnek, az összeg az 1990-es évek közepe óta változatlan. 
2011 tavaszáig a MEOSZ egyesületeinél, azóta csak pénzintézetnél lehet ezt megtenni, ami a 
gyakorlatban az OTP Bankot jelenti. Tapasztalataink szerint a támogatás igénylésekor felszámított díjakat 
és egyéb költségeket (bírálati díj: 4500-7500 Ft, helyszíni szemle, tulajdoni lap, hiteles térkép másolat), 
valamint az áfát befizetve előfordul, hogy mindössze 90 ezer forintjuk marad a mozgássérülteknek a 
fürdőszobájuk akadálymentesítésére, amiből ezt nem lehet megoldani. Alanyi jogon járó juttatásért 
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ráadásul eleve nem lehetne bírálati díjat elkérni, a családi pótlék elbírálásáért sem kér az állam pénzt. (A 
bank a bírálati díjat az államtól is megkapja egyébként.) 
A rendszer 2011-es átalakítása óta lényegesen kevesebbet költ az állam a támogatásra. Amíg a MEOSZ 
intézte az ügyeket, évente átlagosan 10 ezer kérelmet támogatott mintegy 1,5 milliárd forint értékben, 
2012 óta azonban kevesebb, mint 500 fő igényel, illetve részesül támogatásban, ami nem éri el az évi 100 
millió forintot. A drasztikus visszaesés oka a már említett elértéktelenedés mellett a jogosultak körének 
szűkülése is, a jogosultsághoz ugyanis sokaknak egy nemrég bevezetett vizsgálaton kell átesni, ami nem 
alkalmas a közlekedőképesség megállapítására, így a mozgássérültek 60 százaléka nem megy át rajta.  
A támogatást a mozgássérült emberek életük folyamán csak egyszer vehetik igénybe. Másokhoz 
hasonlóan azonban ők is többször költöznek életük során, és mivel a lakóépületek elenyésző hányada 
akadálymentes, több alkalommal is szükséges akadálymentesíteniük a lakókörnyezetüket.  

 
Most zajlik a költségvetés tervezése, ezért a MEOSZ arra kéri a kormányt, hogy a jövő évi büdzsében 
biztosítson forrást a lakás-akadálymentesítési támogatás összegének emelésére, továbbá törölje el a 
bírálati és egyéb díjakat, valamint tegye lehetővé, hogy a súlyos mozgássérültek ne csak egyszer, hanem 
annyiszor kaphassanak támogatást, ahányszor ténylegesen szükségük van rá.” 

 
2. 
A Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete részt vett és vesz a Street Map akadálymentesítési 
projektben. 2015, november 21-én a MEOSZ központjában bemutatták a projekt eredményeit, előre 
haladásukat. A rendezvényen 27 fő vett részt. 

3. 
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületével közösen együttműködtünk a 3-as metróvonal felújítása 
kapcsán indított kampányban. A kampány során az önkéntesek a Metro több lejáratánál hívták fel az 
utasok figyelmét az akadálymentesítés fontosságára. A MEOSZ elnöksége támogatja és segíti a 
munkájukat, és anyagi eszközöket rendelkezésre bocsájtott a kampány megvalósításhoz. 

4. 
Felvettük a kapcsolatot a Hungaroring Zrt-vel, annak tisztázása érdekében, hogyan biztosítják az 
akadálymentes megközelítést a versenyek idején a súlyos mozgáskorlátozottsággal élő emberek számára.  
Az Ostermann Forma1 Kft-től kapott információk alapján értesítettük a honlapunkon és e-mailban a 
hozzánk fordulókat, és tájékoztatót küldtük ki. 
 
5. 
Akadálymentes szakértői tevékenység hatékonyságának növelése érdekében szövetségünk központja 
2015 év júliusától rehabilitációs szakmérnököt alkalmaz a hatékonyság növelése érdekében. Néhány eset, 
helyszíni vizsgálat és véleményezés a tevékenység bemutatására 
 

5.1. 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület szolgáltató központja 6 vizesblokkja teljes felújításra 
került, és az akadálymentesítés felülvizsgálatában, kivitelezési folyamatok ellenőrzésében vettünk 
részt.  
 
5.2. 
MÁV Békés megyében jelentős rekonstrukciót végez, melynek során nem csak a sínpálya, hanem a 
vasútállomások és környezetük is érintett. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete kérésére 
több vasútállomáson szemlét tartottunk. Többek közt Békéscsabán, és Gyomaendrődön. 
 
Békéscsabán feltárt problémák: nem megfelelően infokommunikációs akadálymentesítés 
  Javaslat: tájékoztató feliratok, piktogramok, vezetősáv felfestése  
 
Gyomaendrődön feltárt problémák: nem megfelelően kialakított mellékhelyiség 
  Javaslat: állomás épület elölről való akadálymentes megközelítése rámpával, 
  akadálymentes mellékhelyiség kialakítása. 
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5.3. 
Súlyosan mozgássérült személyek panaszára indított vizsgálatot, például Cegléd és Székesfehérvár 
vasútállomásokon. 
Feltárt problémák: nem működő peronliftek ügyében tájékoztatás kértünk a MÁV-, illetve Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő ZRT részéről. 
            Javaslat:  azonnali javítás (probléma orvosolva, lifteket megjavították) 

 
 
Gyógyászati segédeszköz ellátás és forgalmazás területén 
 
1. 
2015. augusztus 13-án átadásra került Pécsen a MEREK logisztikai központja. Az eseményen Bodor 
Zoltán elnökségi tag vett részt a MEOSZ képviseletében.  Bodor Zoltán elnökségi tag a pécsi MEREK 
központ átadásával kapcsolatban tájékoztatta az Elnökséget, hogy eszközökből még elég kevés áll 
rendelkezésre. Főként a dél-dunántúli régió kiszolgálását tervezik megvalósítani. Ez a központ raktárként 
fog működni, a javításokat továbbra is a Guruló Műhelyekben fogják végezni. 

2. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosügyi Főosztálya kereste meg a szövetséget. A 
gyógyászati segédeszközök kölcsönzésével kapcsolatban kértek javaslatot, és két kölcsönzési rendszerbe 
bevonandó eszközre kellett javaslatot tenni. Több kölcsönzésbe történő bevonására érkezett ajánlás, ebből 
a MEOSZ elnöksége négyet választott ki. A MEOSZ azt a javaslatot tette, hogy mind a négy eszköz 
kerüljön be a kölcsönzési rendszerbe, és vegyék figyelembe a súlyosan mozgássérültek speciális 
helyzetét. 
 
3. 
2015. április 21-én részt vettünk azon az ETIKK szervezésben egy egyeztetésen. Ergonómiai 
termékértékelés keretén belül az ETIKK használati tárgyaikat vizsgált meg a tesztcsoport segítségével, 
mennyire használhatóak és javaslatokat tettek a korrekcióra. 
 
4. 
Megkereste a szövetséget az Egészségért, Gyógyászati Segédeszköz Gyártók és Forgalmazók Szövetsége. 
Tájékoztatták a szövetséget, hogy egyeztetés zajlik a forgalmazók és a kormány között a rendszer 
átalakításáról. Mintegy 15 milliárd forintos csökkentést tervez a kormány, ami nagymértékű visszalépést 
jelentene a súlyosan mozgássérült emberek ellátásában. Ezzel kapcsolatban levélben fordultunk az 
egészségügyi államtitkárhoz, melyben ellenvéleményeket fogalmaztunk meg, és kértük az egyeztetésekbe 
a  MEOSZ bevonását 
 
5. 
Kovács Ágnes elnök egyeztetést kezdeményezett a gyógyászati segédeszközök ellátás során felmerülő 
problémákról a MEOSZ és a forgalmazók között. A felhasználók a gyógyászati segédeszközök 
felírásakor, átvételekor nem kapnak teljes körű, egységes tájékoztatást, nem egyenlő eséllyel jutnak hozzá 
az eszközökhöz és az azokkal kapcsolatos információkhoz. Az utóbbi évek megszorításai miatt gyakran 
jelentkeznek minőségi problémák – értett egyet a MEOSZ elnöksége és a Forgalmazók az Egészségért 
Szövetség (FESZ) vezetősége azon a megbeszélésen, amelyet november végén tartottak a MEOSZ 
székházában. A tanácskozáson az is elhangzott, hogy változtatni kell a gyógyászati segédeszközök 
támogatásának jogi és finanszírozási szabályozásán.  
Kovács Ágnes a találkozót megelőzően is egyeztetett már a FESZ-szel, hazánk egyik legnagyobb 
gyógyászati segédeszköz gyártói-forgalmazói érdekképviseletével, most pedig a két szövetség abban 
állapodott meg, hogy szoros szakmai együttműködést alakítanak ki a rendszer megújítása érdekében. A 
MEOSZ elnöke hangsúlyozta: a két Szövetségnek egymással is van mit egyeztetni annak érdekében, hogy 
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a mozgássérült emberek megfelelő színvonalú szolgáltatást kapjanak mind az eszközök kiválasztásakor, 
megvásárlásakor, mind azok javíttatásakor. Sok panasz érkezik a Szövetséghez olyan esetekről is, amikor 
nem a megfelelő eszközt rendeli az orvos, vagy a termékkel kapcsolatban egyéb minőségi kifogás merül 
fel, és a forgalmazó nem akarja visszavenni, pedig erre jogszabályi kötelezettsége van. Az elnök 
hozzátette: a mozgássérült emberek lettek az áldozatai annak a „játszmának”, ami a spóroló állam és a 
profitorientált gyártók, forgalmazók között zajlik. A felhasználók egyre rosszabb minőségű termékeket, 
egyre alacsonyabb színvonalú szolgáltatásokat kapnak, amin változtatni kell. 
 
A FESZ képviselői elmondták, hogy számukra is a felhasználók elégedettsége a legfontosabb cél. A 
támogatási rendszer számos ellentmondással terhelt. Egy új, innovatív eszköz támogatásba vétele akár 
több évig is elhúzódó, költségigényes procedúra. Minél később történik meg egy új gyógyászati 
segédeszköz támogatásának befogadása, annál később kezdődik el a felhasználók életminőségének 
javulása. Fontos a felíró orvosok és a felhasználók pontos tájékoztatása is az új technológiákról. A FESZ 
javasolja, hogy a gyógyászati segédeszköz-választás hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele érdekében ne a 
terméknév, hanem a segédeszköz funkcionalitása alapján történjen meg a segédeszköz felírása. A FESZ 
képviselői szerint nem csak a TB-támogatással kiszolgálható termékek listáját, de a támogatási rendszer 
szabályozását is újra kell gondolni. Ez biztosíthatja a választás lehetőségét, a betegek számára a leginkább 
megfelelő eszközök kiszolgálását az orvosok által meghatározott funkciók figyelembevételével.  
 
