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Tisztelt Székely László Úr! 
 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) 
képviseletében a 2016. február 29. napján kelt fenti hivatkozási számú levelével kapcsolatosan az alábbi 
tájékoztatást nyújtjuk. 
 
Szövetségünk célja, hogy az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 
fogyatékosság fogalmával összhangban a környezeti akadályok beazonosításával és felszámoltatásával 
csökkentse az egyének károsodásából eredő hátrányait. 
 
1. Nemzetközi és hazai emberjogi alapvetések 
 
Rögzítenénk, hogy az imént hivatkozott ENSZ-egyezmény kihirdetésével Magyarország elismerte a fizikai, 
társadalmi, gazdasági és kulturális környezet, az egészség és oktatás, valamint az információ és a 
kommunikáció egyenlő esélyű hozzáférhetőségének fontosságát ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 
személyek képessé váljanak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes gyakorlására. 
 
Az Egyezmény 25. cikke foglalkozik kiemelten az egészségüggyel és e fejezet d) pontja kimondja, hogy az 
állam kötelezi „az egészségügyi szakembereket, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára 
ugyanolyan színvonalú ellátást biztosítsanak, mint mások számára, beleértve a szabad és tájékoztatáson 
alapuló hozzájárulás alapján nyújtott ellátást - többek között - a fogyatékossággal élő személyek emberi 
jogaira, méltóságára, autonómiájára és szükségleteire vonatkozó tudatosság felkeltésével a képzésen, 
valamint az állami és magán egészségügyi ellátás etikai normáinak közzétételén keresztül; „ 
 
Magyarország többek között vállalta azt is, hogy biztosítja a fogyatékossággal élő személyek számára 
kifejezetten fogyatékosságuk miatt szükséges egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatásokat és az államok 
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támogatják a habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a fogyatékossággal élő személyek számára 
tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségét, ismeretét és használatát. (26 
cikk/3.) Továbbá hozzáférhető információt biztosítanak a segédeszközökről, valamint kutatásokat és 
fejlesztéseket valósítanak meg, vagy segítenek elő a fogyatékossággal élő személyek számára alkalmas új 
technológiák, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat, a közlekedést/mozgást segítő 
eszközök, készülékek és segédeszközök elérhetőségének és használatának előmozdítására, 
elsőbbséget biztosítva az elérhető költséggel járó technológiáknak.”(4. cikk g, h) 
 
A Nemzeti Hitvallás szerint valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. 
 
Az Alaptörvény II. cikke rögzíti, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 
 
Az Alaptörvényünk kimondja továbbá, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, mely jog 
érvényesülését Magyarország többek között az egészségügyi ellátás megszervezésével segíti elő. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 7. §(1) bekezdése szerint minden 
betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, 
megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
egészségügyi ellátáshoz. 
 
A 10. § alapján az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Az ellátás 
során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben 
meghatározott - mértékben és módon korlátozható. A beteg személyes szabadsága - ellátása során - fizikai, 
kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a 
beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható. 
 
Az egészségügyi ellátása során - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 12.§-a értelmében - figyelemmel kell lenni a fogyatékos 
személy fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy számára biztosítani kell - a 
fogyatékosságával összefüggésben - az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges 
rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást.  

 
A Fot. 12. § (3) bekezdése rögzíti azt az alapvető célt is, mely szerint az egészségügyi ellátása során 
törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a fogyatékos személy rehabilitációját, társadalmi 
beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. 
 
Hangsúlyozzuk tehát, hogy a fenti jogokat a betegszállítás, mint egészségügyi szolgáltatás folyamán 
is tiszteletben kell tartani, hiszen a betegszállítás célja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
biztosítása. 

 
2. A mozgáskorlátozott személyek betegszállítási és egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, hazai 
jogszabályok és gyakorlat 
 
A Eütv. szerint betegszállításról akkor kell gondoskodni, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége nem 
biztosítható másként. Ezen esetek az Eütv. szerint a következők: ha a beteg 

a) szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét, 
b) csak speciális testhelyzetben szállítható, 
c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé 
tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát, 
d) fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe, 
e) ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy 
annak igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné. 

