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Összefoglaló a július 13-i elnökségi ülésről
Az ülésnek két vendége is volt, ők mindjárt az elején szót kaptak.

Bűncselekmények áldozatainak segítenek – együttműködés
a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel
Az egyesületet Bakk Tünde irodavezető mutatta be, együttműködést ajánlva a MEOSZ-nak.
Egy-egy ismertebb bűnesetnél a média és a közfigyelem inkább az elkövetőkre irányul, az
áldozatokra kevés figyelem jut. A szervezet áldozatvédelemmel foglalkozik. Különböző
bűncselekmények (lopások, rablások, bántalmazások stb.) áldozatainak nyújtanak konkrét
és közvetlen támogatást: gyors anyagi, pszichológiai és jogi segítséget. Huszonöt éve
alakultak, tagjai az európai áldoztavédelmi szervezetnek. Az országban 20 irodájuk van,
általában rendőrkapitányságokon, önkormányzatok szociális osztályain találhatók meg.
Amellett, hogy gyors anyagi segítséget tudnak nyújtani, az áldozatoknak pszichológust is
biztosítanak, hogy fel tudják dolgozni a traumát és ingyenes jogi képviseletet is vállalnak.
Munkájuk során szorosan együttműködnek az állami áldozatvédő szervezettel, a
rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal. Az egyesület képviselte és segítette a
Hammerrel elgázolt rendőr, a móri bankrablás és a romagyilkosságok áldozatainak családjait.
A segítségnyújtás ingyenes, nem szükséges hozzá tagnak lenni, a bűncselekmény
bejelentéséről szóló rendőrségi jegyzőkönyv másolatát viszont be kell mutatni. A
szolgáltatásaikat felajánlották a MEOSZ tagságának is: amennyiben bárki bűncselekmény
áldozatává válik, forduljon bizalommal hozzájuk. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ilyen
áldozatvédelmi segítség külföldön is jár nekünk, ahogy ők is segítenek a hozzánk érkező,
bajba jutott turistáknak. Megelőzési, áldozatvédelmi képzéseket, előadásokat is szívesen
tartanak, ingyen, az egyesületek ez ügyben keressék Bakk Tündét az alábbi elérhetőségeken:
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Bakk Tünde irodavezető
1055 Budapest, Szent István krt. 1.
e-mail: bak.fehergyuru@gmail.com
tel: 06-1/452-1161
Elérhetőségeik, vidéki irodáik címei megtalálhatók a honlapjukon: http://fehergyuru.eu, de a
Mozgalmi Értesítő végén is közzétesszük.
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Kovács Ágnes megköszönte a megkeresést és az együttműködésünkről biztosította Bakk
Tündét. Várható, hogy a jövő évi siófoki képzés részévé tesszük az áldozatvédelmi képzést is.
Földesi Erzsébet szerint a képzések nagyon hasznosak lennének a fogyatékossággal élő
emberek körében, különösen a családon belül elszenvedett bántalmazások esetén, az
áldozattá válás ugyanis sokszor nem is tudatosul az érintettekben, és semmilyen segítséget
nem kapnak abban, hogy mit tehetnek, hová fordulhatnak.

Foglalkozás-egészségügy: online felmérés a mozgássérült emberek
körében – Töltsük ki minél többen!
Ezt követően Dr. Nagy Sarolta mutatkozott be, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának vezető szakorvosa.
Az OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály munkacsoportjának célja
felkutatni a fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációját segítő, illetve akadályozó,
foglalkozás-egészségügyi szempontból is fontos tényezőket. A kutatásaik során arra keresik
a választ, hogy a korai integráció, a különböző típusú segédeszközök használata milyen
hatással van a munkaerő piaci beilleszkedésre, munkahelyi aktivitásra. A kutatások
eredményeinek feldolgozásával megismerik a fogyatékossággal élő személyek
foglalkoztatásával járó előnyöket, hátrányokat. Ezen adatok ismeretében a foglalkozásegészségügyben dolgozók könnyebben, hatékonyabban tudnak dolgozni a fogyatékos
munkavállalókkal, felnőtt képzésben résztvevőkkel.
2011-ben és 2012-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai
Bizottságának engedélyével kérdőíves vizsgálatot végeztek hallássérült személyek körében,
az idén pedig a mozgássérültek körében végez a főosztály egy online kérdőíves kutatást. A
kérdéssort a váci gyógypedagógiai főiskola és a Mozgásjavító munkatársainak segítségével
állították össze, a MEOSZ-tól pedig azt kérte, hogy segítsen minél szélesebb körhöz eljuttatni.
Kérjük az egyesületeket, hogy hívják fel a tagság figyelmét a kérdőívre, és minél többen
töltsék ki! A teszt teljesen anonim. A kérdőív itt érhető el, online kell kitölteni:
https://docs.google.com/forms/d/1xDn_6XP2YtNc1nDLh_d1CHUhHk4s6fMsioX7pKe_910/vi
ewform
Földesi Erzsébet üdvözölte a felmérést, és arra kérte Dr. Nagy Saroltát, hogy legközelebb
már a kérdéssor összeállításába is vonjanak be minket, érintetteket. Jelezte, hogy
szeretnénk részt venni a kérdőívek kiértékelésében és a konklúziók levonásában is. Kovács
Ágnes elnök elmondta: a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának kérdését a
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MEOSZ is kiemelten fontosnak tartja, a végeredmények minket is érdekelnek, mert az
érdekérvényesítés során fel tudjuk őket használni. Az elnök megígérte, hogy a kérdőívet
megküldjük a tagságunknak. Dr. Nagy Sarolta megköszönte az együttműködést, és jelezte,
hogy a kérdésekkel, a felméréssel kapcsolatban várja az érintettek észrevételeit. A mostani
egy pilot projekt, amennyiben korrigálni kell a kérdéseken, jövőre velünk közösen készülhet
egy új felmérés. Az észrevételeket az alábbi elérhetőségekre lehet küldeni:
Dr. Nagy Sarolta
OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
telefon: 06-1/459-3073,06-20/544-9689
e-mail: nagysarolta@omfi.hu

A következő napirendi pontban Kovács Ágnes az előző ülés óta történtekről tájékoztatta a
résztvevőket.

A miniszterelnök nem kíván közvetlenül foglalkozni a mozgássérült emberek
ügyével
Az Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélre a kormányfő titkárságvezetője válaszolt,
miszerint a megkeresést a témára való tekintettel továbbították az illetékes tárca
vezetőjének, Balog Zoltánnak és a szakterülettel foglalkozó államtitkárnak.

Előremutató megbeszélés Czibere Károly államtitkárral
Kovács Ágnes július 9-én találkozott Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkárral és Nyitrai Imre helyettes államtitkárral. A találkozót az
államtitkár kezdeményezte azzal a céllal, hogy a MEOSZ új elnökével az együttműködésről
egyeztessenek, nem volt köze az Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélhez.
Az elnök tájékoztatta az államtitkárt arról, hogy a MEOSZ minden területre vonatkozóan
részletes szakmai javaslatokat készít, amelyekről a szaktárcákkal konzultálni 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.
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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 kerekesszékes fiával is gyakran
megtapasztal. 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.
Kovács Ágnes hasznosnak ítélte meg a megbeszélést, de hozzátette: a MEOSZ-nak
keményen kell dolgoznia és lobbiznia azért, hogy változásokat érjen el. Mint mondta: a
következő időszakban nagyon komoly szakmai munka vár a Szövetségre. Mindezek
érdekében mindent meg fog tenni, az elnökséget pedig arra kérte, hogy legyen segítségére
ebben a munkában. A szakmai anyagoknak viszonylag rövid időn belül el kell készülniük,
ezért arra kérte az elnökséget, hogy már augusztusban kezdjék el a munkát, hogy jövő év
elején már tudjunk vele lobbizni. A szakmai munka sikeréhez szükség lenne egy szakmai
munkacsoportra is a most átalakulóban lévő MEOSZ-központban, mert az a jelenlegi
formájában erre a típusú feladatra alkalmatlan – tette hozzá.
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Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság: csak a fogyatékos emberek
maradtak ki a róluk döntő testületből
Létrejött a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság. Amint arról már az előző elnökségi ülésen
is szó volt (június 8-i ülésről szóló beszámoló), a kormány csakis a minisztériumok, állami
szervezetek, hivatalok, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását végző állami
vállalatok képviselőit vette be a bizottságba. Sem az OFT civil tagjai, sem az Országgyűlés
illetékes bizottságának tagjai nem kaptak benne helyet, hiába kezdeményezte ezt Hegedüs
Lajos, Földesi Erzsébet és Kovács Ágnes is több fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet
képviselőjével együtt. Kovács Ágnes korábban az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén
és a hétfői elnökségi ülésen is úgy fogalmazott: félmegoldás született, súlyosan sérült a
semmit rólunk nélkülünk elve. Hegedüs Lajossal egyetértettek abban, hogy ezt nem szabad
annyiban hagyni, a MEOSZ-nak ezután is küzdenie kell azért, hogy a tárcaközi bizottságban
helyet kaphassanak az érintettek szervezetei.

Drasztikusan csökkent a parkolási igazolványok száma
Gábor Imola ismertette a KEKKH-tól igényelt adatokat. A MEOSZ a parkolási igazolványok
számának változására volt kíváncsi, a kérdéseket még májusban küldte a hivatalnak, a válasz
csak most érkezett meg. Ezek szerint 2010. és 2012. január elsején mintegy 270 ezer
érvényes parkolási igazolvány volt kiadva az országban. Ehhez képest az idén júliusban már
csak mintegy 170 ezer, a számuk tehát a 2012-es intézkedés óta 100 ezerrel csökkent.
Budapesten 26 ezer, Pest megyében mintegy 33 ezer igazolvány van kiadva.
Hegedüs Lajos elmondta: az igazolványszámok drasztikus csökkenése jól tükrözi a
közlekedő-képesség vizsgálatok eredményeit, az érintettek 60 százaléka ugyanis nem megy
át rajtuk. 2014-ben nagyon sok igazolvány járt le, ez is érezhető a számokban. A tiszteletbeli
elnök szerint 100 ezernél is többel csökkenhetett az igazolványok száma, a jelenlegi 170
ezres szám ugyanis a más fogyatékossággal élők kártyáit is tartalmazza (vakok, siketek és
nagyothallók, stb.), információi szerint náluk mintegy 20 ezer kártya is lehet. Sajnos a
parkolási társaságoknak erős a kormányzati lobbija, ennek is köszönhető, hogy a kormány
ilyen intézkedést hozott – tette hozzá.