Mindkét fél egyetértett abban, hogy a közgyógyellátás a mai formájában ellentmondásos. A legolcsóbb 
eszköznél magasabb árszintű, modernebb eszközöket csak akkor kaphatják meg a közgyógyellátásban 
részesülők, ha lemondanak a támogatásról, így nem jutnak hozzá a számukra leginkább megfelelő 
eszközökhöz. A MEOSZ és a FESZ is javasolta már, hogy a közgyógyellátottaknak legyen szabadon 
felírható bármelyik támogatott eszköz. Szükség van a fogyasztóvédelem erősítésére, a fogyatékos 
emberek, segédeszközöket használók tájékoztatására, képzésére. 
 
A Kovács Ágnes által kezdeményezett megbeszélésen a MEOSZ elnöksége, a FESZ részéről dr. Margitai 
Barnabás elnök, Belinszky Gabriella elnökségi tag, valamint Róka László főtitkár vett részt. A felek 
megállapodtak abban, hogy a közeljövőben közös fórumot tartanak, ahol a mozgássérült emberek 
megoszthatják a FESZ szakembereivel a tapasztalataikat, elmondhatják a panaszaikat. A FESZ képviselői 
jelezték: amennyiben valamely tagjukkal szemben panasz érkezik, mert nem járt el tisztességesen, például 
egy javítás során, úgy az etikai bizottságuk az ügyet kivizsgálja.  
 
A Forgalmazók az Egészségért Szövetség által alapított Fogyasztóvédelmi Szakértői Bizottságtól 
ingyenes szakértői véleményt kérhetnek a gyógyászati segédeszközöket gyártó vagy kiszolgáló céggel 
szemben felmerülő panasz vagy minőségi kifogás rendezése érdekében a MEOSZ-egyesületek tagjai is! 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagot, formanyomtatványokat a hírlevélhez csatolva megküldjük! Az 
információ hamarosan a FESZ honlapján, a www.gyogyasz.hu oldalon is elérhető lesz.  
 
Turizmus 
 
1. 
2015. február 26-án részt vettünk az Utazás kiállítás szakmai napján, csütörtökön egész napos turisztikai 
konferencia és nyílt nap zajlik a 25-ös pavilonban.  
A Magyar Turizmus Zrt. és a MEOSZ között már tavaly elindult egy együttműködés, melynek keretében 
a budapesti akadálymentes turisztikai lehetőségek felkerültek az MT Zrt. www.itthon.hu  portáljára, 
amely az ország lakosságának nyújt tájékoztatást szabadidő eltöltéséhez. Így első alkalommal szerepelt 
akadálymentes helyszín a portálon. Február végén az UTAZÁS kiállításon az MT Zrt. saját standján 
biztosított helyet a MEOSZ és az OORI részére az akadálymentes turizmus promóciója érdekében.  
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Márciusban MT Zrt jelezte, hogy – szintén első ízben – egy kerekes székes turisztikai szakember, egy 
blogger Spanyolországból jelentkezett be hozzájuk.  Ennek alapján megszervezte számára a szállást és 
egy hetes programot. Kérték a MEOSZ közreműködését a kerekes székes úr szállításában. Ez nem egyedi 
eset, hisz a MEOSZ évek óta segíti a hazánkba érkező súlyosan mozgássérült személyek itt létét. Caesar  
Gáborné nemzetközi munkatársunk nagy szakértelemmel bír ezen a területen, hisz idegenvezetői 
tapasztalatai is vannak. Támogató szolgálatunk gépkocsi vezetőivel magas szakmai színvonalon bonyolít 
le utazásokat, ezzel is hozzájárul szövetségünk és hazánk elismeréséhez. Sikeres szakmai 
tevékenységének köszönhetően egy amerikai utazási iroda kereste meg szövetségünket speciális 
utaztatások hazánkban történő lebonyolítására.  
 
2. 
Szövetségünk a beszámoló évében is szorosan együttműködött a Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal. 
területén. Az Erzsébet programban támogatott üdüléseket a Szövetség Zamárdiban lévő, a tagegyesületek 
által Igalon, Mezőkövesden, Albertirsán, Hévízen üzemeltetett üdülőikben, illetve a velünk szerződést 
kötött Fonyódon, Gunaras-Dombóváron és Mátraházán lévő akadálymentes üdülőkben, szállodákban 
biztosítottuk. Segítségünkkel és közreműködésünkkel 689 súlyos fogyatékossággal élő, 429 fő 
nagycsaládos, 1061 fő nyugdíjas, 10 fő postai dolgozó, és 9 fő közlekedési területen dolgozó 
igényjogosult üdült 199.384.500,-Ft értékben.  
 
 
 
Közösségi közlekedés 
 
1. 
Az EL-GO mopedek ügyében az Ombudsman vizsgálatot kezdeményezett. A MEOSZ véleményét és 
álláspontját is kikérte. Kovács Ágnes elnök közölte a szövetség véleményét: a jogalkotás szintjén kell 
megteremteni a feltételeit annak, hogy az érintettek biztonságos körülmények között, de az egyenlő esélyű 
hozzáférést biztosítva vehessenek részt a közösségi közlekedésben.  
 
2. 
A FESZT  irányításával bekapcsolódtunk a BKV Mobilitás hete című rendezvényébe. A programsorozat 
szeptember 16-án vette kezdetét. Sajtótájékoztató keretén belül írták alá a BKK és a FESZT az 
együttműködési megállapodását. Készült egy felmérés a fogyatékossággal élő utasok elégedettségéről. A 
BKK vállalta, hogy a dolgozóit érzékenyítő tréningen fognak részt venni, valamint ígéret született arra 
vonatkozóan, hogy a tervezések során figyelembe fogják venni az egyetemes tervezés szempontjait. A 
BKK üzletszabályzatának módosításával kapcsolatban több javaslat született, melyet írásban megküldtek 
az illetékesek felé. 2016 elején jelenik meg az új üzletszabályzat tervezett. 
 
3. 
Szövetségünkhöz egyre több panasz érkezik mopedet és elektromos kerekesszéket használó súlyosan 
mozgássérült emberektől, mert a közlekedési vállalatok megtagadják a szállításukat. A közlekedési 
társaságok a debreceni ügy bírósági döntésére alapozza álláspontját. 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. Az eszközök sok százezer forintba kerülnek, azokat önerőből 
az érintettek szociális helyzetük miatt nem tudják megvenni. Így jelenleg nem megvalósítható az, hogy az 
utazás idejére átüljenek egy elektromos kerekesszékbe. 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. Márpedig elöregedő társadalmunkban egyre többen 
fognak mopedet használni.  
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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. Emellett felül kell 
vizsgálni a súlyosan mozgássérült személyek gyógyászati segédeszköz-ellátását, és a szükségleteiknek 
megfelelő eszközökkel kell ellátni őket. Ha az önálló életvitelükhöz az szükséges, akkor több típusú 
kerekesszékkel együttesen: aktív- és elektromos székkel, mopeddel.  
 
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, hogy tegyen sürgős lépéseket, biztosítsa a mopedek közösségi 
közlekedésben történő részvételét, valamint a mozgássérült emberek megfelelő segédeszköz- ellátását. A 
MEOSZ arra kéri továbbá a közösségi közlekedési szolgáltatókat, hogy ne tiltsák le a mopedet használó 
mozgássérült embereket a járműveikről. Jó gyakorlat is létezik, több társaság is példaértékű módon 
szállítja a mopedes utasokat, inkább őket kövessék. 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 
 
Kovács Ágnes elnök egyeztetést kezdeményezett az érintett tárcákkal, hatóságokkal a mopedek szállítása 
ügyében. Hangsúlyozta, hogy az államnak meg kell teremtenie a feltételeket, és jogszabályban kell 
biztosítania a mopedet használó mozgássérült emberek biztonságos közösségi közlekedéshez való jogát. 
Változtatni kell a segédeszköz-támogatáson is, hogy mindenki megkaphassa az egyéni igényeinek 
megfelelő kerekes székeket. Az elnök egy munkacsoport felállítását javasolta, reméljük a résztvevők 
nyitottak lesznek az együttműködésre. 
 
A megbeszélésre meghívást kap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai, az OEP és az 
egészségügyért felelős államtitkárság, valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Szövetség bevonja az 
Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központot (ETIKK) és a Magyar Polio Alapítványt.  
 
 
Közlekedési támogatás 
 
1. 
A Parkolási igazolványokkal kapcsolatos tisztánlátás érdekében 2015.májusában bekértük a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában lévő adatokat, kérésünkre csak az 
év végén válaszolt. 
 
Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály tájékoztatása szerint: 
 
Érvényes igazolványok száma: 169 155 
 ebből budapesti:   26 221 
 Pest megyei:    32 765 
 
2010. január 1. napon érvényes parkolási igazolvány: 265 313 
2012. január 1. napon érvényes parkolási igazolvány: 271 211 
 
Körözött igazolványok számáról nincs adat. 
A jelen állás szerint a 2012 évben bevezetett szigorítás óta 100 ezerrel csökkent a parkolási igazolványok 
száma, annak ellenére, hogy más fogyatékossági csoport számára is elérhetővé vált. 
Ez alapján javaslatcsomagot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumába a közlekedési 
képesség vizsgálata, a gépjármű szerzési támogatás és a parkolási igazolványok tárgyában. 
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2. 
Kovács Ágnes elnök több egyeztetést kezdeményezett az elmúlt évben a MEOSZ, a Lehetőségautó Kft. és 
Duna Lízing Zrt. között. A MEOSZ elnöke és az elnökség tagjai novemberben megbeszélést folytattak a 
gépjárműszerzést bonyolító és finanszírozó Duna Takarék Bank Zrt. és Duna Lízing Zrt. vezetőivel. 
Kovács Ágnes nyíltan és határozottan elmondta, hogy a jelenlegi gépjárműszerzési támogatási rendszer 
nem felel meg a mozgássérült emberek jelentős részének, a súlyosan mozgáskorlátozott embereknek 
pedig egyáltalán nem biztosít megfelelő új járművet.  
A támogatott gépjárművek finanszírozását a Duna Takarék Bank, illetve a Duna Lízing vette át a 
Széchényi Banktól. A két cég vezetői megkeresték a MEOSZ vezetőségét, hogy a gépjárműszerzési 
rendszerről egyeztessenek. Az elnök elmondta: a jelenleg választható, új gépjárműtípusok a mozgássérült 
emberek többségének nem felelnek meg, azok leginkább a többi fogyatékos célcsoportnak jók. Sokkal 
több márkát, típust kell bevenni a programba. A legmegfelelőbb megoldás az lenne, ha minden 
mozgássérült ember szabadon választhatná ki a neki megfelelő gépjármű típust. Kovács Ágnes jelezte: a 
súlyosan mozgássérült emberek a most elérhető gépkocsi típusokat nem tudják használni. Számukra el 
kellene különíteni egy keretet, amelyből a jelenleginél nagyobb támogatással olyan, szabadon választott 
új járművet vehetnének, amely biztosítja számukra az önálló életvitelt. Nemcsak a vásárláshoz, de a 
gépkocsik átalakításához is lényegesen nagyobb összegű támogatásra van szükségük ahhoz, hogy az 
egyéni igényeiknek megfelelően át tudják alakíttatni az autókat. Az elektromos kerekesszékkel 
közlekedőknek nagyobb, tágas autókra, beemelőkre, egyéb speciális átalakításokra van szükségük, 
amelyek költségesek. De azoknak a családoknak sem nyújt megoldást a mostani rendszer, ahol két, 
kerekesszéket használó családtag van – magyarázta az elnök a finanszírozó cégek vezetőinek a 
problémákat.  
Kovács Ágnes a lassú és nehézkes ügyintézést is szóvá tette, és azt, hogy az érintetteknek sokszor több 
száz kilométert kell utazniuk a saját költségükön, mire az ügy végére érnek. Akad olyan is, hogy a 
mozgássérült ügyfélnek kell elintéznie például a banki dokumentáció közjegyzői hitelesítését, további 
utazások és költségek árán, ami elfogadhatatlan. Kérte, hogy töröljék el a kötelező hitelfelvételt, és 
vizsgálják felül a magas THM-et, a finanszírozó cég ne éljen vissza monopol helyzetével! A Szövetség 
azt sem tartja elfogadhatónak, hogy csak egy biztosítóval lehet szerződni – mondta az elnök.  
A Duna Takarék Bank és a Duna Lízing vezetői értékelték az őszinte, nyílt hangvételt, és jelezték: a 
MEOSZ kéréseit közvetítik a tárca felé. A megbeszélés után nem sokkal jártak is a minisztériumban, ahol 
elmondásuk szerint a súlyos mozgássérült emberek gépjárműszerzésére vonatkozó javaslatunkat pozitívan 
fogadták.  
A MEOSZ adatokat kért be a Kormányhivatalok részéről a gépjármű szerzési támogatással és az 
átalakítási támogatással kapcsolatban. Az adatok alapján elmondható, hogy az átalakítási támogatás 
keretszámának emelésére lenne szükség. 
 

Oktatás  
 

1. 
A kecskeméti Mercedes-Benz gyár árajánlatot kér a MEOSZ-tól érzékenyítő tréning megtartására a gyár 
középvezető beosztású dolgozói részére. Az árajánlatot Csiszár Attila elkészítette, elnök asszonnyal 
történt egyeztetés után kerül megküldésre a cégnek. 

2. 
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete árajánlatot kért be a MEOSZ OTTI-tól az Aquapónia 
projekt képzési részének lebonyolítására. Az Aquapónia együttes növénytermesztésen és haltenyésztésén 
alapuló rendszer, melynek magvalósításához képzés is társult. Az egyesület a MEOSZ oktatási 
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központjával kötött szerződést a képzésre. Csiszár Attila igazgató közreműködésével kidolgozásra került 
egy tematika, a képzés megvalósult. 
 
3. 
Bár sokaknak okoz gondot, a súlyosan mozgássérült, kerekes székes fiataloknak szinte lehetetlen 
megfelelő szállást találniuk a sikeres felsőoktatási felvételit követően, a főiskolai kollégiumok és az 
albérletek döntő többsége ugyanis nem akadálymentes. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a székház akadálymentes 
vendégszobájában szeptembertől ideiglenesen lakhatást biztosít egy mozgássérült főiskolásnak, a 
probléma azonban ennél többeket érint. A Szövetség arra kérte a kormányt, hogy sürgősen alakítson ki a 
súlyosan fogyatékos diákok számára megfelelő kollégiumokat, és növelje az akadálymentes kollégiumi 
férőhelyek számát. Ne csak elvárja a fogyatékos emberektől, hogy a nyílt munkaerőpiacon 
helyezkedjenek el, amihez versenyképes tudás szükséges, hanem teremtse is meg az ehhez szükséges 
feltételeket! 
A Szövetség a fogyatékos emberek helyzetének javítását célzó, nemrég elfogadott Intézkedési Tervbe is 
javasolta, hogy a kormány Budapesten és a felsőoktatási intézményeknek helyt adó nagyobb vidéki 
városokban hozzon létre és működtessen a súlyosan fogyatékos fiatalok számára olyan kollégiumokat, 
ahol minden szükséges segítséget megkapnak ahhoz, hogy más fiatalokhoz hasonlóan elvégezhessék a 
főiskolát, az egyetemet. Az akadálymentes környezet mellett biztosítani kell számukra a személyi segítést, 
a szállítást, és – az állapottól függően – egyéb, a tanulást segítő szolgáltatásokat. Ezek kialakításában a 
MEOSZ szerepet is vállalna, hisz a Szövetségnek több évtizedes tapasztalata van abban, hogy mire van 
szüksége egy súlyosan mozgássérült, fogyatékos embernek. Növelni kell az akadálymentes kollégiumi 
férőhelyek számát is, hogy az önálló életvitelre képes mozgássérült diákok integráltan, ép társaikkal 
együtt lakhassanak.  
Endrédi Bálint két hónapja keres kollégiumi helyet, akadálymentes szállást Budapesten, sikertelenül. Ha a 
MEOSZ nem segít neki, kétséges, hogy folytatni tudja-e felsőfokú tanulmányait. A kormány azonban jól 
láthatóan még nem érzékeli a probléma súlyát. A 2015-2018-es időszakra szóló Intézkedési Tervbe ugyan 
a MEOSZ javaslatára már bekerült az említett kollégiumok megteremtésének a lehetősége, a konkrét 
lépéseket azonban nem látni.  
Elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon egy jó képességű, súlyosan fogyatékos fiatal csak azért ne 
tudjon továbbtanulni, mert nem állnak rendelkezésére a tanulását segítő szolgáltatások és az 
akadálymentes szállás. A magyar államot hazai és nemzetközi jogszabályok, egyezmények kötelezik arra, 
hogy a fogyatékos emberek oktatását másokkal egyenlő módon biztosítsa, ennek azonban nem tesz eleget. 
Jól mutatják ezt a legutóbbi népszámlálási adatok is: míg a 15 éves és idősebb teljes népesség 17%-a 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel, addig a mozgássérült emberek mindössze 9%-a mondhatja el 
ugyanezt magáról.  
 
4. 
Lépések a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatókért 
A MEOSZ szeptember végén a sajtóhoz fordult a felsőoktatásban tanuló, súlyosan mozgássérült diákok 
kollégiumi elhelyezési problémái miatt. A Szövetség ideiglenesen szállást biztosít Endrédi Bálintnak, aki 
sikeresen felvételizett a Budapesti Gazdasági Főiskolára (BGF), de nem talált magának sem megfelelő, 
akadálymentes kollégiumi szállást, sem albérletet. A BGF nem rendelkezik akadálymentes kollégiumi 
férőhellyel, a többi fővárosi egyetem és főiskola sem tudta befogadni.  
Közleményben kértük a kormányt, hogy növelje az akadálymentes kollégiumi férőhelyek számát, és 
alakítson ki olyan kollégiumokat, kollégiumi helyeket is, ahol a súlyosan fogyatékos diákok az 
akadálymentes környezet mellett mindazokat a segítő szolgáltatásokat is megkaphatják, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy sikeresen diplomázhassanak. Szeretnénk, ha nem csak az az elvárás 
fogalmazódna meg a fogyatékos emberek felé, hogy minél nagyobb számban legyenek jelen a nyílt 
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munkaerő piacon – amihez versenyképes tudás szükséges -, hanem az ehhez szükséges feltételeket is 
biztosítaná az állam. 
Az ügy nagy sajtóvisszhangot keltett, számos médium foglalkozott vele: RTL Klub Híradó, 
Népszabadság, Népszava, Metropol, Szabad Föld, Index, MTV Kosár, 24.hu, Petőfi Rádió, InfoRádió, 
Nők Lapja Café stb. 
A felsőoktatási szaktárca nyilatkozataiból kiderült, hogy a 2015 évben született egy jogszabályi előírás, 
miszerint 2018 év végéig a felsőoktatási kollégiumoknak 100 férőhelyenként 1 akadálymentes férőhelyet 
kell kialakítania. Szomorú, hogy a jogszabályt sem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács nem 
véleményezhette, pedig a törvény ezt előírja, sem a fogyatékos emberek szervezeteivel nem egyeztették, 
így a MEOSZ is csak utólag értesült róla. Úgy tűnik, hogy a tárca ezt az intézkedést elegendőnek találja a 
probléma megoldására, a nyilatkozatokból legalábbis nem derült ki, hogy egyéb lépéseket terveznének.  
 

4.1. 
Lépett viszont Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa. Kutatást indít a felsőoktatásban 
tanuló fogyatékos hallgatók jogainak érvényesülésének vizsgálatára, amelyben a MEOSZ is részt 
fog venni szakértő partnerként. A kutatás nemcsak a kollégiumokra terjed majd ki, hanem az egész 
felsőoktatásra, arra, hogyan biztosítja számukra a rendszer mindazokat a feltételeket, amelyek 
szükségesek a sikeres diplomaszerzésükhöz. 
 