 
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint a betegszállítás az Eütv. 97. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt esetekben a betegnek 

aa) a beteg otthona szerint illetékes területi, 
ab) a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes, vagy 
ac) a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi 
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egészségügyi intézménybe, illetve ezen egészségügyi intézményből a beszállított beteg kezelését, 
vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába történő szállítását foglalja magába. 
 
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítást csak az egészségbiztosítási 
jogszabályok alapján beutalásra jogosult orvos rendelése alapján lehet teljesíteni, illetve a betegszállítást az 
orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendelheti meg. Ugyancsak az orvos vagy az általa 
kijelölt egészségügyi dolgozó megrendelése alapján köteles a betegszállító gépjárműben a beteggel 
együtt a beteg használatában lévő, könnyűszerkezetű, összecsukható kerekesszéket elszállítani. 
 
Orvosi mulasztás esetén - ha pl. az orvos nem jelzi a kerekesszék használat tényét - azonban a 
betegszállítást végző szolgáltató jogszerűen tagadhatja meg a mozgáskorlátozott személy 
kerekesszékének elszállítását, mellyel azonban csorbulnak a betegeket megillető jogok, többek között 
az emberi méltósághoz, illetve a szabad mozgáshoz való jog. 
 
Így sajnos előfordul az a gyakorlat, hogy a mozgáskorlátozott személy egy adminisztrációs hiba vagy 
mulasztás folytán nem viheti magával a szállítóautóban azt a segédeszközt, melyet korábban az OEP 
szabályai szerint és OEP támogatásra írt fel neki az orvos, melynek használatára vonatkozóan már 
többszörös vizsgálaton esett át. 
 
A betegszállító szolgálatok szolgáltatásai különösen fontosak a súlyosan mozgáskorlátozott emberek 
esetében, hiszen ők a nem akadálymentes tömegközlekedést vagy egy átlag személyautót 
körülményesen, vagy egyáltalán nem tudnak igénybe venni. 
 
A DPI-Europe olaszországi és magyarországi tagszervezete, a DPI-Italia és a MEOSZ az Európai Unió 
DAPHNE programja keretében 2007-ben megvalósította a Világítótorony (Lighthouse) projektet, mely 
mozgáskorlátozott nők, egészségügyben dolgozó nők és politikusnők bevonásával célozta meg beazonosítani 
a nőket érő jogsérelmeket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor. A MEOSZ egy 
tanulmánykötetben gyűjtötte össze és adta közre a tapasztalatokat. A kerekesszék használatával 
kapcsolatban azt emelték ki a kutatásba bevont nők, hogy a kórházi befekvéskor, hiába volt velük a 
segédeszköz, nem volt biztosítva a magas kórházi ágyból a kerekesszékbe való biztonságos átülés. Illetve: 
 
„...először is a mentősök milyen jogon kérdezik meg tőlünk, hogy a tolókocsinkat vigyük-e? – meg kell 
kérdezni, azt, hogy a tolókocsinkat magunkkal vihessük. Mert akármilyen tolókocsi nem jó. Épp ezért van 
minden embernek sajátja.” - mondta az egyik mozgáskorlátozott nő. 
 
A MEOSZ jelen megkeresés kapcsán megkereste a tagszervezeteit, ahol többen arról számoltak be, hogy 
nem érkezett hozzájuk a betegszállítással kapcsolatos konkrét panasz. Ám az egyik férfi tagunk, - esetükben 
a házaspár mindkét tagja mozgásában korlátozott személy - az alábbiakban mondta el személyes 
tapasztalataikat: 
 