Kovács Ágnes tájékoztatott arról, hogy a megyei kormányhivataloktól bekértük a
gépjárműszerzési és átalakítási keretekre, illetve az igénylésekre vonatkozó számokat. A
hivatalok megküldték a választ, de eltérően értelmezték, a megküldött adatok pedig nem
elégségesek a gépjárműszerzési rendszer átalakítására vonatkozó szakmai javaslataink
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alátámasztásához, ezért további adatokat fogunk bekérni, ezúttal a megyei bíráló
bizottságokban ülő kollégáktól, bízva abban, hogy megőrizték a jegyzőkönyveket. Ami az
adatokból egyértelmű: sehol sem marad meg átalakítási- és használtautó támogatás.
Hegedüs Lajos hozzátette: eddig minden évben kértük, hogy emeljék meg az átalakítási
keretszámot, de sohasem tették meg. Ez nagy valószínűséggel azért van, mert az átalakítási
támogatásból semmi sem térül vissza az államnak, míg pl. az új autóból visszajön az áfa és a
regisztrációs adó is.

Szakály József arról tájékoztatott, hogy június 18-án ellenőrzést tartott az EMMI
fogyatékosságügyi főosztálya. Szúrópróbaszerűen ellenőrizték, hogy a 2012-es, 2013-as és
2014-es esztendőkben az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően használtuk-e fel a
költségvetési támogatást. Két kisebb hibát találtak, az egyik egyesület a 2012-es
beszámolójában 990 forinttal kevesebbet számolt el, egy másik egyesületnek pedig nem volt
meg a beszámolója. A MEOSZ ismét leellenőrzi, hogy pontosak-e az elszámolások, az
elnöknek pedig augusztus 31-ig nyilatkoznia kell erről. Az ellenőrzésből okulva ezután
összevetjük az egyesületek beszámolóit a MEOSZ-éval – mondta a főtitkár.

A MEOSZ központ átalakítása
Kovács Ágnes elmondta: a választást megelőző egy évben végiglátogatta az egyesületeket,
amelyek megosztották vele a központ működésével kapcsolatos tapasztalataikat, és azt,
hogy mit várnak el a központtól, miben lenne szükségük segítségre. Ennek alapján még
megválasztása előtt írásban tájékoztatta az egyesületeket arról, hogy hogyan akarja
átalakítani a központot: a célja, hogy magas szakmai színvonalon végezze a mozgássérült
emberekért folytatott érdekvédelmi tevékenységet és kiszolgálja a tagegyesületeket. Az
elmúlt két hónapban nagyobb lehetősége volt immár belülről is rálátást szerezni a központ
működésére, az elnökségtől kapott felhatalmazás alapján pedig megkezdte az átalakítását.
A megválasztást követő első munkanapon tartott értekezleten a munkatársaknak is
elmondta: a központ átszervezése nem az ő személyes ambícióiról szól, hanem arról, hogy
létrejöjjön egy hatékonyan, magas színvonalon működő szervezet. A kollégák jövőjét az
határozza meg, hogy szakmailag megtalálják-e a helyüket az új struktúrában, meg tudnake felelni az elvárásoknak. Munkaadóként azt is megvizsgálta, hogy a munkavégzéshez
adottak-e a tárgyi- és infrastrukturális feltételek, az akadálymentesítés, szükségesek-e belső
képzések. Áttekintette, hogy hogyan lehet a súlyosan mozgássérült munkavállalók munkába
járásának többletköltségeit szabályosan megtéríteni, és milyen egyéb intézkedéseket kell
hozni ahhoz, hogy szeptembertől erősebb, működőképesebb legyen a központ.
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Az átalakítással a távmunka nem szűnik meg, több munkatárs van, akinél ez fel sem merült,
mivel az állapotuk és a munkájuk jellege nem indokolja. A központban 48-an dolgoznak,
közülük 29-en megváltozott munkaképességűek, akikből korábban 15-en távmunkában
dolgoztak. 11 fő esetén módosításra került az eddigi szerződés, távmunka helyett a
jövőben ún. egyenlőtlen munkabeosztásban dolgoznak. Többen már korábban is kérték a
munkaszerződésük módosítását. A lényeg: a munkavállalóknak ugyanúgy kell a munkájukat
végezniük, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy ezután sem kell minden nap bejárniuk, a heti
munkaidejüket blokkokban dolgozzák le, mint eddig. Lesznek olyan munkakörök,
amelyekben a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében több kolléga váltja egymást a
hét folyamán. Az érintett munkatársak mindegyikével át lett beszélve az új munkarend,
amit közösen határoztak meg.
Mint hangsúlyozta: tudja, hogy az átalakításnak vannak ellendrukkerei is, de ezzel nem
foglalkozhat, mert a munkájára kell koncentrálnia. Egy dolgot kell csupán szem előtt tartani:
mi a célja az átalakításnak? Azon dolgozik az elnökség és a tagszervezetek támogatásával,
hogy a mozgássérült embereket, a 100 egyesületet és a 160 ezres tagságot hatékonyan
tudja segíteni a MEOSZ és központ egyaránt. Frissen megválasztott elnökként sok mindenre
kell figyelnie, igyekszik a legjobban teljesíteni, és mint mondta: lehet ezt negligálni, de lehet
neki ebben segíteni is. Példaként a békéscsabai egyesületet említette, ahol kitűnő kollektíva
van, a munkatársak jó körülmények között dolgoznak, önállóan, magas szakmai színvonalon
végzik el a munkájukat. Megbízik bennük és tőlük is megkapja a közös munkához szükséges
bizalmat. Hasonlóképp szeretné működtetni a MEOSZ központját is a jövőben – foglalta
össze az elképzeléseit.

Nagy lehetőség a MEOSZ OTTI-nak: érzékenyítést tarthatunk a Mercedesnél
A MEOSZ Oktatási Továbbképző és Távmunka Intézetét felkérte a kecskeméti Mercedes gyár,
hogy tartson érzékenyítést a középvezetőinek. Örülünk a megkeresésnek, nagyon jó
referencia lesz az OTTI-nak, hamarosan árajánlatot fogunk adni – mondta el Szakály József.
Az érzékenyítést Csiszár Attila, az OTTI megbízott igazgatója, Woki Gábor és egy harmadik
munkatársunk fogja a tervek szerint tartani.
Hegedüs Lajos arról tájékoztatott, hogy a Somogy megyei egyesület uniós projektjéhez
képzési partnert kerestek. Három ajánlatot kértek be, ezek közül a MEOSZ OTTI vállalta a
feladatot, így várhatóan ő fogja elvégezni a munkatársak felkészítését, külsős szakemberek
bevonásával.
Ahogy arról a Mozgalmi Értesítő siófoki beszámolójában is lehet olvasni, az egyesület egy
uniós pályázaton támogatást nyert egy aquaponiás termelési rendszer felállítására, ahol
autista, illetve más, fogyatékossággal élő személyek irányításával zöldségeket termelnek
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majd. Ez egyben képző központ is lesz, három egyetem is partnere az egyesületnek a
projektben. Az indulás szeptemberre várható, addig azonban fel kell készíteni, ki kell képezni
a számítógépes vezérlésű rendszer használatára a munkatársakat. Ezt végzi el a tervek
szerint az OTTI, külsős, az egyetemeken dolgozó, hozzáértő szakértők segítségével. A projekt
a MEOSZ-nak is hoz bevételt – mondta Hegedüs Lajos.

A MEOSZ még 2013-ban kötött egy együttműködési megállapodást az Edutus Főiskolával,
hogy segítsük a fogyatékossággal élők továbbtanulását. Az üzleti, gazdasági képzést nyújtó
főiskola magánintézmény, magas tandíjjal, amit a fogyatékos diákok nem tudnak megfizetni,
de a megállapodáskor kilátásban volt, hogy lesznek számukra pályázati források ösztöndíjra,
amelyek végül nem nyíltak meg – mondta Hegedüs Lajos. A budapesti oktatási központjuk
akadálymentesítése sem haladt előre, a tatabányai központ viszont akadálymentes. A
budapesti képzések helyszínéül a MEOSZ székház Rádai terme lett felajánlva. Az
intézménynek nemrég volt a diplomaosztó eseménye, ezen Válóczi Ferenc és Szakály József
képviselte a MEOSZ-t – hangzott el az ülésen.
Az elnök elmondta, hogy a Magyar Szolidaritási Mozgalom a közös munka, közös fellépések
céljával megkereste a Szövetséget. Kovács Ágnes úgy fogalmazott: szakmai alapú
együttműködésre mindenkivel nyitottak vagyunk, de a MEOSZ eddig sem köteleződött el
egyetlen politikai párt mellett és ezután sem fog.

Kedvezményes belépési lehetőség várható a Fővárosi Nagycirkuszba
A Fővárosi Nagycirkusz ismét kedvezményes jegyeket ajánlott fel a műsoraira. A jövőben
egyeztetések kezdődnek arról, hogy MEOSZ tagsági igazolvánnyal kedvezményes árú belépőt
lehessen vásárolni, ne csak kampányszerűen, hanem állandó jelleggel. Amennyiben születik
ilyen megállapodást, arról értesítjük az egyesületeket.

Akadálymentes nézői helyek a Forma 1 Magyar Nagydíjon
Szakály József tájékoztatott arról, hogy megkerestük a Hungaroringet az akadálymentes
lehetőségekről érdeklődve. Az Ostermann Forma 1 Kft. az alábbi információkat osztotta meg
velünk a rendezvény akadálymentességével kapcsolatban:


Akadálymentesített tömegközlekedésről nem tudnak, az Árpád hídtól közlekedő
ingyenes buszjáratok nem akadálymentesítettek
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A Gold 3 tribün legfelső sorában (13. sor) vannak a mozgássérült nézők és kísérőik
számára speciálisan kialakított helyek;
 Akadálymentes illemhely e mögött a tribün mögött található;
 Van egy parkoló a Gold 3 tribün mögött, ehhez kérésre biztosítanak matricát, ha
van mozgáskorlátozott igazolványa a vendégnek. Ezt előre kell igényelni, a gépjármű
adatainak megadásával együtt (márka, típus, szín, rendszám, név, telefonszám).
Mindenkinek kell jegyet vásárolnia, aki a pálya területére belép/behajt, tehát külön
sofőrszolgálatra nincs lehetőség, csak ha a sofőrnek is váltanak valamilyen jegyet a
rendezvényre. Ezekből a parkolóhelyekből elegendő áll rendelkezésre. Parkolóhely
igénylés: Kovács Ágnes kiemelt rendezvények koordinátora, telefon: 06-28/444-444,
e-mail: agnes.kovacs@hungaroring.hu
 Nagyjából legkésőbb 10 óráig érdemes megérkezni a rendezvényre; távozni – a
tömeg elkerülése végett –, vagy még a verseny leintése előtt, 15:30 körül érdemes,
vagy meg kell várni, amíg levonul a nagy tömeg (kb. 18. óra).
Az információt a MEOSZ honlapján és a Facebook oldalunkon is megosztottuk.
Kovács Ágnes gratulált Bukta Lászlónak a MEOSZ Ember az Emberért kitüntetéséhez,
amelyet az elnökség Székely József kezdeményezésére ítélt meg neki több mint 20 éves
munkája elismeréseként. A kitüntetés természetesen ugyanúgy szól a közösség tagjainak,
mint az elnöknek, hisz ez nélkülük nem jöhetett volna ez a sikeres egyesület – mondta az
elnök. Bukta László megköszönte az elismerést, és elmondta, hogy nagyon meghatódott, és
meglepődött, amikor megkapta, nem számított rá. Megköszönte továbbá Kovács Ágnesnek,
hogy jelen volt az egyesület 20. évfordulós ünnepségén.
Az elnök gratulált a szihalmi egyesületnek is, egy pályázaton ugyanis nyertek egy
akadálymentes autóbuszt.