4.2. 
Horváth Balázs, a Semmelweis Egyetem fogyatékosügyi koordinátora is együttműködik a MEOSZ-
szal, hogy közösen készítsünk javaslatokat a főiskolákon, egyetemeken tevékenykedő 
koordinátorok munkájának hatékonyabbá tételére.  
 
4.3. 
Az ügy kapcsán a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége szintén megkereste a MEOSZ 
elnökét, jelezve, hogy pontos felmérést fognak végezni a kollégiumok akadálymentességéről, és 
meghívta őt az októberi ülésükre. A szövetségnek nem tagja minden felsőoktatási intézmény, de 
tagja többek közt a veszprémi, a debreceni, a győri, a miskolci és az Óbudai Egyetem. Az 
intézmények jelen lévő képviselőitől megtudtuk, hogy mindegyikük rendelkezik akadálymentes 
férőhelyekkel, ki kevesebbel, ki többel, és hogy ezek általában nincsenek teljes mértékben 
kihasználva. A közeljövőben országos szinten nem várható nagyobb kollégiumfejlesztési projekt, 
az épületek 80 százaléka régi, ahol még nincs megfelelő számú akadálymentes hely, azt önerőből 
kell megoldaniuk, ami sok esetben gondot okoz. A kollégiumvezetők azt is elmondták, hogy 
sokszor utólag derül ki egy-egy lakójukról, hogy fogyatékossággal él, emiatt nem tudnak 
megfelelően felkészülni mondjuk a mozgássérült diákok érkezésére. Ez a felvételi eljárás hibája, de 
a kollégiumot kérő hallgatók sem jelzik mindig előzetesen, hogy pl. akadálymentes környezetre van 
szükségük. Kovács Ágnes elmondta: akkor is el kell végezni az előírt akadálymentesítést, ha 
jelenleg nincsenek kihasználva a kapacitások. Mint mondta: hosszú távon azt a célt kellene 
elérnünk, hogy minden kollégium minden szobáját használhassa bármelyik diák, ép és fogyatékos 
egyaránt. Az, hogy kevés fogyatékos diák tanul a felsőoktatásban, az oktatási rendszer egészének a 
hibája, hisz ennél jóval többen lennének képesek diplomát szerezni, ha a rendszer segítené őket, 
biztosítaná a szükséges szolgáltatásokat, és megfelelő szemlélettel állnának hozzájuk a 
pedagógusok. Az elnök együttműködést ajánlott a kollégiumi szövetségnek mind a jelenlegi jogi 
szabályozás javításában, mind a konkrét, akadálymentesítési kérdésekben. Figyelmükbe ajánlotta a 
budapesti egyesületünk Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontját. A kollégiumi 
szövetség örült a kezdeményezésnek és nyitott volt az együttműködésre. 
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4.4. 
Kovács Ágnes levelet írt a Magyar Rektori Konferenciának (MRK) is, amelyben kérte, hogy 
tűzze napirendjére a fogyatékos emberek felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
kérdését. Az elnök olyan kérdésekben javasolt együttműködést, mint például a jó gyakorlatok, az 
érzékeny egyetem koncepciójának elterjesztése, az akadálymentes kollégiumi férőhelyek növelése, 
az inklúzió erősítése, a fogyatékosügyi koordinátorok munkájának összehangolása, a személyi 
segítés működési alapjainak megteremtése. A levélre pozitív válasz érkezett, az MRK a jövő év 
első felében napirendjére tűzi a kérdést, ennek részleteiről januárban egyeztet Kovács Ágnessel a 
szervezet főtitkára.  

 
5. 
Az Országos Bírósági Hivatal levélben kereste meg a szövetséget, mert 2016 évben „Fogyatékkal élők 
jogai a bíróságon” címmel továbbképzést szerveznének a bíróságok munkatársai részére. A 
továbbképzésen az Elnökség felkérésére  a MEOSZ képviseltét dr. Chikán Csaba látta el. 

6. 
A MEOSZ célja, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek oktatáshoz való joga teljesüljön, és úgy vegyenek 
részt az oktatásban, hogy a rendszerből kikerülve versenyképes tudást szerezzenek. Két fontos 
dokumentum is napvilágot látott az inkluzív oktatással kapcsolatban.  
Az ENSZ Fogyatékkal Élő Emberek Jogainak Bizottsága közzétett egy ajánlást az inkluzív oktatás 
szempontjairól, feltételeiről, amellyel kapcsolatban várja a fogyatékos emberek és szervezeteik 
észrevételeit.  
A dokumentum a fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény 24. oktatással 
foglalkozó cikkelyét egészíti ki.  
A nyers fordítást a MEOSZ 4. sz. Általános Megjegyzés tervezet néven elkészítette és az egyesületeink, a 
FESZT tagjai részére megküldtük az angol nyelvű eredeti dokumentummal együtt.  
Nyilvános, széleskörű társadalmi egyeztetést kezdeményeztünk az érintettek körében, melyek 
összegzésével készült el szakmai ajánlásunk, magyar és angol nyelven egyaránt megküldtük Genfbe még 
a határidői letelte előtt. 

 
7. 
Megjelent az Alapvető Jogok Biztosának jelentése az AJB 343/2015. számú ügyben. A Jelentés azokat a 
hiányosságokat írja le, amelyeket a gyakorlatban évek óta tapasztalunk: a nevelési tanácsadó és szakértő 
bizottság hiába ír elő integrált oktatást a sajátos nevelési igényű gyerekek számára, az iskolák 
többségében szakember hiányra hivatkozva mindez nem valósul meg. A dokumentumról, az abban 
foglaltakról, illetve elérhetőségéről szintén tájékoztattuk a tagegyesületeinket. A dokumentum 
megállapításait szövetségünk felhasználja az ezen területen végzett szakmai munkájában. 
 
Sport 
 
1. 
Sajtóközleményében a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szolidaritását fejezte ki 
Magyarország paralimpiai bajnokaival, parasportolóival, akik a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) 
elnökének és munkatársainak végtörlesztése kapcsán hangot adtak elégedetlenségüknek és segítséget 
kértek helyzetük rendezéséhez.  
A Szövetség arra kérte a Magyar Olimpiai Bizottságot és a kormányt, hogy tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy a sportolók nyugodt, rendezett körülmények között készülhessenek a versenyekre, 
biztosítsa az ehhez szükséges ösztöndíjakat, anyagi forrásokat. Teremtse meg mindazokat a feltételeket, 
amelyek között a hazánknak dicsőséget szerzett bajnokok, kiváló sportolók a jövőre esedékes riói 
olimpián, és a többi versenyen további kiemelkedő eredményeket érhetnek el.  
 
2. 
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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a Magyar Paralimpiai Bizottság 
mai közgyűlésén támogatta a 2024-es budapesti paralimpia megrendezését, de kizárólag azzal a feltétellel 
tud kiállni a verseny megrendezése mellett, ha a kormány garantálja, hogy az épülő létesítmények, az 
infrastruktúra, a közösségi közlekedés valóban akadálymentes és mindenki számára hozzáférhető lesz.  
 
A nagyberuházások során gyakran akadnak példák szakszerűtlen megoldásokra, amelyek révén az 
akadálymentesség csak papíron valósul meg. Az ilyen esetek elkerülése érdekében a MEOSZ azt kéri, 
hogy a Szövetség szakértőit és a fogyatékos emberek szervezeteit a kezdetektől fogva vonják be az 
olimpiával, paralimpiával kapcsolatos tervezési és építési folyamatokba.  
 
Nemcsak a hazai és uniós jogszabályi előírások miatt kell az akadálymentességre figyelni. Mindnyájunk 
közös érdeke, hogy – amennyiben Budapest rendezheti a 2024-es nyári játékokat, – a több ezermilliárdos 
olimpiai beruházásokhoz mindenki egyenlő módon hozzáférhessen, a mozgássérült és más 
fogyatékossággal élő emberek, az idősek, a kisgyermekes családok is gond nélkül tudják őket használni.  
 
3. 
Két, amerikai egyesült államokbeli kerekes székes teniszező, Karin Korb és Paul Walker volt a MEOSZ 
vendége. A sportolók több európai országba is ellátogatnak, hogy tájékozódjanak a fogyatékossággal élő, 
mozgássérült emberek sportolási lehetőségeiről és népszerűsítsék a kerekes székes teniszt. A 
beszélgetésen a MEOSZ részéről Braun János alelnök, Bodor Zoltán, Csiszár Attila és Mesterházy Zsolt 
elnökségi tagok vettek részt, valamint Bor Péter, a hazai teniszszövetség szakágvezetője. Karin életében 
mindig fontos szerepet játszott a sport. Fiatal korában egy torna-balesetben sérült meg, teniszezni tíz 
évvel később kezdett el és számos sikert ért el a sportágban, többszörös paralimpiai bajnok. 
Sporttáborokat szervez, és minden erejével azon dolgozik, hogy minél többeket rávegyen a kerekes székes 
teniszezésre. Politológus és sportmenedzser végzettsége van, a nemzetközi tenisz szövetség 
sportdiplomatájaként dolgozik, emellett hospice szolgálatot is végez. Paul élete szintén a sportról szól, 
gyermekkorában imádott baseballozni. A hadseregnél sérült meg egy ejtőernyős ugrás során, akkor került 
kerekes székbe. A tenisszel egy táborban ismerkedett meg. Először hobbiból játszott, majd elkezdett 
versenyszerűen sportolni, ma edzőként tevékenykedik.  
Magyarországra azért jöttek, hogy megismerhessék az itteni kihívásokat, problémákat, és tapasztalatukkal 
segítsék a kerekes székes tenisz ügyét előrébb vinni. Abban mind a hazai, mind az amerikai résztvevők 
egyetértettek, hogy a sportnak nagyon fontos szerepe van a mozgássérült emberek életében, bár sajnos 
nálunk ez még nem szerves része a rehabilitációnak. A toborzás mindenhol nehéz, és a nemzeti 
paralimpiai bizottságok, valamint a kormányok mindkét országban bőkezűbben támogatják a „húzó” 
sportágakat. Abban is egyetértett mindenki, hogy a tenisz drága sport.  
Braun János az itthoni nehézségeket vázolva elmondta: a frissen mozgássérültté váló emberek nagyon 
kevés támogatást kapnak a lakásuk akadálymentesítésére, és alacsony összegű ellátást. Számos anyagi és 
egyéb nehézséggel kell megküzdeniük az új élethelyzetben, így a sportra már alig marad pénz és energia. 
Bor Péter arról számolt be, hogy bár az utóbbi időben nőtt a kerekes székes teniszre jutó támogatás, az 
összeg most is csak arra elég, hogy megszervezzék a versenyeket és a sportolókat kijuttassák az 
olimpiára. Az edzésközpont nem akadálymentes jelenleg, de a várhatóan egy éven belül elkészülő új 
központ már az lesz, ami lendületet adhat a sportnak. Jelenleg tízen teniszeznek, a létszámot szeretnék 
növelni. Megfelelő kerekes székeket is be kell még szerezni, ezek nagyon drágák. Braun János szerint 
fontos lenne, ha a Testnevelési Egyetemen részletesebben tanítanák a fogyatékos emberek sportjait. Azt is 
elmondta, hogy Szövetségünk több évtizede végez szemléletformáló tevékenységet, amelynek része a 
sport népszerűsítése.  
Az amerikai sportolók szerint a legfontosabb, hogy minél többen sportoljanak, közülük nagyobb eséllyel 
kerülnek ki bajnokok is. Karin szerint láthatóvá kell tenni a sportágat, rendszeresen szervezni kell edzési 
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lehetőségeket, tornákat, ezáltal támogatókat is lehet szerezni. Az egyetemi tananyag ügyére azt javasolta, 
hogy ha megvan hozzá a szakértelem az aktív sportolók, edzők körében, akkor üljenek össze és írják meg. 
Nem szabad elakadni, tenni kell és menni előre, hogy minél többekhez eljusson a sportág, minél többen 
megszeressék – biztatták a hazai sportolókat. 
 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
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. 
 
