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3-as metró: országos jelentőségű, precedens értékű ügy 

 

Szövetségünk több eszközzel is tiltakozik a 3-as metró részleges akadálymentesítése miatt. 

Állásfoglalást, sajtóközleményt adtunk ki, nyílt levelet írtunk a főpolgármesternek, a 

Facebook és a sajtó segítségével minél többekhez szeretnénk eljuttatni az üzenetünket: a 

metró részleges akadálymentesítése elfogadhatatlan, a mozgássérült, idős, babakocsit toló 

honfitársaink nem másodrendű állampolgárok.  

 

A MEOSZ nemcsak azért lép fel az ügyben, mert teljességgel elfogadhatatlan, hogy a 

polgárok egy részét ki akarják zárni egy jelentős közösségi fejlesztésből, szolgáltatásból, 

hanem azért is, mert a 3-as metró ügyének országosan is nagyon rossz az üzenete a 

fogyatékos emberekkel való bánásmód, jogaik tisztelete tekintetében – mondta Kovács 

Ágnes. A BKV nekünk küldött válaszából kiderült, hogy a főváros sohasem gondolta 

komolyan a teljes vonal akadálymentesítését, a most kimaradó állomások esetén még tervek 

sem készültek – tette hozzá az elnök.  

 

Hosszas előkészítés után, sok év késéssel úgy tűnik, az idén ősszel végre elkezdődik Budapest 

legforgalmasabb metróvonala, a 3-as metró felújítása. A tervek szerint azonban – 

finanszírozási és műszaki okokra hivatkozva – húsz megállóból nyolc a felújítást követően 

sem lesz akadálymentes. A MEOSZ már többször tiltakozott ez ellen.  

 

Júniusban kiadtuk állásfoglalásunkat, amelyet a miniszterelnöktől kezdve a fővároson át a 

kerületi polgármesterekig minden érintett döntéshozónak megküldtünk, és amelyben 

leírtuk: elfogadhatatlannak tartjuk a kormány és a fővárosi önkormányzat hozzáállását, hogy 

mozgásukban korlátozott és fogyatékos embereken akarnak spórolni. A teljes vonal 

akadálymentesítésének elmaradásával a magyar állam azt az üzenetet küldi a magyar 

fogyatékos embereknek, a babakocsival közlekedő és idős embereknek, hogy másodrendű 

állampolgárok – írta Kovács Ágnes.  

 

A MEOSZ a fogyatékossággal élő 

emberek érdekében kizárólag 

egyetlen megoldást tud elfogadni, 

amit egyébként a törvények által a 

magyar állam is vállalt: ha minden 

megálló teljes körű akadály-

mentesítése megvalósul. Ez emberi 

jogi kérdés, és nem pénz kérdése – 

tette hozzá. 

 

http://www.meosz.hu/blog/az-m3-as-metro-akadalymentesitesenek-elmaradasa-a-fogyatekos-emberek-nem-masodrendu-magyar-allampolgarok/
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Állásfoglalásunkra eddig érdemben az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogyatékosügyért 

felelős államtitkársága reagált, a kispesti polgármester és a BKV metrófelújításért felelős 

projektigazgatósága.  

 

Czibere Károly államtitkár azt írta, hogy államtitkársága minden eszközzel törekszik arra, 

hogy az új beruházások során a fogyatékos emberek jogai a legteljesebb mértékben 

érvényesüljenek. Megerősítette, hogy maximálisan elkötelezettek a 3-as metró teljes körű 

akadálymentesítése ügyében. Az elmúlt időszakban mind az Országos Fogyatékosságügyi 

Tanács (OFT) ülésén, mind a tárcaközi bizottságban egyértelművé tették: a fogyatékossággal 

élő személyek egyenlő esélyű hozzáférése nem lehet hiányzó forrás kérdése, továbbá, hogy a 

részleges akadálymentesítés beláthatatlan következményekkel járhat, veszélyeket hordoz 

magában katasztrófavédelmi szempontból. Az államtitkárság a BKV-tól kapott válasz alapján 

nem látja biztosítottnak a fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférését a felszíni 

szolgáltatásokkal sem – tudtuk meg. 

 

A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság levelében 

hangsúlyozta: a fővárosi közlekedési rendszer kiemelt 

feladatának tekinti az akadálymentes és biztonságos utazási 

környezet kialakítását, melynek érdekében számos fejlesztés 

és felújítás valósult meg. Céljuk, hogy a közösségi közlekedés 

teljes mértékben akadálymentes legyen.  

 

A 3-as metró utólagos akadálymentesítése komoly kihívás – 

írják –, a vonal 1973-1990 közötti építése során ugyanis nem 

merült fel az akadálymentesség, most pedig utólagosan kell 

beavatkozni az építmények szerkezetébe, ami műszaki 

nehézségeket okoz. Példaként hozzák fel, hogy Párizs, 

London és Moszkva korábban épült metróhálózatai sem 

teljesen akadálymentesek, felszíni járatokkal biztosítják a 

mindenki számára elérhető szolgáltatásokat. A kormány által jóváhagyott 137,5 milliárd 

forintnál a beérkezett ajánlatok alapján még további 40 milliárd forintra lenne szükség a 

felújításhoz, a többletforrásról tárgyalnak az unió illetékeseivel. A levélből az is kiderül, hogy 

az előkészítés során ugyan megvizsgálták valamennyi állomás akadálymentesítésének a 

műszaki lehetőségét, részletes tervek azonban csak tíz állomásra készültek, nyolc állomás 

esetén nem. Ezek akadálymentesítésének így csak becsült költsége van, ami 15-20 milliárd 

forint.  

 

Az akadálymentesítésre kerülő állomásokat az utasforgalom, a felszíni alternatív útvonalak 

utazási ideje és a közintézményi hasznosság alapján választották ki. A BKV ezzel együtt 

törekszik arra, hogy a kimaradó állomások a felszíni közlekedési rendszerrel megközelíthetők 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/06/EMMI_M3.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/06/Metro-projektigazg_valasz_M3.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/06/Metro-projektigazg_valasz_M3.pdf
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legyenek – áll a levélben. Arra a kérdésünkre, hogy milyen ütemterv alapján kívánják a most 

kimaradó megállókat mindenki számára hozzáférhetővé tenni, azt írták: a későbbiekben 

reálisan elképzelhető az egyenkénti akadálymentesítés, erre azonban még nem készültek 

tervek.  

 

Ezen kívül eddig még két helyről érkezett válasz: a Miniszterelnöki Kabinet arról 

tájékoztatott, hogy megkeresésünket továbbította a nemzeti fejlesztési miniszternek, Kispest 

polgármestere pedig támogatásáról biztosította Szövetségünket.  