Intézkedési Terv – végül több javaslatunkat is befogadta a szaktárca
Az Országos Fogyatékosságügyi Program első Intézkedési Tervéhez Földesi Erzsébet a FESZT
elnökeként, Kovács Ágnes a Bice-Bóca Alapítvány elnökeként nyújtott be még május elején
több javaslatot. (Ezekről bővebben a siófoki beszámolóban lehet olvasni.) Ezek közül a
minisztérium egyetlen egyet nem emelt be a tervbe. Nemrég a tárca tartott egy újabb
egyeztetést az ügyben, ahol Kovács Ágnes ismét benyújtotta a javaslatokat több területre
vonatkozóan (LÁT, parkolás, egészségügy, szociális ügyek, oktatás stb.), de azokból ismét
nem került be egyik sem a programba. Mint mondta: mélyen megdöbbentette, hogy a terv
egyáltalán nem számol az uniós programokkal, pedig csak abban a kettőben, amelyek
monitoring bizottságának ő és Földesi Erzsébet a tagjai, számos fejlesztési lehetőség
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vonatkozik a fogyatékossággal élő emberekre is. Természetesen ezekből a programokból is
tettek javaslatokat, de a minisztérium ezekkel sem foglalkozott. Ezt írásban újból kifogásolta.
Frissítés: A július 13-i elnökségi ülést követően, a Mozgalmi Értesítő lezárása előtt az elnök
arról tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes főosztálya
megkereste őt és ismét egyeztetett vele a javaslatokról. Ennek eredményeként a korai
intervencióval, az inkluzív oktatással, a felsőoktatással, a támogató szolgálatokkal, a LÁTtal és a közlekedési kedvezményekkel kapcsolatos javaslataink mégis bekerülnek az
Intézkedési Tervbe.
Földesi Erzsébet elmondta, hogy a FESZT tagszervezetei egyeztetést folytattak a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program nemzetgazdasági minisztériumi
képviselőjével. Kiderült, hogy a program gazdasági és képzési részének nem fókusza a
fogyatékos emberek csoportja, de számos olyan program van, amelyekbe ők is beleférnek. A
munkaerő-piaci szolgáltatásokra vonatkozóan jövőre terveznek pályázatokat, az alelnök
ezt az egyesületek figyelmébe ajánlotta. A képzésekben is számítanak a megváltozott
munkaképességű emberekre, kvóták lesznek meghatározva, csak úgy indulhatnak el
képzések, ha megfelelő számú megváltozott munkaképességű ember is részt vesz bennük. A
munkaadók érzékenyítésére nem készültek egyelőre kiadvánnyal, de ez még változhat. Az
alelnök úgy véli, hogy a tisztviselőknek információhiányuk van a fogyatékos emberekről, a
szándékuk megvan arra, hogy ezeket a szempontokat is bevegyék. A megbeszélés része volt
egy párbeszéd sorozatnak, a többi tárcával is közvetlenül kellene egyeztetni a hozzájuk
tartozó operatív programokról – mondta Földesi Erzsébet.

Mopedek a buszokon – fel kell lépnünk a kitiltásuk ellen!
A BKK vezérigazgatója a módosítás előtt álló üzletszabályzatról egyeztetett a budapesti
egyesülettel. A vállalat elképzelése szerint a szabályzatba bekerült volna, hogy 1200 mm-nél
nagyobb moped nem szállhat fel a járművekre, így viszont az ELGO-k kiestek volna – mondta
Földesi Erzsébet. A budapesti egyesület a tavalyi évben már tesztelt többféle BKK-s buszt, és
elfértek a mopedek. A tesztelés eredményéről egy átfogó anyagot is készítettek. A BKK-val
folytatott megbeszélésen Kertész Tamás, a Magyar Polio Alapítvány vezetője is részt vett, aki
az egyesülettel közösen elkészített előadásában pontról-pontra cáfolta a mopedek ellen
szóló érveket. A BKK ígérete szerint most eláll ettől a korlátozástól, de félő, hogy a
debreceni ítélet precedenst teremt, és egyre több közlekedési vállalat fogja kitiltani a
mopedeseket a közösségi közlekedésből – mondta az alelnök. Úgy véli, hogy a MEOSZ-nak ki
kell dolgoznia egy szakmai anyagot a témában, és országosan egységes fellépéssel meg kell
akadályoznia, hogy a mopedek kitiltása általános gyakorlattá váljon. A mopedeket az OEP
ugyanúgy támogatja, mint a kerekesszékeket, ráadásul, akinek mopedet írnak fel, az nem
jogosult elektromos kerekesszékre, így nem tud átülni és azzal felszállni a városi buszokra. Ha
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az állam elvárja a fogyatékos emberektől, hogy legyenek aktívak, dolgozzanak, akkor nem
akadályozhatja őket a mozgásukban azzal, hogy kitiltja őket a járművekről – fogalmazott
Földesi Erzsébet. Az alelnök javasolta, hogy a témáról egyeztessünk az Egyenlő Bánásmód
Hatósággal, amely a debreceni perben részt vett. Érdemes lenne elérni, hogy eleve csak
olyan mopedeket írjanak fel, amelyek elférnek, megfelelő módon tudnak manőverezni a
buszokon, vagy előre fel kell hívni a mozgássérült emberek figyelmét arra, hogy melyik
moped nem fér el a közösségi közlekedési járműveken, vagy kevésbé manőverezhető, hogy
ezen ismeretek birtokában választhassák ki az életvitelüknek megfelelő típust. Erre a
háromkerekű járművek alkalmasak.
Chikán Csaba nem értett egyet azzal, hogy bizonyos típusú járműveket kiemeljünk, mert
vidéken a legtöbb helyen nincs is tömegközlekedés, a négykerekű mopedekkel pedig
biztonságosan tudnak közlekedni az ott élők, ne vegyük el tőlük ezt a lehetőséget – mondta.
Hegedüs Lajos figyelmeztetett, hogy a mopedek, elektromos kerekesszékek járműveken,
buszokon való elhelyezésének kérdése bonyolultabb ennél, több, műszaki szempontot is
figyelembe kell venni. Volt egy esete, ahol egy fiatalembernek az elektromos kerekesszékéről
leszakadt az akkumulátora a buszra való felhajtáskor a rámpán. A fiatalember be akarta
perelni a Volán-társaságot, de – ismerve az ilyenkor szokásos reakciót – ezzel csak azt érte
volna el, hogy a társaságok kitiltották volna az elektromos kerekesszékeket a buszokról.

Sikerült megakadályozni, hogy a BKK ismét visszalépjen egyet a mozgássérült
emberek szállításában
A budapesti egyesület elnöke elmondta: a BKK egy másik változást is be akart vezetni. A
terveik szerint a háztól-házig szállításra csak azok a mozgássérült személyek lettek volna
jogosultak, akik állapotuk miatt nem tudnak az akadálymentes közösségi közlekedésben
részt venni. A megbeszélésen jelen lévő, mopedet használó érintettek erről elmondták, hogy
tőlük irreális erőfeszítést igényelne, ha az alacsony padlós buszokkal kellene eljutniuk a
céljukhoz, több órával meghosszabbodna a napi menetidejük. Az alelnök arra is emlékeztette
a vezérigazgatót, hogy amikor annak idején az öt speciális buszból egyet kivettek, azt ígérték,
hogy ha kapacitáshiány jelentkezik, visszateszik a járatot, ehhez képes most megint szűkíteni
akarják a súlyosan mozgássérült emberek közlekedési lehetőségeit.
Az idén szeptember 16-22. között rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet. A BKK a
fogyatékossággal élő embereket is szeretné megmutatni a közösségi közlekedésben. A
tervek szerint a jegypénztárosok aznap jelnyelven köszöntenék a vásárlókat. Ötleteket
várnak tőlünk, hogy milyen módon lehetne a mozgássérült embereket megjeleníteni azon a
héten! Akinek van ötlete, írja meg a budapesti egyesületnek!
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Földesi Erzsébet tájékoztatott arról, hogy az Európai Bizottság bejelentette az európai
mobilitási kártya elindítását. A kártya nemcsak közlekedési, hanem kulturális, szabadidős
programokra is kedvezményeket fog biztosítani. (A kártya lényege, hogy a más országba
látogató fogyatékossággal élők ugyanazokat a kedvezményeket vehetik majd igénybe,
amelyek az ott élő fogyatékos embereknek járnak – a szerk.)
Kovács Ágnes beszámolt a Bács-Kiskun megyei egyesület lakitelki esélyegyenlőségi napján
tett látogatásról. Chikán Csabával és Ignácz Beával vettek részt a rendezvényen, ahol Lezsák
Sándor országgyűlési képviselővel sikerült hosszabban beszélgetni. A képviselő felajánlotta
a segítségét a MEOSZ-nak abban, hogy változtatásokat érjünk el, javítsunk a mozgássérült
emberek helyzetén. Nagyobb rendezvényre, kihelyezett elnökségi ülésre is szívesen látja a
MEOSZ-t Lakitelken.
A Magyar Paralimpiai Bizottság tisztújító küldöttközgyűlésén Csiszár Attila képviselte a
MEOSZ-t. Írásos beszámolójában röviden ismertette a tisztújítás eredményét – Szabó László
33 szavazattal lett elnök, a sportolók jelöltje, Koller Sándor 3 szavazatot kapott. Két új
elnökségi tagot is választottak: Szekeres Pált és Kósa Ádámot, mindez jól mutatja, merre tart
a szervezet.