2. 
Fogyatékos Emberek Világszövetsége (DPI) 
2002-től tagja vagyunk a Fogyatékosok Világszövetségének. A Szövetség jelenleg válságban van, 
megoldást a 2016-ban tervezett közgyűlés jelenthet. Szövetségünknél működik a DPI Közép-kelet 
Európai információs irodája. 2008-tól Szövetségünk épületében került kialakításra és az óta is itt működik 
a DPI Közép-kelet európai irodája. Folyamatosan tartja 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. 
 
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 a FIMITIC irodája Vácott működik, a Mozgáskorlátozottak 
Közép-magyarországi Regionális Egyesülete épületében.  
2015. szeptember 1-3 között részt vettünk a FIMITIC közgyűlésén Rómában. Jelenleg megújulási 
folyamat zajlik a szervezeten belül. Az elnökség két taggal bővült. Várható, hogy fejlődés fog 
bekövetkezni és a jövőben lesznek európai uniós projektek, melyekben részt tudunk majd venni. A 
MEOSZ FIMITIC tagságát 2016-ban  felül  kell vizsgálni.  
 
4. 
INSERT-POSDRU/96/6.2/S/55474 projekt 
Az AHSR – Romániai Szomatikus Fogyatékkal Élők Egyesülete, ( Bukarest, Calea Moşilor 113. szám) a 
MEOSZ- Magyarországi Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, (H-1032 Budapest, 
San Marco u. 76. sz.), a  Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete, (Csíkszereda, Márton Áron u. 50 
sz.), és a „Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională” (Oktatási és Szakképzési 
Erőforrási Központ) Alapítvány – CREFOP (Bukarest, 4. kerület, Poenari u. 1. sz., 13. tömbház, 50.a) 
partnerségi megállapodást kötöttek 2011 évben. A megállapodás az „INSERT - REHABILITÁCIÓS és 
FOGLALKOZTATÓ MINTA KIÉPÍTÉSE a ROMÁNIAI FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA, 
AMELY MEGKÖNNYÍTI AZOK ELHELYEZKEDÉSÉT a MUNKAERŐPIACON.” európai 
támogatási projekt megvalósítása érdekében jött létre. A projektfeladatok végrehajtása során 
Szövetségünk teljesítette a projektben vállalt feladatait, de a román felek részéről felmerült problémák 
miatt a projektben vállalt feladatok egyrészt meghosszabbításra kerültek, majd a kifizetést 
felfüggesztették.  A Szövetség részéről felmerült költségeket megelőlegeztük. Nem történt meg a 
kifizetés, amely jelentős veszteséget jelent szövetségünk számára.  
 
Hazai kapcsolatok 
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1. 
A Fővárosi Nagycirkusz együttműködését és segítségét ajánlotta fel a MEOSZ-nak és tagszervezeteinek. 
Általános kedvezmény keretében partnereiknek hétköznapon 25%, hétvégén 40% kedvezményt fognak 
biztosítani. 
 
2. 
Tájékoztató beszélgetés volt az FSZK új igazgatójával, Giflo H. Péterrel. A találkozón szóba került a 
MEOSZ tevékenysége, valamint elhangzott, hogy az elmúlt években nem volt célzottan a mozgássérültek 
részére kiírt pályázat. Véleménye szerint az FSZK tevékenysége átbillent a képzések felé. Az elkészült 
szakértői anyagok hasznosulása nem érzékelhető a hétköznapi emberek szintjén. A források nem ott 
hasznosulnak, ahol kellene. A civil intézmények támogatásával kapcsolatban pozitívum lehet, hogy 
kizárták a pályázók köréből a közhasznú gazdasági társaságokat. A szövetség az FSZK konzultatív 
testületének munkájában továbbra is részt vesz. 
 
3. 
Részt vettünk a Magyar Rehabilitációs Társaság vándorgyűlésén. Itt is téma volt a MEREK központja. 
A tervek szerint külföldről szereznek be eszközöket, melyeket felújítás után bérbe adnak majd a 
kérelmezőknek, az OEP-el együttműködve. A program jelenleg nem úgy működik, ahogy tervezték. 

4. 
Részt vettünk a FESZT munkájában, és küldöttközgyűlésén.  A FESZT az Európai Unió szintjén látja el 
a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseletét. Egyik célkitűzése, hogy az Európai Unió szintjén 
legyen egy akadálymentességi törvény. Megtörtént a tagországok ombudsmani találkozója, ehhez 
kapcsolódva a FESZT kezdeményezte, hogy a magyar ombudsmannal évente legalább egyszer 
találkozzon annak érdekében, hogy ismertessék az aktuális fogyatékosügyi vonatkozásokat. A FESZT 
küldöttközgyűlése Földesi Erzsébet elnököt delegálta az Országos Fogyatékosügyi Tanácsba. Sok a 
teendő az összefogás terén is, de a mozgássérültek érdekeit kell markánsabban képviselni. 
 
5. 
2015. június 12-én konferencián vettünk részt az Országházban, melynek témája az Európa 2020 stratégia 
két eleme, a társadalmi befogadás megerősítése, valamint a szegénység elleni küzdelem. A rendezvényen 
Braun János alelnök, Csiszár Attila elnökségi tag, Dr. Chikán Csaba elnökségi tag, Székely József 
elnökségi tag és Szakály József főtitkár vett részt. 
 
6. 
A Forgalmazók az Egészségért Szövetség felkérte Kovács Ágnest, a MEOSZ elnökét, hogy a 15. 
országos kongresszusán tartson egy előadást súlyosan mozgássérült emberek elvárásairól a segédeszköz 
ellátás területén. 
 
7. 
Részt vettünk a Magyar Paraolimpiai Bizottság közgyűlésein 
 
8.  
Bekapcsolódtunk az Egészségügyi Fogyasztók Szervezete által végzett egészségügyi kutatásba, melynek 
témája az, hogy a páciensek mennyire tudják érvényesíteni jogaikat egészségügyi ellátásuk során. A 
kérdőívre kapott válaszok rendkívül szerteágazóak voltak, ezért úgy ítéltük meg, hogy hasznos lenne a 
tájékoztató kiadvány ebben a témában. Ezt anyagi lehetőségeink miatt Szövetségünk nem tudta vállalni. 
 
 
9. 
A Nemzeti Színházzal aláírásra került egy együttműködési megállapodás, melynek keretében 1 db 6 fős 
páholyt bocsájtanak a fogyatékossággal élők rendelkezésére a nagyszínpadi előadásokra, 1200 Ft/fő 
egységáron, mely a kísérőkre is vonatkozik. A kedvezmény tagsági igazolvánnyal vagy államkincstári 
igazolással vehető igénybe. 
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10. 
2015. szeptember 02-án részt vettünk a Kézenfogva Alapítvány TÁMOP projektjének záró 
rendezvényén. 
 
11. 
A Balatoni Szövetség együttműködést ajánlott a balatoni strandok akadálymentesítésével kapcsolatban. 
Terveik között szerepel az év akadálymentes balatoni strandja díj átadása. Ehhez szeretnék a MEOSZ 
közreműködését a felmérés során. Kovács Ágnes elnök felhívta a figyelmet, hogy nagyon körültekintően 
kell megvizsgálni a strandok akadálymentesítési megoldásait. Csak a valóban akadálymentes strandok 
kapják meg a díjat. A bíráló bizottságban történő közreműködésre javasolja Bodnár Zoltán elnökségi 
tagot. A megbeszélés folytatására a következő év elején fog sor kerülni. 
 