 

A MEOSZ anyagai, a válaszok megtekinthetők honlapunkon:  

http://www.meosz.hu/blog/az-m3-as-metro-akadalymentesitesenek-elmaradasa-a-

fogyatekos-emberek-nem-masodrendu-magyar-allampolgarok/ 

http://www.meosz.hu/blog/nyilt-level-tarlos-istvan-fopolgarmesternek/ 

 

A Facebookon három képet osztottunk meg, és két videót is készítettünk, ahol az érintettek 

mondják el, mit gondolnak az elmaradó akadálymentesítésről. Kérünk mindenkit, hogy ossza 

meg őket: https://www.facebook.com/meosz/ 

 

Szövetségünk további lépéseket tervez az ügyben, amelyekről később tájékoztatunk. 

 

 

Vastagbélszűrés: a tárca szerint figyelni fognak  

a helyszínek akadálymentességére 

 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szövetségünk felhívta a szaktárca figyelmét a 

hamarosan induló, országos vastagbélszűrési program akadálymentességére. A tárca 

válaszában jelezte: a szűrőhálózat kialakításakor kiemelten figyelnek az akadálymentes 

megközelíthetőségre, és a program kapcsán fel fogják venni a kapcsolatot a MEOSZ-szal.  

 

Az EMMI egészségügyért felelős államtitkárságának a tavasszal megírtuk: az országos 

vastagbélszűrési programot a mozgássérült emberek számára is hozzáférhetővé kell tenni 

megfelelő, akadálymentes helyszín, környezet biztosításával, a fogyatékos emberek számára 

elérhető kommunikációval és az egészségügyi személyzet megfelelő felkészítésével.  

 

A minisztérium válaszában úgy tájékoztatott: a vastag- és végbélrákban leginkább 

veszélyeztetett 50-70 éves korosztály szűrése két lépésben fog zajlani. Elsőként széklet-

vérminta vizsgálat történik, és amennyiben ennek eredménye nem negatív, teljes, minőségi 

kolonoszkópos vizsgálatra kerül sor. A szűrést a programra jelentkező háziorvosokon 

keresztül szervezik. Az egészségügyi államtitkárság irányításával – a jelenleg működő 

egészségügyi szolgáltatókra építve – megszervezik a kolonoszkópos vizsgálatokat végző 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/06/Minisztereln%C3%B6ki-Kabinetiroda_M3.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/06/KISPEST-%C3%96NKORM%C3%81NYZAT_M3.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/06/KISPEST-%C3%96NKORM%C3%81NYZAT_M3.pdf
http://www.meosz.hu/blog/az-m3-as-metro-akadalymentesitesenek-elmaradasa-a-fogyatekos-emberek-nem-masodrendu-magyar-allampolgarok/
http://www.meosz.hu/blog/az-m3-as-metro-akadalymentesitesenek-elmaradasa-a-fogyatekos-emberek-nem-masodrendu-magyar-allampolgarok/
http://www.meosz.hu/blog/nyilt-level-tarlos-istvan-fopolgarmesternek/
https://www.facebook.com/meosz/
http://www.meosz.hu/blog/akadalymentes-szuroprogramot-var-el-a-meosz/
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laboratóriumok 

rendszerét, melynek során 

kiemelt figyelemmel 

lesznek arra, hogy a 

kiválasztott intézmények a 

mozgássérült emberek 

számára is jól 

megközelíthetőek 

legyenek. Mint írják, a 

szűrőprogram országos kiterjesztését nagy volumenű kommunikációs kampány támogatja, 

amely biztosítani fogja, hogy a lakosság a nemzetközi szakmai sztenderdek szerinti pontos, 

egyértelmű, célirányos információkhoz jusson. Az uniós támogatású program keretében fel 

fogják venni a kapcsolatot az érintett civil szervezetekkel, köztük a MEOSZ-szal, ennek 

előkészítése folyamatban van – áll a levélben, amely itt olvasható: 

http://www.meosz.hu/blog/akadalymentes-szuroprogramot-var-el-a-meosz/ 

 

Egészségügyi szűrések után járó munkáltatói adókedvezmény 

A kormány emellett adókedvezménnyel is ösztönözné a szervezett, célzott 

szűrővizsgálatokat. A tervek szerint a munkáltatók kedvezményt kapnának a szociális 

hozzájárulási adóból, amennyiben lehetővé teszik a munkavállalók számára a szűréseken 

való részvételt. A jogszabálytervezet véleményezésekor jeleztük: a rehabilitációs kártyával 

rendelkező megváltozott munkaképességű, mozgássérült munkavállalók után a munkáltatók 

nem fizetnek szociális hozzájárulási adót, így sok mozgássérült ember eshet el ettől az 

ösztönzési lehetőségtől. Arra kértük a javaslatot kidolgozó Emberi Erőforrások 

Minisztériumát, alakítsa úgy a szabályozást, hogy a kedvezmény rehabilitációs kártyával 

rendelkező munkavállalók után is igénybe vehető legyen.  

 

 

Mozgássérült emberek foglalkoztatása: hatékony támogatásra, az akadályok 

lebontására van szükség 

 

A jelenlegi foglalkoztatási támogatási rendszer nem ösztönzi eléggé a fogyatékos emberek 

foglalkoztatását, és nem segíti a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket – írtuk az 

ombudsman kérdéseire válaszolva.  

 

Az alapvető jogok biztosa a Munka méltósága projekt keretében az idén újból megvizsgálja a 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek foglalkoztatási helyzetét. Felméri, hogy 

2012-ben végzett első vizsgálat óta milyen intézkedések történtek, megvalósul-e például az 

ENSZ-egyezményben szereplő „ésszerű alkalmazkodás” a fogyatékos emberek 

foglalkoztatásakor. Minderről Szövetségünket is megkérdezte.  

http://www.meosz.hu/blog/akadalymentes-szuroprogramot-var-el-a-meosz/
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Online felmérésben segítették munkánkat a mozgássérült emberek 

A témában online felmérést végeztünk a mozgássérült emberek körében, amely hasznos 

információkkal segítette válaszaink megfogalmazását. Ezúton is köszönjük tagegyesületeink 

közreműködését, és a mintegy 250 válaszadónak, hogy részt vett a felmérésben. Bár a 

kutatás nem reprezentatív, visszaigazolta, hogy a mozgássérült embereknek még mindig 

számos nehézséggel kell megküzdeniük a munkavállalás során, a jelenlegi támogatási 

rendszer nem segíti őket ebben hatékonyan, az akadálymentesség hiánya pedig még mindig 

ez egyik legnagyobb gátló tényező. 