FIMITIC: kilépjünk vagy maradjunk?
Az ülés következő napirendi pontja a MEOSZ FIMITIC tagságának kérdése volt. A tagdíj
mintegy egymillió forint lenne, ennyit azonban sosem fizettünk, de költeni kéne a tagságra.
Bár a szervezettől a MEOSZ indulásakor és az utána következő időkben nagyon sok
segítséget kapott, fontos szerepet töltött be a mozgalmunk szempontjából, mára már alig
működik. Az elnökségből sokan elhunytak, a jelenlegi elnök pedig nem elég aktív. Chikán
Csaba, a szervezet alelnöke több erőfeszítést is tett, hogy felrázza, megreformálja a FIMITICet, sikertelenül. A fogyatékos emberek képviseletét az utóbbi években a megerősödött EDF
(Európai Fogyatékosügyi Fórum) vette át európai szinten, a FIMITIC a régi időkhöz képest
már kevés szerepet tölt be. Földesi Erzsébet elnök azt javasolta, még ne döntsünk a
tagságunk sorsáról. Kevés olyan európai szervezet van, amelyik kifejezetten a mozgássérült
emberek képviseletét látja el, a FIMITIC az egyik. Várjuk meg az új elnökséget, nézzük meg,
hogy milyen programmal, stábbal áll elő, és utána döntsünk, ne gyengítsük most a
szervezetet azzal, hogy idejekorán kilépünk. Az EDF-ben nagyon nagy szükség van a
mozgássérült emberek érdekképviseletére, amit a FIMITIC-nek kéne ellátnia. Az elnökség
úgy döntött, hogy a tagságunk fenntartásáról az őszi római közgyűlésen történteket
követően dönt majd, amelyen Chikán Csaba vesz részt.

15

Kovács Ágnes elmondta, hogy a Humanitás előfizetések száma júliusban már 14300-ra nőtt.
Ignácz Bea főszerkesztő a következő elnökségi ülésre egy prezentációval készül arról, hogy
hogyan lehetne az újság működését gazdaságosabbá tenni. Az ügyben már több egyeztetés
is történt, ezek eredményéről részletesen be fog számolni.

Beszámoló a FESZT elnökségi üléséről
A nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként Földesi Erzsébet számolt be a FESZT legutóbbi
elnökségi üléséről. Kérdőíves felmérést terveznek a fogyatékos emberek társadalmi
megítéléséről, ami hasznos lenne az érdekképviseleti munkában. Egy korábbi, hasonló, uniós
felmérés eredményével össze lehetne vetni, így meg lehetne állapítani, hogy hogyan
változott e társadalmi csoport megítélése. Állásfoglalást fognak kiadni minden egyes
fogyatékosság típusban a hozzáférhetőségre, az akadálymentességre vonatkozóan; a
fogyatékossággal élő nőkről és a foglalkoztatási feltételekről. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága
részére készül egy jelentés, amelybe a FESZT is írni fog egy oldalt a fogyatékos emberek
emberi jogi helyzetéről. Az idén ismét kiírják a Befogadó Település pályázatot. Az elismerést
az a település kapja, amelyik az utóbbi öt évben a legtöbbet tette azért, hogy a
fogyatékossággal élő emberek számára élhető, befogadó legyen. Az elismerést az
országgyűlés elnöke szokta átadni, szeretnék, ha ez jövőre is így lenne – tájékoztatott Földesi
Erzsébet, a FESZT elnöke.
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Beszámoló a 2015. június 8-i elnökségi ülésről
Az elnökség kiemelt figyelmet fordít a fogyatékos nőkre
A június 8-i elnökségi ülésen Kovács Ágnes tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a
fogyatékos nők ügyének hatékony képviselete, a gender szempontok érvényesítése
érdekében az elnökség három állandó női meghívottal bővült. Tomkóné Kiss Máriát, a
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnökét, Zámbóné Gálik Rozáliát, a
Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesületének elnökét és Ungvári Györgyit, a Mozgássérült
Emberek Önálló Élet Egyesületének elnökét az elnökség azzal bízta meg, hogy tanácskozási
joggal vegyenek részt az üléseken és hívják fel a szövetség döntéshozóinak a figyelmét a
mozgássérült nők szempontjainak érvényesítésére. (Erről bővebben a következő pontban
lehet olvasni – a szerk.) Földesi Erzsébet átadta a megbízóleveleket.
Az elnök ismertette a főtitkár által a tagnyilvántartó adatai alapján készített kimutatást is,
amely szerint az egyesületek elnökei között, az elnökségekben, a felügyelő bizottságokban, a
gazdasági vezetők között igen magas, 60-70 százalékot meghaladó arányban vannak jelen a
nők, semmiképp sem mondható el tehát, hogy a MEOSZ-ban alulreprezentáltak lennének.

Cél: találkozó a miniszterelnökkel, egyeztetés a tárcákkal
Kovács Ágnes arról is tájékoztatott, hogy levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek,
amelyben konzultációt kezdeményezett a mozgássérült emberek helyzetéről. A kormányfő
május végi, Ötéves a kormány c. konferencián több odafigyelést ígért az emberek
problémáira, ezért a MEOSZ bízik benne, hogy az a fogyatékos emberek ügyére is vonatkozik,
és több párbeszédre számíthatunk. Az elnök célja, hogy a miniszterelnökkel való találkozó
egy hosszabb távú szakmai egyeztetést alapozzon meg a tárcákkal, az érintett kormányzati
szervekkel.

Együttműködés a CéHálózattal
Hegedüs Lajos az elnök kérésére egyeztetett a CéHálózattal, a szociális intézményéket
fenntartó civil szervezeteket tömörítő érdekképviseleti szövetséggel. A CéHálózattal
közösen kezdeményeztük, hogy a szociális intézményeket fenntartó civil szerveztek is
megkapják ugyanazt a kiegészítő támogatást, ami az egyházi intézmények után jár. Erről
készült egy törvényjavaslat is, amelyet az Országgyűlés két bizottsága is tárgyalt már. A
Hálózat számításai szerint ez jövőre mintegy 1 milliárd forint forrást igényelne. Bár a
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kormány még nem tárgyalt róla, és nem tudni, hogy eredményes lesz-e a kezdeményezés,
Hegedüs Lajos szerint már az is nagy eredmény, hogy a javaslat legalább a bizottságok elé
került és a kormánypártok nem élből utasították el.

Egyeztetés az FSZK-val
Giflo Péter, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)
ügyvezető igazgatója még a tavasz folyamán jelezte, hogy szeretne találkozni a MEOSZ
elnökével. A találkozót Hegedüs Lajossal egyeztette le, így a tiszteletbeli elnök fogadta az
igazgatót, aki minden, fogyatékosügyben érintett szervezetet végiglátogat. Hegedüs Lajos
bemutatta neki a MEOSZ-t, amelyet az igazgató nem igazán ismert. A volt elnök szóvá tette,
hogy az elmúlt években az FSZK egyáltalán nem írt ki olyan pályázatot, amelyik
kifejezetten a mozgássérült embereket célozta volna meg, miközben a többi
fogyatékossági csoport számára több pályázat is elérhető volt. Az is elmondta, hogy az FSZK
tevékenysége az utóbbi időben nagyon eltolódott a képzések irányába. Miközben
folyamatosan képezik ki a szakembereket, aközben az alulfinanszírozottság miatt lassan
megszűnnek azok az intézmények, ahol dolgozhatnának. Sok szakértői anyag is készült, de
ezek hasznát a fogyatékos emberek a hétköznapokban nem érzik. Az igazgató megértette a
problémát, de elmondta, hogy nem ők döntenek arról, hogy mire írhatnak ki pályázatot, a
forrásokat már eleve címkézve kapják a tárcától.
Tájékoztatott: az idén is rendelkezésre áll egy 95 millió forintos keret az
intézményfenntartóknak, amelyre csak a civilek pályázhatnak ezentúl, a közhasznú
társaságok nem, ahogy az autista személyeket ellátó intézmények sem. Utóbbiaknak
rendelkezésére áll egy 150 milliós külön keret. Hegedüs Lajos szerint eddig az évi 95 millióból
kb. 800 ezer forint jutott egy-egy intézményre, most, hogy ezt a két kört kizárták, valamivel
több jut majd. Abban is megállapodtak, hogy az FSZK-val a jövőben szorosabb lesz az
együttműködés, a MEOSZ is tagja lesz a hamarosan létrejövő konzultatív testületüknek.

Gyógyászati segédeszközök: forráskivonás lehet készülőben
Hegedüs Lajos arról tájékoztatott, hogy a Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ)
megkereste a MEOSZ-t, hogy közösen lépjünk fel a gyógyászati segédeszköz támogatási
rendszer átalakításával kapcsolatban. Ennek zajlott ugyanis a szaktárcánál az előkészítése,
amibe a FESZ-t bevonták, de az érintettek szervezeteit nem, így a MEOSZ-t sem. A tervezett
átalakítás célja, hogy hosszabb távon 15 milliárd forintot vonjanak ki gyógyászati
segédeszköz kasszából, ami a mozgássérült emberekre nézve is rendkívül hátrányos lenne. A
kivonásra a kormány részéről azért van szükség, hogy tartani lehessen az éves előirányzatot.
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Hegedüs Lajos szerint rendszeresen 38 milliárd forint körüli összeget tervez be a
költségvetésbe, ami év végére mindig megközelíti az 52 milliárd forintot. A kormány ennek
szeretne véget vetni, a többi közt olyan intézkedéssekkel, mint a mopedek közgyógyászati
támogatásának megszüntetése. Az elképzelés szerint a mopedeket nem a TB finanszírozná a
jövőben, hanem a gépjárműszerzési támogatási rendszerbe kerülnének át, ahol azonban
nincs rá forrás. A MEOSZ ez ellen fel fog lépni. Azt kértük a szaktárcától, hogy vonjanak be
minket is az egyeztetésbe. Választ egyelőre nem kaptunk, de úgy értesültünk, hogy a
háttérmunka leállt a minisztériumban.
Kovács Ágnes elmondta, hogy amellett, hogy közösen fogunk lobbizni a gyógyászati
segédeszköz gyártókkal és forgalmazókkal, le fogunk ülni velük is egyeztetni annak
érdekében, hogy a rendszer a jelenleginél jobban szolgálja a mozgássérült emberek
érdekeit. Nem minden pénz kérdése ugyanis, sok mindenen lehet anélkül is javítani.
Példaként említette a segédeszközök javítását, amiért sok pénzt vesznek fel a forgalmazók és
heteket kell várni rá.

Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője 15 kérdést intézett a kormányhoz a
rokkantsági ellátórendszer átalakításával kapcsolatban. A kérdéseket egyeztetés céljából
előzetesen megküldte a civil szervezeteknek, köztük a MEOSZ-nak. Az elnökség tagjai több
kiegészítést is javasoltak a kérdéssorhoz. Várjuk a kormány válaszát, remélhetőleg hasznos
adatokkal szolgál majd – mondta el az elnök.