12. 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megalakulása óta az összefogás, a közös 
fellépés híve, ezért a tavalyihoz hasonlóan az idén is csatlakozott a Rehab Critical Mass felvonuláshoz, 
amelyet második alkalommal rendeztek meg a fogyatékossággal élők és ép barátaik, szövetségeseik 
vasárnap Budapesten. Az esemény célja megünnepelni azt, hogy “mindenki képes, csak másként”, és 
egyúttal felhívják az emberek, a döntéshozók figyelmét a fogyatékossággal élők társadalmi 
kirekesztésére, azokra a súlyos problémákra és hiányosságokra, melyek haladéktalan megoldást 
igényelnek.  
A MEOSZ ezek közül a folyamatosan csökkenő állami támogatás miatt veszélyben lévő támogató 
szolgálatokat emeli ki, amelyek a fogyatékos emberek speciális szállítását és segítését végzik, azért, hogy 
eljuthassanak munkába, iskolába, orvoshoz vagy szabadidős programjaikra. A szolgálatokat nemcsak 
megmenteni, hanem fejleszteni kéne, hogy ne csak hétköznapokon, munkaidőben legyenek elérhetők, 
hanem 24 órában, hiszen a mozgássérült, fogyatékos embereknek este és hétvégén is szükségük van a 
segítségre ahhoz, hogy ne intézetekben, hanem saját otthonukban, önállóan élhessenek, mint bárki más. 
Az önálló élethez elengedhetetlen lenne az akadálymentes környezet is, de ebben sajnos még mindig 
komoly elmaradásaink vannak. A régebben épült, közszolgáltatást nyújtó intézmények 
akadálymentesítésére jelenleg még törvényi határidő sincsen kitűzve, és azt sem tudni, hogy 
Magyarországon a középületeknek, kereskedelmi, kulturális-, szabadidő- és sportlétesítményeknek 
mekkora hányada akadálymentes. Tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából elkészült 
ugyan egy akadálymentesítési adatbázis 61 millió forintból, de abból sajnos nem lehet átfogó, 
reprezentatív adatokat lehívni.  
A Rehab Critical Mass alulról, az érintettektől induló civil önszerveződés, melynek egyik célja, hogy 
létrehozza a fogyatékos emberek szolidaritáson alapuló közösségét, amelyhez az épnek nevezett 
társadalom tagjai szövetségesként csatlakozhatnak. A MEOSZ is úgy véli: igazi változást csak akkor lehet 
elérni, ha a fogyatékos emberek egymással és az épekkel összefogva lépnek fel. A Szövetség mindig is 
szorgalmazta az együttműködést, ezért kezdeményezte több mint egy évtizeddel ezelőtt a Fogyatékos 
Emberek Szervezeteinek Tanácsa létrehozását, és ezért is vesz részt most a Rehab Critical Mass 
mozgalomban.  
A II. Rehab Critical Mass szervezésében a MEOSZ aktívan részt vett a szervezésben. Szövetségünk 
Kovács Ágnes elnök vezetésével több tisztségviselővel képviseltette magát a rendezvényen, és több 
munkatársunk önkéntesként volt jelen. 
 
MEOSZ központi események, rendezvények 
 
1. 
Megalakult a Hemofíliások Baráti Köre tagozat. Az elnökségi ülésen megjelent Csuja László, a 
Hemofiliások Baráti Köre elnöke, mert szekcióként szeretnének részt venni a MEOSZ tevékenységében. 
Együttműködnének az érdekvédelem területén. Csuja László tájékoztatása szerint az egyesületük 1997-
ben alakult. Legsúlyosabb problémáik az egészségügyi ellátás hiányosságaiból adódnak. Betegségük 
természetéből fakadóan vannak mozgásszervi problémáik is. A betegtársaknak fontos lenne a 
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közösséghez tartozás. Jelenleg kb. 700 fő részesül hemofília ellátásban. A betegtársak számára fontos 
lenne az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés segítése, oktatásban való részvétel segítése, szociális 
segítségnyújtás. Első lépésben a szekció megalakítása lenne a cél. A tagság majd eldönti a továbblépés 
irányát. Arra fogja kérni a tagokat, hogy lépjenek be a MEOSZ megyei szervezeteibe és vegyenek részt a 
közösségi életben. 
 
2. 
A MEOSZ Heine-Medin Szekciójában vezetőség változás történt. Kovács Ágnes elnök az elnökség 
nevében kérte az új elnököt dr. Urbán-Szabó Bélát, hogy találkozzanak. Célja a tagozattal való szoros 
együttműködés, és a tagozat évekkel korábbi aktivitásának elérését eredményező intézkedések 
megvizsgálása, és a további együttműködési pontok kialakítása. A találkozó azóta sem jött létre.  
 
 
Választott testületek működése 
 
Küldöttközgyűlés 
2015. május 8. napon került megrendezésre Siófokon. 
 
Napirend: 
 
1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, 
 jegyzőkönyv hitelesítők, Szavazatszámláló bizottság megválasztása                                                                      
2. A MEOSZ Alapszabályának módosításáról szóló előterjesztés megvitatása      
3. A Küldöttközgyűlés esetleges módosító javaslatainak megvitatása, majd az Alapszabály 
 módosítással kapcsolatos nyílt szavazás                                                                
4. A MEOSZ 2014. évi Mérlegének, gazdasági beszámolójának, tevékenységi beszámolójának és 
 Közhasznúsági mellékletének bemutatása, megvitatása. 
5. A MEOSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója 
6. A MEOSZ Könyvvizsgálati eredményének ismertetése. 
7. A Mérleg, gazdasági és tevékenységi beszámoló, valamint a Közhasznú melléklet vitája, majd 
 szavazás   
8. A MEOSZ 2015. évi Munkatervének, Költségvetési tervének bemutatása és vitája, majd szavazás. 
 Írásos előterjesztés mellékelve 
9. A MEOSZ Elnökségének és tisztségviselőinek felmentése 
10. Küldöttközgyűlés további részének levezető Elnöki tisztére, a Jelölő Bizottság Elnökének 
 megválasztása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.                                                                                      
11. Balogh Zoltánné, a Jelölő Bizottság elnökének tájékoztatása a tisztségekre a Tagegyesületek által 
 leadott írásos jelölések alapján 
11.1 A Jelölő Bizottságnak leadott jelöltek Jelölt listára kerüléséről történő nyílt szavazás, egyszerű 
 szótöbbséggel: 

a) A MEOSZ Elnökére érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről szavazás 
b) A MEOSZ Alelnöki tisztségére érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről szavazás 
c) A MEOSZ Elnökségi tagjaira érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről szavazás 
d) A MEOSZ Felügyelő Bizottság Elnökére érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről 
szavazás 
e) A MEOSZ Felügyelő Bizottság tagjaira érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről 
szavazás 
f) A MEOSZ Etikai Bizottság Elnökére érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről szavazás 
g) A MEOSZ Etikai Bizottság tagjaira érkezett jelöltek Jelölt listára kerüléséről szavazás 

12. A Jelölt listára kerülő tisztségviselő jelöltek szavazólapjainak elkészítése, a szavazó urnák 
 lezárása, közben a Küldöttek számára kávészünet, majd az elkészült szavazólapok felvétele a 
 Küldöttek által                                                                                 
13. A titkos szavazás lebonyolítása.                                                        
13.1. Elsőként  külön kell szavazni a MEOSZ Elnökéről. A legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a 
 MEOSZ Elnöke. 
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13.2. Külön szavazás a MEOSZ alelnökeiről 
13.3. Szavazás az Elnökség tagjairól 
13.4. Szavazása MEOSZ Felügyelő Bizottság Elnökéről                                 
13.5.  Szavazás a Felügyelő Bizottság tagjairól                                                
13.6.  Szavazás az Etikai Bizottság elnökéről és tagjairól                                 
14.   A tisztségviselői választás végeredményének kihirdetése 
15.  A megválasztott tisztségviselők beszédei                                                   

 
A küldöttközgyűlésen a szavazásra jogosult 106 főből 97 jelent meg.  
A szavaztok alapján a szavazólapra került: 
 elnöknek     2 fő  
 alelnöknek     3 fő 
 elnökségi tagnak    23 fő 
 felügyelő bizottság elnökének  1 fő 
 felügyelő bizottsági tagnak  6 fő 
 etikai és fegyelmi bizottság elnöknek  1 fő 
 etikai és fegyelmi bizottság tagnak  5 fő került fel  
Titkos szavazások lebonyolítása után a szövetség megválasztott tisztségviselői a következők: 
  
 elnök:   Kovács Ágnes   74 szavazat  77,08% 
  
 alelnökök: Földesi Erzsébet  74 szavazat  77,89% 
   Braun János    64 szavazat 67,37% 
 elnökségi tagok:  
   Szakáll István  73 szavazat 76,04% 
   Székely József  67 szavazat 69,79% 
   dr. Chikán Csaba 66 szavazat 68,75% 
   Széchenyi Lajos   57 szavazat 59,38% 
   Csiszár Attila  49 szavazat 51,04% 
   Bukta László   43 szavazat 44,79% 
   Bodor Zoltán    39 szavazat 40,63%  
   Mesterházy Zsolt   39 szavazat 40,63% 

 
Felügyelő Bizottság 
 elnök:   Balogh Zoltán   91 szavazat 100% 
 tagok:   Válóczi Ferenc  68 szavazat 70,84% 
   dr. Urbán-Szabó Béla 68 szavazat 70,84% 
   Farkas Zsolt  65 szavazat 67,71% 
   Nagy Józsefné  45 szavazat 46,88% 
 
Etikai és Fegyelmi Bizottság 
 elnök:   dr. Hegedüs Lajos  90 szavazat  100% 
 tagok:   dr. Thiesz József  64 szavazat 71,11% 
   Salma Ferencné  37 szavazat 41,11% 

 
 
 
Elnökségi ülések 
Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy az elnökségi ülésekre hozzászólási joggal 3 fő gender képviselőt 
választanak. Ebben a ciklusban megválasztották a női érdekek képviselőinak Zámbóné Gálik Rozáliát a 
Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete elnökét, Tomkóné Kiss Máriát, a Mozgáskorlátozottak 
Kazincbarcikai Egyesülete elnökét és Ungvári Mihálynét a Mozgássérültek Önálló Élet Egyesülete 
elnökét. Feladatuk a gender szempontok érvényesülésének figyelemmel kísérése az elnökségi 
döntésekben. 
 



24  

 
2015. február 6. MEOSZ központ 
2015. április 10. Nyíregyháza 
2015. május 07. Siófok 
2015. május 09. Siófok 
2015. június 8. MEOSZ Központ 
2015. július 13. MEOSZ Központ 
2015. augusztus 31. MEOSZ Központ  
2015. november 09. MEOSZ Központ 
2015. december 17. MEOSZ Központ 
 
Kovács Ágnes új elnök javaslatát az újonnan megválasztott elnökség támogatja, így bevezetésre került, 
hogy két elnökségi ülés között informális megbeszéléseket tartanak. Cél a hatékony együttműködés 
kialakítása, eredményesen működő elképzelésnek bizonyult az elmúlt időszak tapasztalatai során. 
 