 

A munkaügyi központok által szervezett képzések többnyire nem akadálymentes 

helyszíneken zajlanak, a szolgáltatásokkal a válaszadók nem elégedettek, a legtöbbször olyan 

állást ajánlanak nekik, amelyet egészségi állapotuk miatt nem tudtak ellátni. Más 

tanulmányok folytatása is ellehetetlenül, mert a képzésre való eljutás és annak helyszíne 

nem akadálymentes, illetve csak részben az. A válaszadók többsége, 60%-a akkreditált, 

védett munkahelyen dolgozik, azt itt történő munkavégzést nem követi nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedés, ahol még mindig sok az előítélet, félnek a 

fogyatékos emberek foglalkoztatásától. Az elhelyezkedést nehezíti a munkába járás, illetve a 

munkahely akadálymentességének hiánya; hogy nincs elég távmunka lehetőség, és főként, 

hogy a legtöbben nem találnak az állapotuknak megfelelő munkát. Tapasztalat, hogy 

megváltozott munkaképességű embereket inkább kevésbé kvalifikált munkakörökre, főként 

segédmunkásnak keresnek. Felmérésünk alátámasztja azt a köztudomású tényt is, hogy 

mozgássérült emberek többsége keveset keres. Válaszadóink több mint 60%-a nem kapja 

meg a minimálbért sem, csupán 15%-uk keres többet havi 150 ezer forintnál. Az átlagos napi 

munkaidő 4-5 óra.  

 

A támogatási rendszer problémái 

 

A jelenlegi támogatási rendszer nem reagál az érintettek egyéni szükségleteire, nem kínál 

rendszerszerű megoldást az ésszerű alkalmazkodást és támogatást igénylő emberek 

munkaerőpiacra történő visszavezetésére. A munka törvénykönyve ugyan kimondja, hogy a 

fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű 

alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról, de azt már nem definiálja, hogy a foglalkoztatás 

szempontjából mi tekintendő ésszerű alkalmazkodásnak, és más jogszabályunk sem bontja 

ezt ki.  
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Sem a rehabilitációs hozzájárulás, sem a rehabilitációs kártya nem segíti, ösztönzi eléggé a 

fogyatékos emberek foglalkoztatását. Az ombudsman korábbi jelentésében felvetette, hogy 

az egészségkárosodott és fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő támogatások 

mértékét differenciálni kellene, ezzel Szövetségünk is egyetért. Álláspontunk szerint olyan 

ösztönzőkre, támogatásokra van szükség, amelyek jobban reagálnak a munkavállalók egyéni 

szükségleteire. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke eltérhetne aszerint például, hogy 

megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállaló foglalkoztatásáról van szó.  

 

A munkaadóknak járó, különféle foglalkoztatást ösztönző támogatások szintén nem segítik a 

fogyatékos emberek foglalkoztatását, mert munkahelyi akadálymentesítésre, adaptációra 

nem vonatkoznak. Emellett csak nyilvántartott álláskeresők után járnak, az ellátásban 

részesülő megváltozott munkaképességű emberek pedig nem minősülnek annak. 2012 óta 

az akkreditált foglalkoztatók sem kapnak a fogyatékosság mértéke szerinti differenciált 

fajlagos támogatást, ami szintén a súlyosan fogyatékos emberek foglalkoztatása ellen hat.  

 

A rehabilitációs kártya segíti ugyan az elhelyezkedést, de ez még mindig nem elérhető a 

súlyosan fogyatékos emberek számára. Korábban már javasoltuk a kormánynak, hogy a 

komplex minősítésen D és E kategóriába kerülők, illetve a fogyatékossági támogatásban és 

rokkantsági járadékban részesülők is kaphassanak kártyát.  
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Javaslataink 

 

Ésszerű alkalmazkodás 

Álláspontunk szerint a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény szellemében felül 

kell vizsgálni a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályokat, és az ésszerű alkalmazkodás 

fogalmát olyan szinten kell azok részévé tenni, hogy az elvből végre gyakorlat válhasson.  

 

A nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés ösztönzése 

Véleményünk szerint sokkal inkább a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatást kell ösztönözni a 

védett foglalkoztatás mellett. Ezt szolgálhatná, ha a nyílt munkaerő piaci munkáltatók 

támogatást kapnának a fogyatékossággal élő munkavállalójuk foglalkoztatásához szükséges 

akadálymentesítéshez, a munkahelyi környezet adaptációjához, a munkavégzést segítő 

speciális eszközök beszerzéséhez, és rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadói, mentori 

segítség is biztosítva lenne számukra.  

 

Személyre szabottabb támogatási rendszer 

A jelenleginél differenciáltabb és személyre szabottabb támogatási rendszerre van szükség, 

ami kiterjedne a fogyatékos személyek egyénre szabott foglalkoztatási rehabilitációjára is. 

Bizonyos támogatásokat kizárólag a fogyatékossággal élő munkavállalókat foglalkoztató 

munkaadóknak lehetne biztosítani, vagy a támogatás mértéke lenne eltérő attól függően, 

mely csoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatását célozza meg. A válaszunkban 

felhívtuk a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatási támogatásoknak a fokozott támogatási 

szükségletű mozgáskorlátozott emberek foglalkozatása is célja kell, hogy legyen! 

 

Hatékony szolgáltatások  

A fogyatékos személyek álláskeresését a jelenleginél hatékonyabb eszközökkel kell segíteni, 

mind a számukra nyújtott tájékoztatás, mind az egészségi állapotuknak, körülményeiknek 

megfelelő álláslehetőségek felkutatása, közvetítése terén. Szükség lenne egy országos, 

internetes adatbázisra, ahol kapcsolatba kerülhetnének a megváltozott munkaképességű, 

fogyatékos munkavállalók és a munkaadók.  

 

Az atipikus foglalkoztatás erősítése 

A MEOSZ felmérésének válaszadói közül a foglalkoztatás elősegítése tekintetében többen is 

jelezték, hogy sokkal szélesebb körben kellene biztosítani az atipikus foglalkoztatási 

formákat, így a távmunka lehetőségét. Mivel jelenleg még komoly hiányosságok 

tapasztalhatók a közlekedés (különösen vidéken) és a munkahelyek akadálymentesítése 

terén, az otthonról végezhető távmunka sok mozgáskorlátozott személy előtt nyithatná meg 

a munkavállalás lehetőségét. 
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A képzések akadálymentesítése 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az állam egyrészt az akadálymentesítésre vonatkozó 

szigorúbb szabályozással, másrészt az ehhez igénybe vehető támogatások biztosításával 

ösztönözze a különféle képzési intézményeket az akadálymentesítésre. 

 

Akadálymentes közösségi közlekedés, támogató szolgáltatások megerősítése 

A mozgássérült emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének alapfeltétele az 

akadálymentes közlekedés fejlesztése és a támogató szolgálatok kapacitásának növelése. 