Új igazgatója van az Alfa Kft.-nek
Hegedüs Lajos elmondta, hogy a MEOSZ képviseletében elbúcsúztatta Bolgárné Székely
Máriát, az Alfa nyugdíjba vonuló igazgatóját. Hosszú éveken át tartó, sikeres munkájának
megköszönéseképp átadta neki a MEOSZ Ember az Emberért kitüntetésének arany
fokozatát, amelyről még Siófokon döntött az elnökség. Az igazgató helyét az elnökség
döntése alapján a korábbi termelési igazgató, Csótya Szilárd tölti be; vele egyelőre egy
éves, határozott idejű szerződést kötöttek. Az elnökség Hegedüs Lajos javaslatára Bodor
Zoltánt delegálta az Alfa Kft. Felügyelő Bizottságába Vid Natasa helyére, aki áprilisban
távozott a MEOSZ-tól és lemondott FB-tagságáról is.

Egyesületi változások
A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. levélben tájékoztatta
a MEOSZ elnökségét, hogy május végi küldöttközgyűlés személyi változásokról döntött a
cég vezetésében. Pápai Erzsébet Katalin lett az igazgatóság elnöke, Glück Erika vezérigazgató
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igazgatósági tag, Nagy Lehelné gazdasági igazgató igazgatósági tag lett. A munkáltatói
jogokat Glück Erika vezérigazgató gyakorolja.
Változás történt a Veszprém megyei egyesület élén is, Hegedüs Józsefné lett az elnök, aki
az ülésen röviden be is mutatkozott. Több mint 30 éve dolgozik az egyesületnél, több mint
10 éve alelnök, ezen kívül 25 éve vezeti a balatonfűzfői csoportot. Eredményei közül
kiemelte, hogy sikerült a településre hozni egy több mint 40 fős foglalkoztatót. Aktívan részt
vesz az egyesület kulturális tevékenységében is, immár 21. alkalommal rendezik meg a
Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválját. Elmondta: a vezetőváltás
érzékenyen érintett mindenkit, de így sikerült megőrizni az egyesület jó hírnevét. Kovács
Ágnes sok sikert kívánt az egyesületnek és megköszönte az egyesület volt elnökének, Simon
Jánosnénak a munkáját, kifejezve reményét, hogy a jövőben is kapcsolatban marad a
MEOSZ-szal.
Hegedüs Lajos részt vett a Vas megyei egyesület tisztújításán, ahol Dr. Dalos János
leköszönt. A mozgássérült emberek érdekében végzett több évtizedes, példaértékű
tevékenységéért megkapta az Ember az Emberért arany fokozatát, amelynek odaítélésről
szintén az siófoki elnökségi ülésen született döntés. A Vas megyei egyesület elnökének az
eddigi alelnököt, Oláh Jánosnét választották meg. Az elnökségébe több, 40 év alatti személy
is bekerült, ami nagyon pozitív – fogalmazott Hegedüs Lajos. Bonyhádon is tisztújítás volt.
Nagy István, aki 18 évig irányította az egyesületet, visszavonult. A MEOSZ az ő munkásságát
is az Ember az Emberért arany fokozatával ismerte el.

A MEOSZ három vezetője is tagja az
Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak
A MEOSZ mostantól Hegedüs Lajos és Kovács Ágnes mellett Földesi Erzsébettel is
képviselteti magát az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsban. Az alelnök elmondta, hogy a
FESZT elnökeként a májusi közgyűlés őt delegálta a Tanácsba, ami nemcsak a FESZT-nek, de
a MEOSZ-nak is egy jó lehetőség arra, hogy még erőteljesebben tudja megjeleníteni a
mozgássérült emberek érdekeit. A FESZT elnökeként természetesen minden fogyatékossági
csoportot képvisel a testületben – tette hozzá. Fontos lenne, hogy az OFT tagszervezetei
folyamatosan egyeztessenek egymással, így hatékonyabban tudnának fellépni. A FESZT-ről
szólva elmondta, elsősorban a hazai fogyatékossággal élő emberek uniós érdekképviseletét
látja el, tagja az Európai Fogyatékosügyi Fórumnak (EDF). Uniós szinten az egyik legfontosabb
célkitűzés most egy minden tagállamra kötelező uniós akadálymentességi jogszabály
megalkotása, elfogadtatása. Emellett mindenhol, itthon is nagy hangsúlyt kell fektetni az
utasjogok biztosítására, amelyeket egy már meglévő uniós jogszabály biztosít a fogyatékos
emberek számára. Számos előírást kell teljesíteniük például a vasúti személyközlekedési
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társaságoknak, így a MÁV-nak is, de ezeket nem tartják be. A fogyatékos emberek
szervezeteinek ki kell kényszeríteniük a szabályok betartását. A FESZT fontosnak tartja a
kapcsolatot az alapvető jogok biztosával, a tervek között szerepel, hogy évente
találkoznának.
Földesi Erzsébet az OFT delegáltja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) monitoring bizottságába, ahol azt képviseli, hogy minden program, pályázat
feleljen meg a fogyatékos emberek szempontjainak. Úgy látja, hogy a kormányzat ezt
jelenleg nem így gondolja, a horizontális szempontokat ugyanis a Miniszterelnökség
másképp értelmezi. Úgy vélekednek, hogy ha valamelyik program megfelelő, akkor nem
„büntetik” azért, mert nem felel meg a fogyatékos emberek szempontjainak, hanem plusz
pénzt adnának a programnak erre a szempontra. Ez megint azt fogja eredményezni, hogy
„utólag ragasztjuk a rámpát az épületekhez”, nem eleve úgy tervezünk meg egy programot,
hogy az mindenki, köztük a fogyatékos emberek számára is alkalmas legyen – mondta az
alelnök.
A kormány hamarosan létrehozza a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságot, a jelenlegi,
kiüresített OFT-ben ugyanis nem lehet horizontálisan, minden szakterületre kiterjedően
érvényesíteni a fogyatékosügyi szempontokat. Ezzel kapcsolatban Kovács Ágnes az OFT
legutóbbi ülésén elmondta a kormány képviselőinek: örül, hogy belátták a tévedésüket,
amit 2013-ban követtek el, amikor kivették a tanácsból a szaktárcák képviselőit és csak az
EMMI-t hagyták meg. Azóta a testületben jóformán csak a civilek ülnek, akik csak egymás
közt, illetve a területért felelős államtitkárral beszélhetik meg a problémákat. A
létrehozandó tárcaközi bizottsággal viszont az a gond, hogy ebben csak állami,
kormányzati szervek képviselői lesznek, így megint csak nem a fogyatékos emberek
szervezeteivel folytatnak párbeszédet. Hegedüs Lajos hozzátette, hogy ez azért is van így,
mert a kormány még 2011-ben hozott egy határozatot, amelyben kikötötte, hogy a
különböző tanácsadó, véleményező testületeinek csak állami tisztségviselők, illetve az államit
tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői lehetnek tagjai, civilek, szakszervezetek, más
külsősök nem. A most alakuló tárcaközi bizottságra is vonatkozik ez a szabály sajnos. A
MEOSZ és a többi fogyatékosügyi szervezet megkapta a bizottság létrehozásáról szóló
határozatot, és több, áthidaló megoldást is javasoltunk arra, hogy hogyan lehetne a
bizottságba bevonni az OFT-t, a fogyatékos emberek szervezeteit, vagy akár az
Országgyűlés fogyatékosügyi albizottságát, csak hogy a bizottságnak legyen valami
összeköttetése az érintettekkel, ha már róluk döntenek. Hegedüs Lajos azt is leírta
javaslatában, hogy a kormánynak a saját hitelessége érdekében meg kéne változtatnia a
2011-es rendelet, ami megakadályozza, hogy érdemi párbeszéd folyhasson az érintettekkel.
Kovács Ágnes és Földesi Erzsébet is szorosabb együttműködést tart szükségesnek az OFT
többi tagjával a hatékonyabb érdekképviselet érdekében.
21

Együttműködés a Magyar Polio Alapítvánnyal
Kovács Ágnes elnököt május végén levélben megkereste Kertész Tamás, a Magyar Polio
Alapítvány elnöke, a MEOSZ Heine-Medin Szekciójának korábbi elnöke, és arról érdeklődött,
hogy a MEOSZ új elnöksége igényt tart-e szakmai tudására, észrevételeire, tanácsaira. Az
elnök válaszában úgy fogalmazott: minden konstruktív együttműködésre nyitott, mert ezek
mindannyiunk számára hasznosak és építőek lehetnek. Javasolta Kertész Tamásnak, hogy
üljenek le és beszéljék meg a jövőbeni együttműködés kereteit, ez ügyben várja a
jelentkezésüket.
Az elnök még megválasztása előtt, az egyesületek végiglátogatásakor azt ígérte, hogy
minden hónapban elmegy egy egyesülethez. Júniusban néhány elnökségi taggal a Fejér
megyei egyesülethez látogat, a program során – az egyesület javaslatára – a térség
országgyűlési képviselőivel is találkoznak.