 
 
III. Ernyőszervezet részéről felmerülő felhalmozási kiadások indoklása 
 
1. 
Tetőfelújítás 
A 327/2012.(XI.16.) Kormányrendelet 55/B. §-a alapján 2014. évben a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók bértámogatása keretében szövetségünk 2 658 341Ft egyszeri támogatásban részesült. 
Tekintettel arra, hogy 2014-ben több alkalommal beáztunk, és a beázás okát javítással nem lehetett 
megszüntetni. Így a főépület lapos tető szerkezetén korszerű hő- és vízszigetelési munkálataitokat 
végeztettünk el. 
A kiküldött hat árajánlatkérésre két értékelhető ajánlat érkezett be. Mindkét ajánlat közel azonos értékben 
tartalmazta a munkálatok költségeit. A különbség a két ajánlatban az volt, hogy míg a későbbi nyertes egy 
új, ragasztásos technológiát alkalmazott a hőszigetelésre, addig a másik ajánlat szegecseléssel rögzítette 
volna a hőszigetelő anyagot. A tervezéssel, és a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott mérnök 
javaslatára az elnökség a modernebb technika alkalmazása mellett döntött. Az Art-Prof Kft. a munkát 
vállalkozási szerződés alapján, az abban meghatározott időintervallumban végezte el.  
A munkát átvettük, a műszaki ellenőr jelentése alapján a teljesítési igazolás kiadtuk, és a beérkezett 
számlákat határidőben kifizettük.  
A felújítás teljes költségét arányosítottuk, és egy részét az egyszeri támogatás terhére, másik részét az 
állami támogatásban beruházásra beállított költségkeret terhére számoltuk el. Az egyszeri támogatás 
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felhasználását a beszámoló készítés időszakában (2016.02.16. a Magyar Államkincstár ellenőrizte, és 
rendben találta.  
 
2. 
Gépkocsi beszerzés 
Szövetségünk Skoda Octavia típusú személygépkocsija 530 000 km futási teljesítménye során műszakilag 
elhasználódott, cserére szorult.  
Az internetről beszerzett kereskedői ajánlatok alapján: 
- Skoda Octavia Active 1.6 CR Tdi 6 300 000Ft -  akciós ára: 5 600 000Ft 
- Citroen Cactus   5 500 000Ft 
- Dacia Duster     4 800 000Ft 
 
Szövetség elnöksége 2015.05.09-i ülésén a beterjesztet javaslatok alapján úgy határozott, hogy egy Dacia 
Duster típusú személygépkocsi beszerzése történjen meg. A gépkocsi megrendelésekor került előtérbe a 
Dácia Duster Celebrations elnevezésű sorozata 4 500 000Ft értékben. Így ezt rendeltük. A 
személygépkocsit 2015. május 25-én átvettük, és a Szövetség vagyonába került bevételezésre. 
 
IV. Tagszervezeteknek speciális szakmai céllal továbbadott támogatás felhasználása 
 
1. 
Sorstársi tanácsadói szolgálat és révész szolgálat működtetése 
 
54 tagegyesületünkben 49 fő sorstársi tanácsadó, és 13 fő révész végzi ezt a tevékenységet.  
 
Tevékenységre átadott támogatás összege:  
 
SOTA - sorstársi tanácsadás 
igénybe vevők száma:  2347 
tanácsadások száma:  4615 
ebből személyes találkozás:         3006    
   
RÉVÉSZ  
igénybe vevők száma:  2050 
tanácsadások száma:  2050 
ebből személyes találkozás:         1132     

  
2.  

Kialakult speciális oktatási és szociális intézményi szolgáltatói infrastruktúra megőrzése 
 
Tagszervezeteink által fenntartott intézmények működtetését szolgáló támogatási forma, a fenntarthatóság 
megtartására. 

 
Tevékenységre átadott támogatás összege:                                                  43 870 000Ft 
 

  
közoktatási intézmények száma:     6  
ellátott gyermekek száma:      287 fő 

 
szociális intézményhálózat: 
 
nappali intézmények:       9 
ellátott személyek száma:      235 fő 
 
bentlakásos intézmények:      5 
ellátott személyek száma:      82 fő 
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szociális intézményi foglalkoztatás:     4 db 
ellátott személyek száma:      160 fő 

 
támogató szolgálatok száma:      13 db 
támogatott feladategység:      56 516 
teljesített feladategység:       133 098 
ellátott személyek száma:      689 fő 
     
egyéb, működési engedély alapján végzett szolgáltatások:  3 db 
ellátott személyek száma:      245 fő  
 
 
35 db szociális alap- és szakellátást, köznevelési, felnőttképzési, egészségügyi (otthonápolási szolgálat) 
intézmény működik a tagegyesületeink fenntartásában, és 1698főt lát el.  
 
3. 
Nem működési engedély kötelezett szolgáltatás:    50 db 
ellátott személyek száma:           2 172 fő  

 
4. 
MEOSZ Központi Egyesített Támogató Szolgálata 
Szövetségünk fenntartásában működik a  MEOSZ Központi Egyesített Támogató Szolgálata.  
 
Foglalkoztatottak száma: 15fő 
 
A 2015-es évben a Magyar Államkincstár tartott ellenőrzést, mely visszamenőlegesen volt 2013-es 
évig. Az ellenőrzések során mindent rendben találtak, hiányosság nem merült fel. 
Évről évre csökken a kötelezően előírt feladatmutató, az állami támogatással együtt. A fenntartói 
hozzájárulásnak köszönhető még működőképessége. 
Négy gépjárművünk mikrobusz, egy egyterű, akadálymentesített.  4  gépkocsi 1, 1 pedig 3 fő 
kerekes székes személy egyszerre történő szállítására alkalmas. Sajnos 2 db gépkocsink több mint 10 
éves, nagy futásteljesítménnyel, és cseréjük indokolt.   
 
Feladatmutatók 2015 évben: 
 
    vállalt  teljesítettet ellátottak száma  esetszám 
        szerző-     szerződés 
        déses     nélkül  
 összesen:  7 471  14 472  62 fő      21 fő 12 400 
 személyi segítés: 2 257        4 017  12 fő     1 641 
 Személyszállítás: 5 214  10 455  50 fő      21 fő 10 759  
  
  

A vállalt feladatmutatót június  közepére teljesítettük! 
 
Kliensek száma fogyatékosság szerint:  62 fő  
 mozgássérült:  4 5  f ő     
 látássérült:     2 fő 
 halmozottan sérült: 11 fő 
 autista:     1 fő 
 értelmi sérült:      3 fő 
 
 
Munkaerő-piaci iroda által végzett munkaközvetítői tevékenység 2015 évi statisztika alapján 
 



27  

Szövetségünk a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek, de leginkább kiemelt 
célcsoportunk, a mozgáskorlátozott személyek munkavállalásának megkönnyítésére érdekében működteti 
szolgáltatását.  

 
2015-ben 186 ( 70 személy törlésre került az együttműködési hajlandóság hiányában)  új regisztrációs 
kérelem érkezett be.  

 
A regisztrált személyek az előbb ismertetett állományok és az adatbázis bontások alapján tükrében az 
alábbiakban oszlanak meg. 

 
Teljes állomány:  588 fő.  
 - budapesti ügyfél:  42% 
 - vidéki ügyfél:   58% 

 
Elhelyezett személyek száma: 27 fő  - az aktív állomány 23,27%-a  
 - budapesti ügyfél:  63% 
 - vidéki ügyfél:   27% 
Egyéni tanácsadást kért: 12% 
Munkaközvetítést kért:   100% 
Elhelyezkedett aránya:    
 - nők:      56% 
 - férfiak:  44% 
Végzettségük:   
 8 általános:     3% 
 szakmunkás:   25% 
 technikum, OKJ:    3% 
 érettségi:   36% 
 felsőfokú:   33% 
 
 
Tagegyesületi vezetők, társadalmi aktivisták képzése, továbbképzése  
 
1. 
2015. április 11. Nyíregyháza  - Területi Aktivisták Tanácskozása (TAT) 
  Résztvevők:  127 fő 
 
2. 
2015. május 9. Siófok - Tagszervezetek vezetői, tisztségviselői, munkatársai részére 
  Résztvevők: 230 fő 
3. 
2015.május 10. Siófok - Területi Aktivisták Tanácskozása (TAT) 
  Résztvevők: 245 fő 
  Fejér megye, Győr–Moson–Sopron megye, Vas Megye, Komárom – Esztergom megye,  
  Zala Megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye tagegyesületeinek vezetői,  
  helyi csoportvezetői, aktivistái. 
 
4. 
2015 október SOTA képzés 
  22 fő tanácsadó részére továbbképzést tartottunk. Esetmegbeszélés, burnout tréning,  
  aktuális szakmai kérdések megvitatása. 

 
5. 
Tájékoztató anyagot készítettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók felülvizsgálatával és a 
közlekedési képesség vizsgálatával kapcsolatban. Szövetségünkhöz beérkezett panaszok, jelzések, 
információk alapján összeállított anyag. Felhívtuk a egyesületi tisztségviselők, munkatársak figyelmét 
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arra, hogy az irat alapján történő elbírálásnál fontos, hogy a benyújtott orvosi dokumentáció friss 
információkat tartalmazzon a kérelmező jelenlegi állapotáról. A felülvizsgálatok elvégzése hosszú időt 
vesz igénybe, ezért időben be kell jelentkezni a vizsgálatra. Az anyagot dr. Hegedüs Lajos készítette. 

 
Ifjúsági csoportok működésének támogatása 
A MEOSZ tagegyesületeiben működő meglévő ifjúsági csoportjainak, klubjainak további erősítésére, új 
ifjú 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 létrehozását, működtetését, a társadalm 
érzékenyítését, illetve ismeretek szerzésére irányuljanak. Továbbá, hogy a tagok aktivitásának növelésére 
a sportot, mint integrációs eszközt alkalmazzák, ezzel teret adva a mozgássérült fiatalok közösségi 
életének fejlesztésére, valamint arra, hogy bekapcsolódnak a MEOSZ Ifjúsági Tagozat országos 
hálózatába, részt vállaljanak annak fejlesztésében és működtetésében. 
A pályázók körét a MEOSZ tagegyesületeiben – ifjúsági csoport létrehozásának céljával –, illetve azok 
ifjúsági csoportjaiban határoztuk meg. 
A pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 3 000 000-, Ft, azzal, hogy az egy 
pályázatra adható támogatás maximum  300.000,- Ft lehet. 
 

Nyertes pályázatok közül néhány: 
 

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesület ifjúsági csoportja 
Csapatépítő ifjúsági táborról Sonkádon, 2015.09.04-06.  