 

Foglalkoztatás a közszférában 

Tudomásunk szerint Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek közszférában történő 

foglalkoztatása egyáltalán nem jellemző annak ellenére, hogy bizonyosan sok olyan 

munkahely, munkakör van, amit megfelelő végzettség, szakképesítés birtokában ők is el 

tudnának látni a fogyatékosságuknak megfelelő ésszerű alkalmazkodás figyelembe vételével. 

 

Az ombudsman kérdéseit és a MEOSZ részletes válaszát, javaslatait itt olvashatják: 

http://www.meosz.hu/blog/mozgasserult-emberek-foglalkoztatasa-hatekony-tamogatasra-

az-akadalyok-lebontasara-van-szukseg/ 

 

 

300 milliárdos szállásfejlesztési program: meg kell felelni az 

akadálymentességi követelményeknek 

 

Hazánk eddigi legjelentősebb szállásfejlesztési programjában kiemelten figyelni kell arra, 

hogy megvalósuljon az épületek, a közösségi terek és a szolgáltatások akadálymentessége, 

amely törvényi kötelezettség – írta a MEOSZ a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 

szállásfejlesztési pályázatának véleményezésében. 

 

A tervek szerint szeptemberben indul hazánk eddigi legnagyobb volumenű turisztikai 

fejlesztési programja, amelyben kétezer, döntően szállodai, panziós szálláshely fejlesztésére 

2030-ig mintegy 300 milliárd forintot szán a kormány hazai költségvetési forrásból. A 

társadalmi egyeztetés során a MEOSZ is megküldte véleményét a programért felelős Magyar 

Turisztikai Ügynökségnek. 

 

A programkiírásokban megjelent ugyan az akadálymentesítés követelménye, de a pályázati 

kiírásban, értékelésben, ellenőrzésben már nem érvényesült következetesen, ezért a 

pályázati kiírás módosítását kértük, hangsúlyozva: csak azok a pályázatok legyenek 

támogathatók, amelyek megfelelnek ennek a követelménynek.  

http://www.meosz.hu/blog/mozgasserult-emberek-foglalkoztatasa-hatekony-tamogatasra-az-akadalyok-lebontasara-van-szukseg/
http://www.meosz.hu/blog/mozgasserult-emberek-foglalkoztatasa-hatekony-tamogatasra-az-akadalyok-lebontasara-van-szukseg/
http://www.meosz.hu/blog/300-milliardos-szallasfejlesztesi-program-meg-kell-felelni-az-akadalymentessegi-kovetelmenyeknek/
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Az akadálymentességet nemcsak előírni, hanem ellenőrizni is kell, a használhatatlan, nem 

biztonságos és látszatmegoldások helyett pedig szakszerű akadálymentesítést kell 

megvalósítani. A szobák egy részét és minden közösségi teret akadálymentessé kell tenni, a 

szolgáltatásokat teljes körűen hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára – írtuk. Ne csak az 

építési, hanem a tervezési költségeknél is legyenek elszámolhatók az akadálymentesítéshez 

kapcsolódó költségek, az eszközök támogatásánál pedig felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 

lépcső- és korlátliftek, valamint a lépcsőjárók támogatását szövetségünk határozottan 

ellenzi, mert középületek akadálymentesítésére ezek alkalmatlanok, a medencei 

mobilemelőkhöz hasonlóan. A pályázatban vállalt akadálymentes szolgáltatásokat hosszú 

távon kell biztosítani és azok működését ellenőrizni kell, a fogyatékos emberek 

alkalmazására pedig lehessen plusz pontot kapni.  

 

„A teljes körűen akadálymentesített szálláshelykínálat, a fogyatékos emberek méltó ellátása 

speciális rehabilitációs 

szolgáltatásokkal kiegészítve, 

akár az ország brandjévé is 

válhatnak. A Kisfaludy 

Program ennek nagyon fontos 

katalizátora kell legyen, 

amellett, hogy a 

jogszabályban előírt 

kötelezettségeket is teljesíti! 

Szövetségünk felajánlja 

együttműködését annak 

érdekében, hogy a 

mozgáskorlátozott emberek 

bevonásával olyan turisztikai paletta jöjjön létre, mely a hazai és a külföldi fogyatékos 

emberek számára is hozzáférhető!” – áll a MEOSZ véleményében, amely itt olvasható: 

http://www.meosz.hu/blog/300-milliardos-szallasfejlesztesi-program-meg-kell-felelni-az-

akadalymentessegi-kovetelmenyeknek/ 

 

 

http://www.meosz.hu/blog/300-milliardos-szallasfejlesztesi-program-meg-kell-felelni-az-akadalymentessegi-kovetelmenyeknek/
http://www.meosz.hu/blog/300-milliardos-szallasfejlesztesi-program-meg-kell-felelni-az-akadalymentessegi-kovetelmenyeknek/
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Nem mentesítés, hanem megfelelő támogatás kell a mozgássérült diákoknak 

 

Mentesítés helyett megfelelő támogató technológiát, szükség esetén segítő személyt kell 

biztosítani a mozgássérült tanulóknak, hogy a többi diákéval egyenértékű képesítést, 

nyelvvizsgát szerezhessenek, és legyen esélyük továbbtanulni, versenybe szállni a nyílt 

munkaerőpiacon – áll többek között azokban a javaslatokban, amelyeket az EMMI oktatási 

államtitkárságának juttattunk el.  

 

Szövetségünk az elmúlt időszakban több levelet is váltott az EMMI oktatásért felelős 

államtitkárságával. Még márciusban jeleztük, hogy változtatni kell a mozgáskorlátozott 

tanulók idegen nyelvi érettségijének szabályain, gyakorlatán, mert az diszkriminatív és 

hátrányos helyzetbe hozza őket a munkaerőpiacon. Jelenleg, ha egy mozgáskorlátozott diák 

állapota miatt nem tudja az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga írásbeli részét teljesíteni, 

mentesül alóla és helyette szóbeli vizsgát 

tehet. Az emelt szintű nyelvvizsga ebben az 

esetben is teljes értékű lesz, ám nem 

minősül államilag elismert komplex 

nyelvvizsgának, ami később komoly hátrányt 

okoz neki a munkaerőpiacon. A mentesítés 

kapcsán ráadásul nem egységesen járnak el 

az érintett szervek, ami gondot okoz a 

diákoknak.  

 

Megírtuk: aggályosnak tartjuk, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekek – 

szükségleteik alapján – nem egyenlő eséllyel 

férnek hozzá a megfelelő képesítések 

megszerzéséhez. A mozgássérült tanulók 

felmentése számonkérésekből, szintfelmérőkből például a korlátozott írásképességük miatt 

nem lehet cél, ehelyett azokat az egyén aktuális állapotához igazított támogatásokat kell 

megszervezni, eszközöket biztosítani, melyek segítségével tudják teljesíteni a 

követelményeket. A problémák szerintünk szorosan összefüggnek azzal, hogy a magyar 

oktatási rendszerből még mindig hiányzik az inkluzív oktatás szemléletmódja, a fogyatékos 

személyeket és érdekképviseleti szerveiket pedig nem vonják be a köznevelési-tervek 

kialakításába.  