Feleségem születése óta Little kór betegségben szenved (izomgörcsös bénulás). Itthon háromkerekű rollátort 
használ, ha elmegyünk valahova kerekes széket. 2015 tavaszán elesett, kificamodott, kiugrott a bal karja 
vállcsontja. Mentőt hívtam, hamar ki is érkeztek. Eltolták nejemet a mentőig, ráemelték a beteghordozó ágyra 
és indulni készültek. Megkérdeztem, hogy a kerekes széket nem viszik el, hiszen szüksége lesz rá. Azt 
válaszolták, hogy nem és úgy is lesz bent kerekes szék a kórházban. A Központi Baleseti Klinikára 
szállították, ahol a váróban felfektették egy hordágyra, amin sem ülni, sem feküdni nem lehetett normál isan. 
Én utána vittem a kerekes székét, amit jól tettem, mert nem volt a kórháznak kerekes széke, s így a kezelés 
után abban haza tudtam hozni. 
 
3. A kerekesszék, mint a mozgáskorlátozott ember mozgássegítő eszköze, saját tulajdona, 
önrendelkezésének kulcsa 
 
A Fot. 23.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti meghatározás alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül az a 
személy, akinek mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása meghatározott 
segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy mozgásszervi betegsége miatt állapota 
segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. 
 
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése értelmében a Fot. 23. 
§ (1) bekezdése e) pontja alkalmazása során mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki 
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a) állapota miatt a helyváltoztatáshoz az 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz 
állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy 
b) mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy 
állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy 
c) az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt 
állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. 

A hivatkozott 1. számú melléklet 5. pontja szerint a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó 
és szükségszerű használatát igényli: 

a) végtag protézisek 
b) ortézisek 
c) személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei: 

cb) kerekesszékek (ideértve az olyan helyváltoztatást szolgáló eszközt is, amely 
valamilyen életfunkciót fenntartó készülékhez kötött) 

- kézi meghajtású, 
- elektromos kerekesszék. 

 
A magyar egészségügyi rehabilitáció egyik legfontosabb támogatása, amit a mozgáskorlátozott személyek 
felé nyújt, hogy gyógyászati segédeszköz-ellátó rendszert működtet, és orvosi hátteret ad a segédeszközök 
rendeltetésszerű használatának biztosítására. Amíg az érintettek a kerekesszékeket megkapják hosszabb, 
hetekig tartó eljáráson mennek keresztül. A megfelelő kerekesszéket az egyén mozgásképességéhez, 
koordinációjához, az egyén testi adottsághoz, magasságához, fizikai erejéhez, életmódjához képest kell 
kiválasztani és beállítani, mindez elsősorban az egészségügyi személyzet kompetenciája. 
 
Különösen igaz ez az elektromos kerekesszékre, amit csak indokolt esetben választ az orvos, legtöbbször a 
felső végtag sérülése okán. Tehát az elektromos kerekesszék ezen esetekben nem egy kényelmi megoldás 
a többi segédeszközhöz képest, hanem az az egyetlen eszköz, amellyel az érintett személy önrendelkező 
módon közlekedni tud. 
 
A hazai joggyakorlat szerint mechanikus és elektromos kerekesszék együttes felírása nem megengedett, 
csak külön, nagyon ritka esetben egyedi méltányosság alapján engedélyezi, hogy a már meglévő 
kerekesszék mellé valaki egy másik típusú kerekesszéket kaphasson, kihordási időn belül. 
 
A mindennapos használat során a mozgássérült emberek a saját segédeszközük használatával kialakítanak 
egy - nem könnyű - életet, mely során a kerekesszékük a személyes életterük részévé válik. Személyes tárgy 
éppúgy, mint a többi károsodással élő ember esetén használt egyéb eszköz, pl. a szemüveg vagy a protézis. 
 
Jó hír, hogy a segédeszközök területe a világon fejlődik, és sok új innovatív technológia jelenik meg, mely 
jelentősen javíthatja a fogyatékos emberek önrendelkezését, önállóságát. Fontos, hogy a fogyatékos ember 
esetén önállóságról beszélünk abban az esetben, ha valamit segédeszköz segítségével tud elvégezni, és 
nem olyan fokú az önállósága, ha ugyanehhez a cselekedethez emberi segítséget kell igénybe vennie. Az új 
segédeszközöket akkor fogják tudni használni az érintettek, ha a környezet is alkalmazkodik hozzájuk, és 
elfogadja ezeket az eszközöket. Pl. jelen esetben a nagyobb súlyú, méretű elektromos kerekesszékeket. 
 