 
 
 
„CAMELOT”  Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 
Felmérték Győr akadálymentességét. A célja az volt, megtudni, hogyan lehet a különböző 
fogyatékossággal élő személy, illetve idősek és a babakocsiban lévő kisgyerekkel közlekedőknek a 
városban élni és a fontosabb közintézményeit, vendéglátó- és üzlethelységeit használni.  
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Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Ifjúsági Csoportja 
Közösségi programokon való részvétel, események szervezése, személetformáló rendezvények. 

 
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete 

Bocciaversenyt tartottak Dunaújvárosban, az akadálymentes Dunaújvárosi Főiskola 
sportcsarnokában. A programon intézményben élők is részt vettek, az ép és sérült fiatalok mellett. 

 
 
Érdekvédelmi részfeladatok 
 
1. 
Humanitás 
Immár 35 éve, havonta megjelenő, a mozgáskorlátozott emberek érdekvédelmi újságja, 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, riportok készítünk, hazai és 
nemzetközi jó gyakorlatokat mutatunk be. Tájékoztatást nyújtunk tagszervezeteink eredményeiről. 
Kiemelt témánk a dolgozó, alkotó ember bemutatása, akinek célja, hogy hasznára legyen a társadalomnak. 
A példa ragadós, egyre többen mozdulnak ki bezárt világukból. Ignácz Bea főszerkesztő vezetésével 
tevékenykedő team képes a folyamatos megújulásra, amit a példányszám folyamatos emelkedése is 
alátámaszt. 
2014. december:  10 676 előfizetés 
2015. január:   12 552 előfizetés  
2015. december:   14 298 előfizetés 
 
A növekedés példátlan az elmúlt időszakokhoz viszonyítva: 34 százalékos. Egyre több nyugdíjas ember 
vált olvasónkká. 
Nagy sikert aratott a tagság körében a Humanitás márciusi száma, melyet az édesanyák életét bemutató 
melléklettel jelentettünk meg. Bemutatkozott édesanya, aki mozgássérült gyermeket nevel. Viszont a 
hangsúlyt azokra mozgássérült nőkre helyeztük, akik gyermeket nevelnek.  
 
 
Általános tájékoztatási és információs szolgálat, jogi tanácsadás működtetése 
 
Elérhető munkanapokon 8 és 16 óra között, a diszpécseri szolgálattal együtt. 
 
személyes megkeresés:  1262 fő 
telefonos megkeresés:  4110 fő 
levélben érkező:  1891 fő 

 
 
 
V. Szakmai szolgáltatások/Programok 
 

1. részfeladat  - A Szövetség választott tisztségviselők képzése, továbbképzése 
 
2015. május 9. és május 10. között tartottuk az egyesületi vezetők, gazdasági szakemberek és társadalmi 
aktivisták képzését. A képzésen 83 egyesületi vezető, 81 gazdasági vezető, és 146 társadalmi aktivista vett 
részt. Előadásokat választott tisztségviselőink tartották, míg a gazdasági képzést a szövetség 
könyvvizsgálója és felkért szakemberek biztosították.  
 
Előadások: 
 - a fogyatékossággal élő emberek támogatási rendszeréről, jogszabályi lehetőségekről            
 - pénzbeni, természetbeni támogatások, ellátások, a szociális ellátó rendszer 2015. évi változásai. 
 - megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak szabályai 
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 - közigazgatási eljárási kérdések – határozatok, fellebbezések, jogorvoslati eljárások 
 - kommunikációs ismeretek, civilmarketing 
 - gazdálkodás, adatszolgáltatás, elszámolási rendek, közhasznúság gazdasági feltételei  
 - konzultációs lehetőség adótanácsadóval, könyvvizsgálóval 
 
                                                                                 
Nyílt vitafórum, ötletbörze a megválasztott új elnök, az elnökség bevonásával 
 „Hogyan tovább MEOSZ” stratégia 

 
Kötetlen tapasztalatcsere, konzultáció, a program további részén is résztvevők közt, hálózatépítés, 
együttműködés, csapat építés                                                                              

 
Területi Aktivisták Tanácskozása a Fejér megye, Győr–Moson–Sopron megye, Vas Megye, Komárom – 
Esztergom Megye, Zala Megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna Megye tagegyesületei részére.  
 
Napirend: 
 
„Hogyan tovább MEOSZ” – hangsúlyok, változtatási javaslatok, kapcsolatrendszerek, az 
érdekérvényesítés  esetleges új módszerei, lehetőségei.  
 
Javaslatok, változtatási igények, konzultáció, stratégiaépítés a dunántúli megyék képviselőivel. 
 
Egyéb, aktuális ismeretek, információk . 
 
A TAT ülésen 245 fő vett részt. 
 
 

2. részfeladat - Jogsegély szolgálat működtetése 
 
A szövetség szerződéses jogviszonyban álltunk az IRM jogi segítségnyújtó szolgálatával, így 
elfogadtuk a jogi segítségnyújtó szolgálat által kiadott ingyenes  jogi   tanácsadási   utalványokat.  
Ezt a feladatot a Szövetséggel és az IRM-el szerződésben álló ügyvéd látta el. Az ügyvéd az Igazságügyi 
Hivatal rendszerén keresztül a beszámolási időszakban  tanácsadásra  és pártfogó ügyvédi képviseletre 
több esetben került sor. 2015.december 18 napon a szerződés megszűnt. 
 

3. részfeladat - MERI sportnap 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet (OORI) e héten, április 25-én szombaton immár hetedik alkalommal rendezte meg 
a MERI sportnapot azzal a céllal, hogy a mozgássérült emberek megismerjék és kipróbálják  a különböző  
sportágakat.  A program védnöke Illés Fanni paralimpikon úszó, kerekes székes szépségkirálynő volt. 
A programon – amelynek az OORI adott helyet – közel húsz sportággal ismerkedhettek meg az 
érdeklődők, köztük a kerekes székes kosárlabdával, rögbivel, tenisszel, ülőröplabdával, kerekes székes 
vívással, a sportlövészettel, a búvárkodással, az íjászattal, bocciával, de a kerekes székes karatét is 
kipróbálhatták.  
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A sportágak egy részét paralimpikonok, világ- és európa-bajnok sportolóink mutatták be. A sportnap 
házigazdája, Dani Gyöngyi ötszörös ezüstérmes paralimpikon vívó mellett, Mohamed Aida világbajnoki 
ezüstérmes és Európa-bajnok tőrvívó, Szász Emese világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó, 
Rédli András világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó, Krajnyák Zsuzsanna négyszeres ezüstérmes 
paralimpikon, világbajnok tőröző és Szekeres Pál bronzérmes olimpikon, többszörös paralimpiai bajnok 
tőr- és kardvívó. A vívó olimpikonok és paralimpikonok délelőtt összemérték a tudásukat. 
 
A résztvevők találkozhattak Szávai Csaba erőemelővel, Szabó Ozor János szkander- és erőemelő 
világbajnokkal és Farkas László kerekes székes teniszező paralimpikonnal is.  
 
A program célja – amellett, hogy a mozgáskorlátozott fiatalokban felkeltse az igényt a mozgásra és a 
testedzésre – az volt, hogy utánpótlást toborozzon a hazai paralimpiai csapatnak.  
A sportnapon 459 fő vett részt, az aktív sportolók és az érdeklődők mellett olyan önkéntes segítők is 
jöttek, akik mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek vagy annak tanulnak. Hazánkban élő 
közel 250 ezer mozgáskorlátozott ember közül mintegy négyszáz fő rendelkezik versenyigazolvánnyal. 
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4. részfeladat  - Ifjúsági tagozat működtetése 
 
Ifjúsági tagozatban j169 fiatal erősíti az előző évi 135 főhöz képest. A tendencia azt mutatja, hogy a 
fiatalok mindinkább magukénak érzik szervezetünket, és szívesen vesznek részt a szakmai munkában is. 
Tagságunk létszámát elsősorban súlyosan mozgáskorlátozott fiatalok adják.  
 
Programjaik közül néhány 
 
Május 7-10 között részt vettek a MEOSZ tisztújító küldöttközgyűlésén, és továbbképzésén. Öröm volt 
látni, hogy egyre nagyobb teret kapnak a fiatalok a MEOSZ új vezetőségében is. 
 
Május 15-én kilátogattunk Ópusztaszerre, ahol komplex esély napot tartottunk az általános iskolások 
számára. Rengeteg hasznos élménnyel gazdagodtak a fiatalok, mely azt bizonyítja, hogy szükség van 
egymás érzékenyítésére. 
Május 22. közösen társasjátékoztak a Munka Világa Közhasznú Egyesület jóvoltából. Itt a kötetlen 
szórakozásé, és a kikapcsolódásé volt a főszerep. 
Június 23. ifjúsági fürdőnapot tartottunk Algyőn, a Borbála fürdőben Szentivánéji ifjúsági fürdőnap 
elnevezéssel, idén már harmadszor. A fiatalok részéről nagy érdeklődés övezi ezt a rekreációt elősegítő 
programot, mivel az egészség megőrzése mellett, lehetőség nyílik kötetlen, szórakoztató beszélgetések 
kivitelezésére is. A népszerűséget mi sem bizonyítja jobban, hogy ez alkalommal ismét 43-an mártóztunk 
meg a fürdő medencéiben. 
 
Szeptember 4-6. között megrendezésre került a MEOSZ Ifjúsági Tagozata által, a fiatal aktivisták 
küldöttközgyűlése, melyet egy hosszú beszélgetés követett a MEOSZ új elnökével és Braun János 
alelnökkel a MEOSZ IT jövőjéről- 
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Október 2-4. között a HVDSZ 2000 ifjúsági találkozóján vettünk részt. Betekinthettünk a szakszervezet 
múltjába, jelenébe és jövőjébe. A képzések alkalmával gyakorlati tudásunkat is gyarapíthattuk, hiszen egy 
egész nap szólt a sikeres önéletrajz formai és tartalmi követelményeiről, a motivációs levél megírásáról, 
valamint az állásinterjú, írott és íratlan szabályairól. 

 
Október 20.-án Pécsen jártunk, az egyetem támogató szolgálatának 10 éves fennállásának ünnepségén. 
Meglepetés volt számunkra, hogy a felsőoktatási intézményen belül mekkora hangsúlyt fektetnek a 
fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtésére. 
 
A szakmai beszámolóhoz csatolt pénzügyi elszámolás alapján kérjük a beszámolónk és elszámolásunk 
elfogadását.  
    

  
 

     
      Kovács Ágnes 
        elnök 
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