 

Megoldásként javasoltuk, hogy az inkluzív oktatás szemléletmódjának meghonosítása 

érdekében készüljön stratégia. A fogyatékos diákoknak biztosítsák az egyéni szükségleteikhez 

igazodó támogató technológiákat, szükség esetén legyen biztosított számukra segítő személy 

igénybevétele. Javasoltuk az olyan speciális eszközökhöz való hozzáférés biztosítását, mint a 

http://www.meosz.hu/blog/nem-mentesites-hanem-megfelelo-tamogatas-kell-a-mozgasserult-diakoknak/
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fej-, száj- vagy szemegér, ergonomikus számítástechnikai eszközök, alternatív billentyűzetek, 

valamint a különböző okoseszközöket, illetve az ezeket támogató szoftvereket (pl. 

beszédfelismerő, szemkövető szoftverek). A tárca válaszában egyetértett velünk abban, hogy 

az inkluzív oktatás és nevelés kapcsán fontos a megfelelő digitális technikák alkalmazása 

lehetőségének megteremtése. 

 

Javasoltuk, hogy pontosítsák, hangolják össze a jogszabályokat annak érdekében, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekek egyenlő eséllyel tehessék le a nyelvi érettségi vizsgát. Azt 

is biztosítani kell, hogy a fogyatékos tanulók érettségijére vonatkozóan a szakértői bizottság 

véleménye minden esetben legyen kötelező erejű az iskolaigazgatók számára. 

 

Az egyenlő esélyű hozzáférés és az inkluzív oktatás elveinek megfelelően át kell dolgozni a 

köznevelés-fejlesztési terveket, felül kell vizsgálni a jogszabályi környezetet, a folyamatba – 

az ENSZ-egyezménynek (CRPD) megfelelően – be kell vonni a fogyatékos személyeket és az 

érdekképviseleti szervezeteiket. Az egyezmény emberi jogi szemléletének be kell épülnie a 

fogyatékos gyermekek oktatását végző pedagógusok, szakemberek képzésébe, át kell hatnia 

az egész oktatási rendszert – írtuk.  

 

Válaszában az EMMI oktatásért felelős államtitkára kiemelte: a köznevelés-fejlesztési tervek 

elkészítésére vonatkozó jogszabályok jelenleg nem írják elő a fogyatékossággal élő 

személyek és érdekképviseleti szervezeteik közvetlen és célzott bevonását, ezért csak a diák- 

és a szülői szervezetek véleményét kérik ki a települési önkormányzatok. Az EMMI 

köznevelésért felelős helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a köznevelési 

törvény nemrég hatályba lépett módosítása értelmében a beilleszkedési, tanulási illetve 

magatartási nehézségek esetében kifutó rendszerrel kivezetik az értékelés és minősítés alóli 

felmentéseket, és helyette a fejlesztésekre és megsegítésekre helyezik a hangsúlyt, és 

jelezte: az SNI-s tanulók esetében a kérdést rendszerszinten és nem egyedi ügy kapcsán kell 

értékelni.  

 

Kiemelte továbbá, hogy a fogyatékos tanulókat érintő jogszabály-módosítások 

előkészítésébe eddig azokat a szakmai és érdekképviseleti szervezeteket vonták be, amelyek 

köznevelési vonatkozású tevékenységet végeznek, széles körű szakmai reprezentációval 

rendelkeznek, és együttműködési szándékunkat köszönettel veszi.  

 

A levelek itt olvashatók: http://www.meosz.hu/blog/nem-mentesites-hanem-megfelelo-

tamogatas-kell-a-mozgasserult-diakoknak/ 

 

 

http://www.meosz.hu/blog/nem-mentesites-hanem-megfelelo-tamogatas-kell-a-mozgasserult-diakoknak/
http://www.meosz.hu/blog/nem-mentesites-hanem-megfelelo-tamogatas-kell-a-mozgasserult-diakoknak/
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MEOSZ-MUISZ együttműködés: közös fellépés az akadálymentes turizmusért 

 

Közösen lép majd fel a jövőben a Magyar Utazási Irodák Szövetsége és a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a turisztikai szolgáltatások, 

látnivalók akadálymentesítéséért – jelentette be július 13-i közös sajtótájékoztatóján a két 

szövetség elnöke. 

 

Az együttműködési megállapodás célja – 

a fogyatékos emberek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény szellemében —, hogy 

elősegítse a mozgássérült emberek 

egyenlő esélyű hozzáférését a 

turizmushoz, a szabadidős, rekreációs 

tevékenységekhez, és hogy minderre 

felhívja a döntéshozók és a turizmus 

szereplőinek figyelmét. A két szervezet a 

jövőben közös lobbitevékenységet folytat 

az akadálymentes turizmusért, a 

turisztikai látnivalók teljes akadálymentesítéséért. Fontos, hogy a turizmusban dolgozók 

megismerjék azokat a sajátosságokat, speciális igényeket, amelyek a mozgássérült emberek 

utazása, rekreációja során felmerülnek, ehhez információs anyagokkal, képzésekkel, utas-

utazásszervező találkozókkal kívánnak hozzájárulni.  

 

Magyarországon még mindig nem figyelnek eléggé a mozgássérült emberek szempontjaira a 

turizmusban – mondta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. Ösztönözni szeretnénk a 

szolgáltatókat, hogy nyissanak a 

mozgáskorlátozott emberek felé. Az 

akadálymentes környezet és szolgáltatás 

kialakítása megtérülő befektetés, 

ráadásul mindenkinek kényelmesebb, 

megkönnyíti az idősek, a kisgyermekes 

családok életét is – tette hozzá.  

 

Az utazási irodák folyamatosan 

szembesülnek a mozgáskorlátozott 

turisták nehézségeivel, mivel a turistacsoportok tagjai között gyakoriak a mozgássérült, vagy 

idős és nehezen járó, vagy akár babakocsival közlekedő vendégek. Szeretnénk elérni, hogy a 

turizmus szempontjából frekventált helyszínek mindenki számára könnyen megközelíthetőek 

legyenek, és felhívni a felújításokat, fejlesztéseket, beruházásokat koordinálók figyelmét arra, 
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hogy ezeket a szempontokat nagyobb hangsúllyal vegyék figyelembe a munkák során – 

mondta Erdei Bálint, a MUISZ elnöke.  