Átadás-átvétel
A második napirendi pont a MEOSZ átadása-átvétele volt. Az elnök elmondta: már a
megválasztását követő első napon elindult a munka, az átadás nemcsak a MEOSZ-t, hanem
az Alfa Kft.-t is érinti. Utóbbinak június 19-én lesz az átadása-átvétele, a MEOSZ-é pedig
június 26-án. Ehhez a gazdasági vezetőtől bekérte a 2015. január 1.-május 31. közötti időszak
mérlegét, de az elnökség külsős szakértőt is bevon a folyamatba.
A MEOSZ központ munkatársainak május 11-én, a tisztújítás utáni első munkanapon tartott
egy munkaértekezletet, amelyen elmondta: a központot úgy fogja átszervezni, hogy az
megfelelő szakmai színvonalon ki tudja szolgálni az egyesületeket, erre ő ígéretet tett. A
munkatársak teljesítményén múlik, ki maradhat a megújult, megerősített központ
csapatában. A dolgozókat megkérte, hogy írják le, mivel foglalkoznak, szerintük hol kellene
javítani a működésen, hogy a munkájukat hatékonyabban tudják végezni. Az anyagokat
megkapta és az alelnökökkel áttekintette őket. Az átalakítással kapcsolatban az elnökség
felhatalmazta az elnököt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.
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A Magyar Paralimpiai Bizottság körül kialakult helyzet
A MEOSZ a sportolók mellett áll
Hegedüs Lajos a Magyar Paralimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának tagja, és mint FB
tag, tájékoztatást adott a Bizottság gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatról, illetve a
kialakult helyzetről.
A Felügyelő Bizottság több ügyet is megvizsgált, megállapította, hogy történtek
szabálytalanságok, a jelentését leadta, kezdeményezte a rendkívüli közgyűlés összehívását,
és annak időpontjával lemondott.
A sikeres londoni olimpiát követő 17 millió forintos jutalmat a magyar állam fizette ki
Gömöri Zsoltnak egy 2008 óta fennálló szabályozás alapján, abban semmilyen
szabálytalanságot nem talált az FB. Megvizsgálták a mexikói erőemelő világbajnokságra
történő utazás körülményeit is. Megállapították, hogy minden szabályosan zajlott. Mivel
Magyarország, azon belül az MPB rendezi idén az Európa bajnokságot, a világszervezet
kötelezte a szervezőket, hogy vegyenek részt egy világversenyen. Ez megtörtént, a
világszövetség pedig minden költséget megtérített, így ez az MPB-nek semmilyen
veszteséget ne szenvedett el.
Gömöri Zsolt cégétől az MPB bérelt egy kisbuszt, amelyet elloptak, és a 3 millió forintos kárt
az MPB-nek kellett megtérítenie. Az elnök vállalkozása 110 forint/km díjért adta bérbe a
gépkocsit a Bizottságnak, ez minden, még a benzinköltséget is magába foglalta. A bérlésnél
kikötés volt, hogy az MPB-nek Cascót kell kötnie az autóra, amit az MPB nem tett meg. Ez
vezetői mulasztás volt. A gépkocsit ellopták, a kárszakértő szerint az értéke meghaladta a 3
millió forintot. Az MPB ennek megfelelően megfizette a kárt Gömöri Zsolt cégének. Az FB
megállapította, hogy ebben az esetben kár érte a paralimpiai szövetséget.
Az FB azt is megállapította, hogy az elnöknek szabálytalanul fizették ki a 3 millió forintos
összeget a végtörlesztésre. A kifizetésről ugyanis nem hozott konkrét határozatot az
elnökség, az összeg pedig nem a bank törlesztési számlájára lett utalva, hanem Gömöri
Zsoltéra. Az elnök az utalást követő napon az összeget továbbutalta a megfelelő számlára.
A tenerifei edzőtábor ügyére nem terjedt ki a vizsgálat. A Coca-Cola is megkereste az FB-t. A
cég 600 ezer forinttal támogatta a paralimpikonokat, ezt az MPB az egri világbajnokság
megrendezésére költötte, szabályosan, fillérre elszámolva. Hegedüs Lajos hozzátette, a
médiában tévesen jelent meg, hogy az FB mindent rendben talált, hisz a jelentés több
szabálytalanságot is feltárt és ezekről a sajtót is tájékoztatták.
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A tiszteletbeli elnök ugyanakkor a MEOSZ tisztségviselőjeként is elmondta a véleményét. Bár
Gömöri Zsolt bűncselekményt nem követett el, etikátlan intézkedéseket hozott, amelyeket
az elnökség támogatott, így őket is terheli felelősség. Mindezek miatt mára jelentős szakadék
alakult ki a sportolók és a vezetőség között. Úgy vélte, aki egy közösséget vezet, mindig a
közösség érdekeit kell szem előtt tartania. Az MPB elnökének a sportolókét. A Bizottság
hírnevét jelentősen megtépázta ez az ügy, nehéz lesz helyrehozni, helyreállítani a szponzorok
bizalmát.
Az ülésen jelen volt Dani Gyöngyi is, aki megköszönte a MEOSZ-nak, hogy elsőként állt ki a
sportolók mellett. Elmondta, hogy félnek, nem tudják, mit hoz a jövő, de számukra
egyértelmű, hogy Gömöri Zsolt nem maradhat a székében. Jelöltjük is van a helyére, egy
mozgássérült sportoló, aki hitelesen képviselhetné a mozgalmat, de a nevét egyelőre nem
árulhatta el. Elismerte, hogy Gömöri Zsolt jól teljesített, sok pénzt hozott a parasportba, de
sajnálatos módon nem csak arra használta fel, hogy a sportolók előbbre jussanak. Kaotikus
az MPB alapszabálya, úgy lett módosítva, hogy egy kézbe, az elnökhöz rendelt minden
döntést, aláírást. Azt kérte az elnökségtől, hogy amennyiben lehetséges, ő képviselhesse a
MEOSZ-t a június 19-i közgyűlésen.
Kovács Ágnes válaszul elmondta: az elejétől kezdve egyértelmű volt, hogy a MEOSZ a
sportolók védelmében meg fog szólalni. A közgyűlésre olyan személyt delegál az elnökség,
aki független, közvetlenül nem érintett, mint Gyöngyi. Az elnök meg is nevezte Braun Jánost.
Mint mondta, a személye garantálja, hogy a paralimpikonok érdekeit fogja képviselni, amivel
Dani Gyöngyi is egyetértett. Jelezte, hogy ez esetben ő a vivószövetség részéről lesz jelen a
közgyűlésen. Kérte Dani Gyöngyit, hogy egyeztessenek a jelöltjükről.
Az elnök arról is tájékoztatta a résztvevőket, hogy május 26-án több mint 500 mozgássérült
sportoló és paralimpikon nevében megkereste őt egy bizonyos Kovács János és a MEOSZ
támogatását kérte. Kovács Ágnes válaszában megerősítette, amit a Szövetség május 14-i
sajtóközleményében is kijelentett: a Szövetség a sportolók mellet áll, és azt szeretné, ha a
helyzetük mielőbb rendeződne, anyagilag biztonságos és megnyugtató körülmények között
készülhetnének a versenyekre, köztük a jövőre esedékes riói olimpiára. Az elnök személyes
találkozót is felajánlott, de Kovács János azóta nem jelentkezett. Emailen próbáltuk elérni,
nem reagált, telefonszámot pedig nem adott meg.
Chikán Csaba Dani Gyöngyi kérésére áttanulmányozta az MPB alapszabályát, és
megállapította, hogy számos dolog hiányzik belőle, amit a Ptk. előír. Nincs benne többek
között a visszahívás, ami miatt, ha most lemondatják az elnököt és újat választanak, a távozó
elnök a bíróság előtt eredményesen támadhatná meg az eljárást. Az MPB Etikai Bizottsága az
egyedüli, aki előkészítheti a váltást, hogy az szabályos legyen.
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A MEOSZ támogató szolgálatának helyzete
A harmadik napirendi pontban elsőként a MEOSZ támogató szolgálatáról volt szó. A
szolgálatnak évről-évre egyre több támogatást kell biztosítanunk, az államtól kapott összeg
ugyanis már az év első felére elfogy. Arany Amália, a szolgálat vezetője készített egy
kimutatást, amelyből kiderül, hogy míg 2012-ben 10250 feladategységre 20 millió forintot
adott az állam és a Szövetség 2,4 millióval egészítette ki a 150 százalékos teljesítményt, addig
tavaly már csak alig 8 ezer feladategységre csak 17,7 millió forintot adott az állam, miközben
a szolgálat 14545 feladategységet teljesített, amit a MEOSZ-nak 5,3 millió forinttal kellett
megtámogatnia. Az idei évre biztosított 7471 feladategységből május 31-ére 7027-et már
teljesített a szolgálat, így júniustól gyakorlatilag megint a MEOSZ-nak kell finanszíroznia az év
hátralévő részében a működést. A jövő évi költségvetésből annyi derül ki, hogy
összességében több jut majd a támogató szolgálatokra, de nem lehet tudni, hogy a többletet
a meglévők között osztják szét vagy újakat is bevonnak. A támogató szolgálatnál korrekt
szakmai munka folyik, mondta az elnök, arról kell döntést hozni, hogy mi legyen a jövőben a
szolgálat finanszírozásával.

A MEOSZ-székház tetőfelújítása
Az idei költségvetési tervben szerepel 8 millió forint a MEOSZ székház tetőjének felújítására.
Az NRSZH-tól egyszeri támogatásként fejlesztésre kapunk 2,7 millió forintot, amit szintén a
tetőre lehetne költeni, amennyiben ezt a támogatás célja megengedi. Így nemcsak a beázás
ellen tudnánk leszigetelni a központot, hanem a hőszigetelést is el tudnánk végezni –
tájékoztatott Hegedüs Lajos. Felvette a kapcsolatot egy tervezővel, aki 180 ezer forintért
elkészítené a terveket, amelyeket a 2,7 millió forint felhasználási lehetőségének tisztázása
céljából megküldenénk a Kincstárnak, illetve konkrét árajánlatokat kérnénk be. A tervről és a
további lépésekről az elnökség zárt körben tárgyalt.

Az idei év második felének tevékenységéről, a MEOSZ szakmai munkájáról volt szó a
következő pontban. A jövő évi költségvetést átnézve Kovács Ágnes azt mondta: sem
érdemi előrelépést, sem visszalépést nem hoz. A foglalkoztatás-támogatási keretből idén
elvont 5 milliárd forintot a jövő évi büdzsé már tartalmazza. A tervezet szerint a MEOSZ
jövőre 176,4 millió forint támogatást kap, amelyből 1,8 millió forintot egyensúly javító
tételként visszatart az állam, azaz várhatóan 174,6 millió forintból gazdálkodhatunk –
tájékoztatott az elnök.
Balog Zoltán ezt azzal egészítette ki, hogy az idei év második felére beígért 2,5 milliárd
forintról egyelőre még nincs szerződés, és nem is tudni, hogy mikorra várható. Azt kérte
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továbbá az elnökségtől, hogy járjon el nagyon körültekintően, amikor a 2,7 millió forint
felhasználásáról dönt. Senki sem tudja ugyanis, hogy az egyszeri támogatást, amit a
foglalkoztatók kaptak – és szeptember 30-ig kell elkölteni, illetve elszámolni vele –, pontosan
mire lehet felhasználni. Sem az NRSZH-nak, sem az Államkincstárnak nincs egyértelmű
álláspontja.
Tájékoztatott arról is, hogy a VSZOSZ a foglalkoztatás kapcsán több javaslatot is tett a
kormánynak. Kérték, hogy tegyen különbséget a súlyosan fogyatékos és a
tranzitfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak támogatásában, továbbá kérték, hogy
akik kiesnek a tranzitfoglalkoztatásból, azok közmunkásként továbbfoglalkoztathatóak
lehessenek, hogy ne veszítsék el a kenyérkereseti lehetőségüket.