Ezen gyógyászati segédeszközök elmaradása esetén az érintettek helyváltoztatásra nem képesek, 
nem tudják intézni az ügyüket (pl.: röntgen, egyéb vizsgálatok vagy szakorvosi, nővéri konzultáció) 
csak passzív szemlélőivé válnak a kórházban, szakrendelőben történt eseményeknek, sőt a 
legelemibb emberi szükségleteket sem tudják önállóan elvégezni (WC-használat, evés, ivás stb.). Ez 
pedig sérti az érintettek emberi méltóságát. A mozgásképtelenség pedig erősíti az érintett személyben 
a kiszolgáltatottság érzetét, a betegségtudatát. 
 
Mindez ahhoz vezethet, hogy az érintett személyek nem veszik igénybe az egészségügy szolgáltatásait, és 
negatívan befolyásolja a compliance-magatartást is (pl. nem jutnak el kontrollra). 
 
Jelen szabályozás szerint a betegszállítók törvény által sem kötelezettek az elektromos kerekesszékek 
szállítására. A szociális szolgáltatásként működő támogató szolgálatos autók átalakítása kötelezően 
megtörtént. Ezekbe a járművekbe olyan emelőszerkezetek és/vagy rögzítő eszközök lettek beszerelve, mely 
segítségével minden kerekesszék szállítása biztonságos. A Szövetség álláspontja szerint nem megoldás, 
hogy a korlátozott kapacitásokkal működő támogató szolgálat vegye át azokat a szolgáltatásokat, melyek 
akadálymentesítése nem történik meg és emiatt az érintettek kiszorulnak az igénybevételből, pl. a közösségi 
közlekedésből vagy az egészségügyből. 
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A betegszállítóknál tapasztalt hiány a másik szolgáltatónál, jelen esetben a kórházaknál, szakrendelőknél 
jelent kiadást, hiszen az érintettek ellátására nagyobb humánerőforrást kell igénybe venni. Ismerve az 
egészségügyi intézményben uralkodó létszám-, illetve eszközhiányt, az is egyértelmű, hogy az intézmények 
nincsenek felkészülve az érintett személyek számára elemi szükségletet képező gyógyászati eszközök 
rendelkezésre bocsátására, pótlására, ezért is célszerű a gyógyászati eszköz szállítása. 
 
A 2. pontban említett gyakorlati esetek azonban nem elektromos kerekesszékre vonatkoztak, és érintik a 
mentőszolgálat tevékenységét is. Úgy véljük, a mozgáskorlátozott emberek kerekesszékhez való 
viszonyáról, annak fontosságáról további tudatformálás szükséges az ENSZ egyezménnyel 
összhangban.  
 
 

4. A Szövetség javaslatai 
 
Mindezek alapján Szövetség javaslata, hogy a T. Biztos Úr kezdeményezze a jogalkotónál, hogy 
a.) tegyék kötelezővé a betegszállítást végző szolgáltatók számára a beteg használatában lévő kerekesszék 
beteggel együtt, egy időben történő elszállítását, a kerekesszék típusától függetlenül; 
b.) a betegek kerekesszékeit akkor is szállítsák el, ha arról az orvos nem rendelkezik; 
c.) kötelezzék a betegszállítókat olyan gépjárművek beszerzésére, vagy a meglévők átalakítására, amelyek 
lehetőséget biztosítanak a kerekesszékek beteggel együtt történő biztonságos szállítására. 
d) A segédeszköz-ellátás gyakorlatában szüntessék meg a segédeszközök együttes felíratásának 
korlátozását, és helyette az egyéni szükségleten alapuló ellátás irányába tegyenek jogszabályi szintű 
lépéseket!  
 
Budapest, 2016. április 1. 
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