 

A két szervezet hangsúlyozta: az akadálymentesített turisztikai helyszínek száma 

folyamatosan nő, de sok még a megoldásra váró feladat. A problémát a helyszínválasztással 

is érzékeltették. A sajtótájékoztatót az Országház északi, turistabuszok számára kijelölt 

parkolójánál tartották, ahonnan kerekesszékkel nem lehet feljutni a nemrég felújított 

Kossuth térre vagy biztonságosan bejutni az újonnan épült Látogatóközpontba. Az 

autóbuszos csoportokkal érkező kerekesszékes utazókat ezért gyakran az idegenvezetők és 

az utastársak viszik fel a lépcsőn. A MUISZ a problémát több alkalommal is jelezte, de eddig 

nem történt intézkedés. 

 

 

Megkérdeztük, hogyan fogja a kormány végrehajtani a  

mozgássérült utasok jogait bővítő EU-s irányelvet 

 

Mint ismeretes, van egy uniós irányelv, amely az utasjogokról rendelkezik, és amely a 

jelenleginél több jogot, szolgáltatást biztosít a mozgássérült utasoknak, de legkésőbb 

2021-ig a tagállamok haladékot kérhetnek az abban foglaltak teljesítésére, amit 

Magyarország az idén tavasszal meg is tett. Megkérdeztük a minisztériumot, milyen 

stratégia, intézkedési terv mentén kíván eleget tenni az előírtaknak a határidő lejártáig.  

 

Az említett irányelv lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók biztonsági okokra 

vagy a jármű, az infrastruktúra kialakítására hivatkozva megtagadhassák 

a fogyatékos, csökkent mozgásképességű utasok szállítását. Ilyen esetben 

azonban kötelesek lennének tájékoztatást adni más elfogadható, általuk 

üzemeltetett járatról, vagy visszatéríteni a jegy árát, illetve fel kellene ajánlaniuk egy másik 

elfogadható utazási lehetőséget. Ez alól eddig mentesültek, és újabb négy évre mentességet 

kapnak – írtuk az idén tavasszal, nem sokkal azután, hogy hatályba lépett az újabb, négy évre 

szóló mentességről szóló hazai jogszabály. Szintén nem lépett még életbe, hogy megtagadás 

esetén a személy kérheti, hogy az utazás során egy általa választott másik személy kísérje, 

aki képes őt segíteni. A tájékoztatásra és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan is 

újabb haladékot kaptak a szolgáltatók, ahogy arra is, hogy autóbusz állomásokat jelöljenek 

ki, amelyeken biztosított a segítségnyújtás a fogyatékos utasok számára. Emellett 

gondoskodniuk kell majd a fogyatékos utasoknak közvetlen segítséget nyújtó személyzetük 

képzéséről, illetve, amennyiben a szállítás során az ő hibájukból elvész vagy megsérül pl. az 

utas kerekesszéke, megfelelő csereeszközről.  

 

„A MEOSZ elvárja a magyar kormánytól, a szolgáltatóktól, hogy 2021-ig tegyenek eleget 

ezeknek a követelményeknek. Kérjük, hogy készítsenek stratégiát határidőkkel, felelősökkel 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011R0181
http://www.meosz.hu/blog/autobuszos-kozlekedes-a-meglevo-jogokat-nem-erinti-a-jogszabalyvaltozas/
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és ez jelentsen progresszív szolgáltatásfejlesztést ezen a területen a következő négy évben! – 

mondta márciusban Kovács Ágnes elnök.  

 

A nyáron Szövetségünk levélben kért tájékoztatást 

arról a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy a 

hátralévő négy évben milyen stratégia, milyen 

intézkedési terv mentén, és milyen határidőkkel kíván 

eleget tenni az EU-rendeletben foglalt 

kötelezettségeknek. A szabályozás azt is kimondja, 

hogy az EU-rendelet rendelkezéseinek megfelelő 

szintű szolgáltatást biztosítania kell a szolgáltatónak 

abban az esetben, ha a műszaki feltételek adottak hozzá az autóbusz-állomáson vagy 

megállóhelyen, illetve az autóbuszon. Ennek kapcsán szerettük volna megtudni, hogy a 

minisztériumnak van-e olyan nyilvántartása, amelyből megtudható, melyek azok a 

szolgáltatók, akiknek az EU-rendelet rendelkezéseinek megfelelő szintű szolgáltatást 

biztosítaniuk kell. Várjuk a tárca válaszát! 

 

Levelünk itt olvasható: http://www.meosz.hu/blog/megkerdeztuk-hogyan-fogja-a-kormany-

vegrehajtani-a-mozgasserult-utasok-jogait-bovito-eu-s-iranyelvet/ 

 

 

A MEOSZ határozottan ellenzi a korlát- és lépcsőliftek,  

lépcsőjárók használatát 

-állásfoglalás- 

 

Magyarországon egyre gyakoribb probléma, hogy az akadálymentesítésben, egyetemes 

tervezésben és az emberi jogi megközelítésben járatlan döntéshozók, beruházók, kivitelezők 

és építészek – figyelmen kívül hagyva a fogyatékos emberek szükségleteit – elvetik a 

megfelelő megoldásokat, és lépcső- illetve korlátliftekkel, lépcsőjáró berendezésekkel 

igyekeznek az akadálymentesítés látszatát kelteni. Ezek a „megoldások” azonban nem 

felelnek meg az önálló, biztonságos, kényelmes és méltóságteljes használat 

követelményének, a mozgássérült emberek mellett pedig hátrányt okoznak a kisgyermekes 

és babakocsival közlekedő családoknak is. Éppen ezért Szövetségünk állásfoglalása az ügyben 

a következő:  

 

- Lépcsőlift, korlátlift alkalmazása kizárólag azokon a helyeken történhet meg, ahol 

egyáltalán nincs lehetőség a lépcső melletti rámpa kialakítására, illetve, amikor 1,8 

méternél magasabb szintkülönbség áthidalása helyhiányában nem oldható meg lifttel. Új 

építés esetén nem lehet hivatkozási alap, kizárólag utólagos akadálymentesítésnél 

fogadható el!  

http://www.meosz.hu/blog/autobuszos-kozlekedes-a-meglevo-jogokat-nem-erinti-a-jogszabalyvaltozas/
http://www.meosz.hu/blog/megkerdeztuk-hogyan-fogja-a-kormany-vegrehajtani-a-mozgasserult-utasok-jogait-bovito-eu-s-iranyelvet/
http://www.meosz.hu/blog/megkerdeztuk-hogyan-fogja-a-kormany-vegrehajtani-a-mozgasserult-utasok-jogait-bovito-eu-s-iranyelvet/
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- Lépcsőjáró berendezés üzemszerű használata szigorúan tilos! Ez a berendezés kizárólag 

magáncélra alkalmazható, ideiglenesen és rugalmasan használható eszközként, de abban 

az esetben is csak segítő személy közreműködésével! 