A MEOSZ szakmai anyagokat készít és egyeztetéseket kezdeményez
Cél: a 2017-es költségvetésben már legyen pozitív elmozdulás
A jövő évi költségvetés nem hoz tehát jelentős változásokat, de nekünk meg kell
határoznunk, milyen lépéseket szükséges megtennünk ahhoz, hogy hosszabb távon javuljon
a mozgáskorlátozott emberek helyzete – mondta Kovács Ágnes.
Egyik sarkalatos pont az uniós források felhasználása. Mindent meg fogunk tenni annak
érdekében, hogy a 2014-2020-as ciklusban úgy használja fel az ország az uniós fejlesztési
pénzeket, hogy azok a fogyatékos emberek számára is érzékelhető javulást
eredményezzenek. A TOP monitoring bizottságában ezzel kapcsolatban már fogalmazott
meg javaslatokat (lásd a Mozgalmi Értesítő siófoki beszámolójában), a bizottság soron
következő ülésén pedig a tervek szerint tárgyal róluk az NGM illetékes államtitkárával.
Jelenleg egyetlen kapaszkodónk a miniszterelnök Ötéves a kormány c. konferencián
elmondott beszéde. Bár tudjuk, hogy hogy működik a politika, nekünk komolyan kell
vennünk az ott elhangzottakat, azt, hogy több odafigyelést ígért az emberek problémáira, és
el kell érnünk, hogy fogadjon minket. Erre fel kell készülnünk egy szakmai anyaggal,
koncepcióval, amely szakterületenként megfogalmazza a mozgássérült, fogyatékos
emberek helyzetének javítása érdekében teendő lépéseket. A részletes szakmai anyagnak
az idén el kell készülnie ahhoz, hogy jövőre minden egyes szaktárcával le tudjunk ülni
egyeztetni. Ez a menetrend lehetővé tenné, hogy a 2017-es költségvetésben már pozitív
irányú elmozdulás lehessen. A MEOSZ-ban mindehhez megvan a szakmai tudás, csak össze
kell állítanunk a javaslatokat – mondta.
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Első körben azt kellene elérni, hogy a miniszterelnök találkozzon velünk. A saját és a
MEOSZ kapcsolatrendszerén keresztül ezért mindent meg fog mozgatni. Addig is elő kell
készülni a szakmai javaslatoknak egy rövidített verziójával. Hegedüs Lajos javaslatára az
elnökség abban maradt, hogy kijelöli a három legfontosabb ügyet, és azokra koncentrál első
körben. Kovács Ágnes azt kérte a testület tagjaitól, hogy már a következő héten üljenek
össze és kezdjék el a közös munkát. Szerinte meg kell találni azokat a pontokat, ahol
áttörést lehet elérni, mert nem igényelnek többletforrást, csak szabályozási, jogalkotási
feladatokat. Ilyen lehet a közlekedési kedvezmények, a parkolási kártyák ügye. De lehetne
tárgyalni több szakmával is. A védőnőket emelte ki, akiknél megvan a szükséges tudás ugyan,
de mégsem úgy használják, hogy az a fogyatékos gyermekeknek is hasznára váljék. A
konzultációba be kell vonnunk az érintetteket, a szakmák képviselőit, majd tovább kell menni
a szaktárcák felé – vázolta az elnök a terveket.

Elengedhetetlen az egyesületek közreműködése
A konzultációkhoz, a szakmai munkához elengedhetetlen az érintettek véleménye, a
tapasztalataik, az építő javaslataik, észrevételeik, ezért az elnökség arra kéri a
tagszervezeteket, hogy legyenek ebben nagyon aktívak. A munka már elkezdődött, a
gyógyászati segédeszközök ügyében már kiment a felhívás, a lakás akadálymentesítés
ügyében is várjuk a jelzéseket, javaslatokat. (Az erről szóló felhívást külön is közzétesszük a
Mozgalmi Értesítőben, a Facebook oldalunkon és a honlapon is – a szerk.)
Földesi Erzsébet hangsúlyozta, hogy nem elég egyeztetni, az utánkövetésre is sok energiát
kell fordítani. Ehhez a munkához kelleni fog egy stáb, amelyik segíti az elnökség munkáját.
Nagy feladat lesz elérni, hogy az uniós forrásokat megfelelően használják fel. Ehhez nekünk is
felkészültnek kell lenni. Nem kell mindent a MEOSZ központnak csinálnia, van, hogy csak
össze kell hangolni egy-egy tagegyesülettel a tevékenységünket – mondta. A budapesti
egyesület például egy FSZK-pályázat keretében kapcsolatba került a SOTE védőnő
képzésével, ahol nyitottak voltak a fogyatékosügyi szempontokra. Az utasjogok területén
pedig megvannak már a kötelező jogszabályok, betartásukat azonban követnünk kell.

Kovács Ágnes: meg kell erősíteni a MEOSZ-központot
Kovács Ágnes mindezekkel egyetértve azt mondta: a MEOSZ központnak ma nincs egy
szakmai gárdája, amelyikre támaszkodva mindezt a rengeteg feladatot végre lehet hajtani,
ezért a központot meg kell erősíteni. Minden tisztelete Hegedüs Lajosé, aki rengeteg munkát
végzett el egyedül, de az új elnökség egy jól működő központ segítségével szeretné ezt a
jövőben megtenni, ami komoly döntéseket igényel – tette hozzá. Azt is mondta, hogy
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„sokarcú” MEOSZ-t szeretne. A cél, hogy az egyes területeknek legyenek az elnökségben
felelősei és megszólalói, arcai, ne csak az elnök hallassa a hangját minden témában.
Chikán Csaba – ahogy már korábban is – most is javasolta, hogy a munkánkba vonjunk be
külsősöket, értelmes, jól képzett, lelkes embereket, akik kívülről látnak minket és ezzel
segíthetik a fejlődésünket. Jó lenne az egyesületi vezetőket, az érdeklődő tagságunkat is
képezni. Gábor Imola sajtófőnök azt javasolta, hogy amennyiben a MEOSZ elkészül a
különböző témájú szakmai anyagaival, szervezzen konferenciákat, amelyek erősíthetik a
MEOSZ szakmai imázsát.

Egyebek
Szakály József főtitkár arról tájékoztatott, hogy a MEOSZ Zamárdi üdülőjében a vízóra
meghibásodása miatt nagyobb mennyiségű víz folyt el, ami miatt keletkezett egy 800 ezer
forintos vízszámla. A MEOSZ az ügyben méltányosságot fog kérni a DRV-től.
Az új honlap elkészítésére jelenleg két pályázó közül kell választani. A két jelölttel Csiszár
Attila, Sáfrány László és Bodor Zoltán fog előzetesen tárgyalni két héten belül, majd Csiszár
Attila készít egy javaslatot az elnökségnek, aki ezután kiválasztja a nyertest.
Az elnökség felkérte Mesterházy Zsoltot, hogy a jövőben lássa el az Ifjúsági Tagozattal
kapcsolatos feladatokat, amit Zsolt el is vállalt. Feladatul kapta a balatonmáriai képzés
előkészítését.
Az elnök végül két meghívót ismertetett. Egyikben Korózs Lajos országgyűlési képviselő hívta
meg a MEOSZ-t egy konferenciára, amelyet június 12-én pénteken a Parlamentben rendez az
Európai Parlament Szocialisták és Demokraták frakciója az MSZP parlamenti frakciójával
közösen „Szegénység elleni küzdelem és a generációk együttműködése” címmel. A másik a
Lakitelki Népfőiskola Alapítvány meghívója, június 27-én ismét megrendezik az
egészségkárosodottak napját, erre várják a MEOSZ képviselőit. A MEOSZ elnöksége mindkét
eseményen képviselteti magát.

Felhívás!
A MEOSZ elnöksége több területen is szeretne változásokat elérni. Ehhez össze kell
gyűjtenünk a problémákat, észrevételeket, tapasztalatokat, hogy azokat felhasználva
tudjunk konkrét, célirányos javaslatokat megfogalmazni, ezért az elnökség az alábbi
ügyekben várja a tagság és minden érintett észrevételeit:
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 tapasztalatok, észrevételek, problémák a gyógyászati segédeszközök felíratásával,
kiváltásával, megvételével, használatával, javításával, vagy javíttatásával a
segedeszkoz@meosz.hu e-mail címre;
 tapasztalatok, észrevételek, problémák a lakás-akadálymentesítéssel kapcsolatos
ügyintézéssel, a támogatási összeg nagyságával kapcsolatban a meosz01@invitel.hu
címre;
Kérjük az érintetteket, hogy arról is nyilatkozzanak, az általuk közölteket
elmondanák-e a sajtónak is, pl. egy interjú keretében!


Az elnökség a nemrég elfogadott Országos Fogyatékosügyi Program tartalmával,
annak végrehajtásával kapcsolatos észrevételeket, felvetéseket, javaslatokat várja a
következő címen: oftprogram@meosz.hu. A program a MEOSZ oldaláról is elérhető:
http://meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_
meoszvezer_hirek_224

A MEOSZ új elnöksége kiemelt figyelmet fordít
a fogyatékos nőkre
A MEOSZ újonnan megválasztott elnöksége fontosnak tartja, hogy a fogyatékos nők ügye
szerves része legyen a fogyatékossággal kapcsolatos hazai politikának. Ennek egyik
előfeltétele, hogy a mozgássérült nők szempontjai szisztematikusan beépüljenek a MEOSZ
döntéshozatalába és országos érdekképviseleti tevékenységébe. Ezért az elnökség úgy
döntött, hogy három állandó női meghívottal bővíti ki az elnökségi üléseket.
Az elnökség Tomkóné Kiss Máriát, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnökét,
Zámbóné Gálik Rozáliát, a Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesületének elnökét és Ungvári
Györgyit, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnökét bízta meg azzal a
feladattal, hogy tanácskozási joggal vegyenek részt az üléseken, és hívják fel a szövetség
döntéshozóinak a figyelmét a mozgássérült nők szempontjainak érvényesítésére.
A mozgássérült emberek mozgalma a csoport egészének hátrányos megkülönböztetése ellen
harcol, annak megszüntetéséért dolgozik, így nem hagyhatja figyelmen kívül női sorstársaink
többszörösen hátrányos helyzetét és számos területen fennálló speciális, a férfiakétól eltérő
igényeit.
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A MEOSZ legutóbbi választásán az egyesületeknek oly sok szempontot kellett szem előtt
tartaniuk a jelöltek felállításánál, hogy azok kissé elvonták a figyelmet a férfi és női egyensúly
elnökségen belüli megteremtésétől. Így a 11 elnökségi tag között csak két női választott
tisztségviselő végzi majd a munkáját ebben a ciklusban. Ahhoz, hogy a fogyatékos nők
szempontjai is részévé váljanak a fogyatékossággal kapcsolatos politikáknak, a mi
szövetségünknek is olyan érdekképviseleti tevékenységet kell folytatni, amely azt
maximálisan figyelembe veszi. Ezt a cél szolgálja az állandó meghívottak bevonása a
döntéshozatalba. Jelenlétükkel lehetőség nyílik arra, hogy a nemek esélyegyenlőségével
kapcsolatban az elnökségi ülésen felvetődő kérdések ne kizárólag nők vagy férfiak között
kerüljenek megvitatásra, hanem megismerve egymás álláspontját, a két nem képviselői
minden szempontot figyelembe véve dönthessenek. Az elnökségi döntést a férfi vezetőségi
tagok is maximálisan támogatták.
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének újonnan megválasztott
elnöksége elvek, értékek és prioritások mentén kívánja végezni a tevékenységét a
mozgássérült emberek és hozzátartozóik érdekében. Tevékenységével egyértelmű
üzeneteket kíván továbbítani a szervezeten belül és a társadalom számára egyaránt
hitelesen.