 

Számos példával igazolhatjuk, hogy évek óta 

méregdrága, teljesen használhatatlan, minden 

mérnöki racionalitást nélkülöző „látszat-

akadálymentesítések” valósultak meg a MEOSZ, 

illetve a rehabilitációs szakmérnökök 

véleményezése nélkül. Legutóbb épp a vizes vb 

kapcsán kértek tőlünk véleményt a treppenkuli 

használatáról, amelyet szigorúan elutasítottunk, 

és amelyet szerencsére maguk a szervezők is 

elvetettek. Állásfoglalásunk teljes 

terjedelmében itt olvasható: http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-allasfoglalasa-

lepcsoliftekrol-korlatliftekrol-es-lepcsojaroliftekrol/ 

 

 

Kivételes rokkantsági ellátás jön januártól 

 

Meghatározott feltételek mellett kivételes rokkantsági ellátást kaphatnak januártól azok a 

megváltozott munkaképességű emberek, akik nem rendelkeznek elegendő biztosítási 

idővel. A MEOSZ üdvözli a lépést, a feltételek miatt azonban így is lesznek olyanok, akik 

ellátás nélkül maradnak, és a kapható összeg is rendkívül alacsony.  

 

A kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény 

módosításával (Mmtv.) 2018. január 1-jével bevezeti a kivételes rokkantsági ellátást, amelyet 

az a megváltozott munkaképességű személy vehet igénybe, akinek a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű, és 

a) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem 

javasolt, vagy rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának 

időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem 

haladja meg, 

b) akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét a 2. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítási idő hiánya miatt elutasító döntés 

véglegessé vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges biztosítási idő 

legalább felével, 

c) aki keresőtevékenységet nem végez és 

d) aki rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-allasfoglalasa-lepcsoliftekrol-korlatliftekrol-es-lepcsojaroliftekrol/
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-allasfoglalasa-lepcsoliftekrol-korlatliftekrol-es-lepcsojaroliftekrol/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139884.338619
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Fontos tudni, hogy ez az ellátás csupán különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, 

mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján jár, és csak az éves költségvetési törvényben 

meghatározott keret erejéig ítélhető meg. Összege emellett mindössze a rokkantsági ellátás 

65 százaléka, azaz lényegesen alacsonyabb annál, mint ami az érintett részére rokkantsági 

ellátásként megállapítható volna elegendő biztosítotti idő esetén. Példával szemléltetve: az a 

megváltozott munkaképességű személy, aki a komplex minősítés alapján kizárólag 

folyamatos támogatással foglalkoztatható, ha az ellátás megállapításakor havi átlag 

jövedelemmel nem rendelkezik, rokkantsági ellátásként idén havi 48 050 forintra jogosult. 

Ha ugyanennek a személynek kivételes rokkantsági ellátást állapítanának meg, annak 

összege csupán 31 230 forint lenne, de ennél alacsonyabb összegű, akár havi 18 730 forint 

kivételes rokkantsági ellátás is megállapítható. 

 

Bár üdvözlendő, hogy a kormány belátta: nem lehet ellátás nélkül hagyni egészségkárosodott 

embereket csak azért, mert önhibájukon kívül nem tudtak elegendő biztosítási időt szerezni, 

a kivételes rokkantsági ellátás így sem fog sokaknak segíteni. Lesznek ugyanis olyanok, akik 

az előírt biztosítotti idő felével sem rendelkeznek, vagy az előirányzott költségvetési keret 

kimerülése miatt nem fognak ellátást kapni egy ideig. Azok számára sem jelent majd érdemi 

segítséget, akik megkapják, az alacsony összeg ugyanis nem fogja tudni pótolni a kiesett 

jövedelmüket.  

 

Az Mmtv. egy másik, lényeges módosítása szerint meghosszabbítható lesz a rehabilitációs 

ellátás: „A rehabilitációs ellátás – a rehabilitációs hatóság komplex minősítésében foglalt 

körülményekre tekintettel – a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten 

megállapítható.” Ez szintén pozitív lépés, a jogszabály azonban nem egyértelmű arra 

vonatkozóan, hogy mely körülmények adhatnak alapot a rehabilitációs ellátás ismételt 

megállapítására, a módosító rendelkezések ugyanis erre vonatkozóan semmilyen 

iránymutatást nem tartalmaznak. 

 

 

Egyéb szakmai munkáink 

 

Az elmúlt időszakban a MEOSZ központ a fentiek mellet számos más ügyön is dolgozott.  

 

Két uniós pályázatot is benyújtottunk 

 

A mozgássérült emberek mindennapjait, közszolgáltatásokhoz való hozzáférését javító 

infokommunikációs alapú távszolgáltatások kialakítása 

Júliusban benyújtottunk egy három évre szóló, 800 millió forint támogatási összegű uniós 

pályázatot, melynek célja a súlyosan sérült emberek kommunikációjának 
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akadálymentesítése alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök segítségével. 

Projektünk az infokommunikációs akadálymentesítés és a rehabilitáció területén több 

szempontból is úttörőnek számít. Egyrészt olyan eszközöket szeretnénk biztosítani a 

súlyosan mozgássérült emberek számára, melyek állami támogatással eddig nem voltak 

elérhetőek. A projekt azokat a mozgássérült embereket célozza, akiknek a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez a felolvasó program használata akadálymentesítést 

jelent. Ezen belül is azokat célozzuk meg elsősorban, akiknek a számítógép-használat vagy az 

online világ speciális eszköz nélkül nem elérhető, akik kommunikációs eszközöket és/vagy 

fejlesztést igényelnek. Mindehhez szoftverfejlesztést tervezünk, távszolgáltatást alakítunk ki. 

Másrészt kidolgozzuk azt a módszertant, mely nem az eszközhöz keres embert, hanem az 

ember állapotához kapcsolódó akadályok felszámolására keresi meg az eszközt vagy azok 

együttesét. Harmadrészt közösségben történő sorstársi rehabilitációval támogatjuk meg a 

hatszáz bevont célcsoporttagot az új eszköz használata során, így biztosítva, hogy az új 

képességek és az eszköz a hétköznapi élet részévé váljanak. A rehabilitációt ellátó központok 

a környezet akadálymentesítéséhez is hozzájárulnak, képzésekkel, tudatformálással teszik 

nyitottá a helyi közösségeket, szolgáltatásokat. Azokat a felnőtt embereket is megcélozzuk, 

akik kommunikációja akadályozott. Esetükben olyan szoftverek alkalmazását támogatjuk, 

amelyek a képi kommunikációjukat úgy fejlesztik, hogy bizonyos ügyfélhelyzetekben 

önállóan vagy kevesebb segítséggel boldogulni tudjanak. Ehhez kapcsolódva képzést 

dolgozunk ki az AAK-eszközök infokommunikációs alkalmazását illetően, és támogatjuk a 

szakemberek hálózatosodását. 

 

A nyár folyamán egy másik pályázatot is beadtunk, Velünk színesebb a világ” – ÉSSZERŰ 

ALKALMAZKODÁS a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban címmel. A 

transznacionális projektben négy külföldi partnerünk van: egy lengyel, egy szlovák és két, 

erdélyi magyar, fogyatékosüggyel foglalkozó civil szervezet. Az 50 millió forintos, két éven át 

tartó projekt célja az ésszerű alkalmazkodás népszerűsítése, gyakorlatba történő 

átültetésének elősegítése. Egyesületeink számára régiós szinten képzéseket, tréningeket 

tervezünk. Pályázatunk már sikeresen túljutott a formai bírálaton, jelenleg zajlik a szakmai 

értékelés. Pozitív elbírálás esetén a megvalósítás januárban kezdődhet.  

 

Nemzetközi szerepléseink 

A MEOSZ négy alkalommal is komoly előadással képviselte a magyar fogyatékosügyet 

Pozsonyban, a visegrádi négyek országai által szervezett nemzetközi szakmai kerekasztal-

beszélgetéseken. A találkozók aktualitását a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény elfogadásának tízedik évfordulója adta. Az itt kialakult kapcsolatok további 

többoldalú szakmai együttműködést alapoztak meg.  

 

Ahogy arról korábban már tájékoztatást adtunk, a MEOSZ kérte felvételét a súlyosan 

fogyatékos emberek egyik legmeghatározóbb európai érdekképviseleti szervezetébe, az 

http://www.meosz.hu/blog/nemzetkozi-szinten-is-jol-szerepelt-a-meosz/
http://www.meosz.hu/blog/nemzetkozi-szinten-is-jol-szerepelt-a-meosz/
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Önrendelkező Élet Európai Hálózatába (ENIL). A szervezet legutóbbi közgyűlésén társult 

tagjának fogadta szövetségünket. 

 

A most regnáló európai uniós észt elnökség egyik legfontosabb prioritása az inklúzió és az 

esélyegyenlőség megerősítése Európa-szerte. A szakértői háttérmunkában az ENIL – és így a 

MEOSZ is – részt vesz majd. Az észt elnökség célkitűzéseiről bővebben honlapunkon lehet 

olvasni: http://www.meosz.hu/blog/a-soros-eszt-elnokseg-egyik-prioritasa-az-inkluzio/ 

 

Közlekedési munkacsoportot hoztunk létre 

Augusztus 24-én megalakult a MEOSZ Közlekedési Munkacsoportja. A tíz fős, érintettekből 

álló csoport közel fél évig dolgozik majd együtt, hogy feltérképezze a mozgáskorlátozott 

emberek közlekedési lehetőségeiben tapasztalható anomáliákat és javaslatokat dolgozzon ki 

azok megoldására.  

 

Javaslatok a rokkantsági ellátórendszer korrekciójára 

Elkészült a rokkantsági ellátórendszer átalakításával kapcsolatos szakmai anyagunk, amely a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló, 2012-ben hatályba lépett 

törvény egyes rendelkezéseinek részletes kritikáját tartalmazza, több helyen konkrét 

módosítási javaslatokat is megfogalmazva. Az anyagot megküldtük az országos, 

fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezeteknek, jelenleg várjuk a visszajelzéseiket, esetleges 

kiegészítéseiket, hogy végül közösen küldhessük meg a kormányzat illetékeseinek. A 

végleges dokumentumot nyilvánosságra fogjuk hozni a felületeinken.  

 

 

Röviden a legutóbbi, 2017. augusztus 29-i elnökségi ülésről 

 

A fentebb leírt, szakmai ügyeken kívül az ülésen az alábbiakról volt még szó, a 

legfontosabbakat kiemelve:  

 

 Mosonmagyaróvár város önkormányzata posztumusz Pro Urbe díjjal tüntette ki a 

tavasszal elhunyt Dr. Thiesz Józsefet, a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári 

Egyesületének alapítóját, volt elnökét. Az augusztus 20-i kitüntetés-átadási 

ünnepségen Dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alapító elnöke, elnökségének tagja képviselte 

szövetségünket és mondott laudációt. A kitüntetést Dr. Thiesz József lánya, Dr. Thiesz 

Aletta vette át. 

 

 Bemutatkozott a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete új elnöke, Dudás Gyula. 

 

 Az idén lejár az Országos Fogyatékosságügyi Tanács civil tagjainak a mandátuma, a 

testületben továbbra is a mindenkori MEOSZ-elnök, jelen esetben Kovács Ágnes 

http://www.meosz.hu/blog/a-soros-eszt-elnokseg-egyik-prioritasa-az-inkluzio/
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képviseli szövetségünket. Az új összetételű OFT-ből kikerült a Bice-Bóca Alapítvány, új 

tagnak érkezett a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny és Szabadidősport 

Szövetsége (FODISZ), az ÉTA – Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetsége és a CÉHálózat.  

 

 Az idén esedékes a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

végrehajtásának ellenőrzése, amelyet az egyezményt felügyelő ENSZ-bizottság végez. 

Tavasszal a hazai civil szervezeteknek javaslatot kellett tenniük arra, hogy a bizottság 

milyen kérdéseket tegyen fel a kormánynak a végrehajtással kapcsolatban. A hazai 

civilek által megadott kérdések összeállításában jelentős szerepe volt a MEOSZ-nak, 

több általunk felvetett probléma is bekerült a kérdéssorba, ami nemrég érkezett meg 

a magyar kormányhoz. Választ nemcsak a kormánytól, hanem a civilektől is vár a 

bizottság, az ún. árnyékjelentés elkészítésében is gőzerővel részt fogunk venni.  

 

 Sorozatosan érkeznek panaszok azzal kapcsolatban, hogy a felújított 

vasútállomásokon nem működnek a liftek. A Fejér megyei egyesülettel közösen 

elindítottunk egy – reményeink szerint precedens értékű – eljárást az Egyenlő 

Bánásmód Hatóságnál. A folyamat nemrég kezdődött meg, amennyiben sikerrel 

járunk, ajánlani fogjuk a tagegyesületeinknek.  

 

 Az elnökség számba vette a 3-as metró akadálymentesítésével kapcsolatos 

lehetséges lépéseket, az érdekvédelmi munkát folytatjuk, a részletekről később 

adunk tájékoztatást.  

 

 Lezárult az Autóplusz pályázat. 17 autót osztottak ki 47 millió forint támogatási 

értékben. Összesen több mint 200 érvényes pályázatot bíráltak el, 540 millió forintra 

érkezett támogatási igény, ami több mint tízszerese a jelenlegi támogatási keretnek. 

A legtöbben 2 millió forint támogatást igényeltek. A pályázatok értékelésében a 

MEOSZ is részt vett, a tapasztalatok alapján jövőre finomítani kell a pontozási 

rendszeren. 
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