Összefoglaló a siófoki eseményekről
2015. május 7-10: elnökségi ülés, tisztújító küldöttközgyűlés,
képzések, területi aktivista tanácskozás
Csütörtök – elnökségi ülés
A küldöttközgyűlést megelőző napon megtartott elnökségi ülésen Hegedüs Lajos rövid
tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről.
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Beszámoló az Országos Fogyatékosságügyi Tanács május 5-i üléséről
A legfontosabb esemény az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülése volt, amelynek
összehívását társelnökként ő maga kezdeményezte április végén annak érdekében, hogy a
kormány adjon tájékoztatást és folytasson egyeztetést a jövő évi költségvetés fogyatékos
embereket érintő részeiről. Az ülés az elnök szerint összességében pozitív volt, a
költségvetési terveket tekintve, az ott kapott tájékoztatás alapján nem várható
visszalépés, igaz, előrelépés sem.
Czibere Károly államtitkár elmondta: a megváltozott munkaképességű emberek akkreditált
foglalkoztatásához hiányzó idei összeget, 2,5 milliárd forintot a kormány biztosítani fogja, így
a második félévre is megoldott lesz a foglalkoztatás mindazok számára, akik jelenleg a
rendszerben vannak. Jövőre ugyanannyi forrás lesz a büdzsében a célra, mint tavaly, azaz
visszateszik azt az 5 milliárd forintot, amit az idei költségvetésből kivettek. Hegedüs Lajos
szerint jó hír, hogy mindenki megtarthatja a munkáját, rossz hír, hogy a foglalkoztatás
bővítésére viszont nem lesz lehetőség. Bővítésre esetleg az erre a célra induló uniós
pályázatok révén lesz lehetőség.
Az államtitkár arról is tájékoztatta a résztvevőket, hogy az idei évre vonatkozóan tervben van
a támogató szolgálatoknak egy kiegészítő támogatás, illetve tárgyalásokat kezdett a
Nemzetgazdasági Minisztériummal a támogató szolgálatok járműparkjának megújítását
biztosító forrásról is. Az államtitkár szeretné, ha 2016-ban a szolgálatok pályázati úton
történő támogatása helyébe a normatív finanszírozás lépne, illetve, ha a most ellátatlan
területeken is biztosítva lenne a szolgáltatás, amire pályázatokat írnának ki.
Hegedüs Lajos az ülés összehívását kezdeményező levelében felhívta a figyelmet a civil
fenntartású intézmények alulfinanszírozottságára. A problémára most sem kaptak
megnyugtató választ: Nyitrai Imre helyettes államtitkár megismételte a korábbi
nyilatkozatát, miszerint a fogyatékossággal élő emberek szociális intézményi ellátása
alapvetően állami feladat. Az elnök szerint ennek az az olvasata, hogy aki nem tudja
működtetni az intézményét, az segítséget ne várjon, viszont átadhatja az államnak. Az
államtitkárság ugyanakkor arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a szociális szféra
dolgozóinak bérkiegészítése a jövő évi költségvetésben is biztosítva lesz, külön soron. A
fogyatékossági támogatás emelése nincs tervben, ahogy a rokkantsági ellátások alapja is
marad a 2012-es minimálbér.
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Javaslatok az Intézkedési Tervbe
A Tanács megtárgyalta az Országos Fogyatékosságügyi Program első Intézkedési Tervét,
amelyhez Hegedüs Lajos és Kovács Ágnes is tett javaslatokat. Hegedüs Lajos azt kérte, hogy
a kormány garantálja a terv megvalósításhoz és fenntartásához szükséges forrásokat a
mindenkori éves költségvetésekben.
Elhangzott, hogy pályázati úton fejlesztenék az intézményrendszert, a szolgáltatásokat, de
csak meghatározott területekről lehetne majd pályázni, olyan helyekről, ahol fehér foltok
vannak, ahol hiányosak a szolgáltatások. A szükségletalapú támogatási rendszert is tervezik
bevezetni, hogy ne ugyanakkora támogatást kapjanak egy enyhén sérült vagy egy súlyosan
fogyatékos ember ellátása után az intézmények. Ez jó irány, a gond az, hogy ehhez nem fog
többletforrás társulni, így várhatóan ugyanazt a tortát osztják majd újra az ellátók között,
ami komoly feszültségeket fog szülni – mondta Hegedüs Lajos.
Kovács Ágnes elmondta: az OFT őt delegálta a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Monitorig Bizottságába. A TOP adja majd a pénzügyi hátterét számos, a
fogyatékosügyet érintő fejlesztésnek. Ezeket az uniós támogatási lehetőségeket figyelembe
véve készítette el és küldte meg az Intézkedési Tervre vonatkozó javaslatait a Tanácsnak.
Javasolta többek közt, hogy az inkluzív oktatás kapcsán a pedagógusok képzése mellett
vezessék be az iskolák inkluzív indexét, ami biztosítaná a fogyatékos gyermekek számára
mindazokat a szakmai és tárgyi feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a legmagasabb
színvonalon legyenek segítve. Tett a felsőoktatásra, az egészségügyre vonatkozó
javaslatokat, megjelölve, hogy mely operatív programokban vannak olyan források, amelyek
a fogyatékos emberekre fel lehet használni. Ő is javasolta, hogy a lakás-akadálymentesítés
ügyintézése kerüljön vissza az egyesületekhez. Ennek kapcsán elmondta, hogy az ülésen a
SINOSZ jelezte, hogy szeretné, ha a siketek és nagyothallók is részesülnének a támogatásban.
Szorgalmazta, hogy a gépjárműszerzési támogatások keretösszegén belül legyen
elkülönítve egy összeg, amelyből a súlyosan mozgássérült emberek számára egyéni
igényeiknek megfelelő, átalakított gépjárművek támogatását lehetne biztosítani. A
parkolási problémákra is kitért: sokszor tapasztalható, hogy a mozgássérültek számára
kialakított speciális parkolóhelyeket elfoglalják a nem mozgási fogyatékossággal élő
emberek, és a kerekesszékkel vagy más segédeszközzel közlekedők kénytelenek a sokkal
kisebb, normál parkolóhelyekre beállni, ahol viszont egyáltalán nem biztonságos a ki- és
beszállásuk. Ezért azt javasolta, hogy legyen kétféle parkolási igazolvány: a mostani kék
maradjon meg a mozgássérült embereknek és csak ők használhassák a speciális
parkolóhelyeket, a többi fogyatékossággal élő számára pedig legyen egy zöld színű
parkolókártya, amellyel nem használhatnák a tágasabb, speciális helyeket, viszont a többi
kedvezményt, köztük az ingyenes parkolást megtarthatnák. Mint mondta: javaslatot tett a
támogató szolgálatok fejlesztésére is, hogy a szolgáltatásaik ne csak munkanapokon, 8 és 16
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óra között, hanem a hét minden napján, 24 órában legyenek elérhetőek. Ezt 2000 óta ígérik
a kormányok, jó enne rá végre forrást találni.

Az alapszabály módosítása
A küldöttközgyűlésnek módosítania kellett a MEOSZ alapszabályát az elnök személyének
változása és az új Ptk. kötelezően átvezetendő elemei miatt. Hegedüs Lajos az elnökségi
ülésen a módosítás tervezetéből kiemelte a legfontosabbakat. Az új alapszabályban
meghatározza, ki minősül aktív és fizető tagnak: előbbiek azok, akikről érdemi adatok
szerepelnek az egységes tagnyilvántartó rendszerben, utóbbiak, akik a tárgyévet megelőző
év december 31-ig befizették a tagdíjat.
A Ptk. előírása szerint az Ellenőrző Bizottságot a jövőben Felügyelő Bizottságnak fogják
hívni. A módosított alapszabályba bekerült a művészeti ösztöndíj, az egyetemes tervezés, a
fogyatékos nők mint többszörös hátrányt elszenvedő fogyatékos emberek, valamint a rendes
tagság és a pártoló tagság fogalma is meg lett határozva. Az is szabályozva lett, hogy a
MEOSZ bizonyos feltételek esetén felmondhatja valamely tagegyesület tagságát, és a
küldöttek száma is újra meg lett határozva. Egy küldöttet minden – az egyéb feltételeknek
megfelelő – tagegyesület állít alanyi jogon. Az arányosság biztosítása érdekében ezen felül
minden elért 2000 tag után további egy-egy küldöttet delegálhatnak az egyesületek, így
elkerülhető, hogy egy kicsi, 30 fős egyesületnek is ugyanannyi szavazata legyen, mint egy 12
ezresnek. A küldöttek számának meghatározásába a tagdíjfizetés alól mentesülő tagok is
beleszámítanak.
Bekerült, hogy tagarányos támogatásra az egyesületek csak a tagdíjat fizető tagok után
jogosultak. Az új alapszabálynak azt is tartalmaznia kell, hogy mennyi az a legkisebb összegű
tagdíj, amit az egyesületeknek a Szövetség felé meg kell fizetniük. Ezt az összeget a másnapi
küldöttközgyűlés fizető tagonként minimum 60 forintban határozta meg. Az újonnan
megalakuló Etikai és Fegyelmi Bizottság szerepéről az elnök elmondta: tagegyesületek közti
konfliktusok esetén mediálni is fog, amennyiben erre a felek felkérik. A módosítás tervezetét
az elnökség egyhangúlag támogatta.

Gazdálkodás: az új elnökség tiszta lappal indulhat
A Szövetség 2014. évi beszámolójáról az elnök csak röviden szólt, mivel minden érintett
megkapta előzetesen. Kiemelte: a MEOSZ tavalyi eredménye mínusz 25 millió forint lett, de
nem azért, mert eladósodott, hanem azért, mert az évek óta húzódó, be nem hajtható
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tartozásokat leírták, hogy az új elnökség átlátható, tiszta gazdálkodási helyzetből
indulhasson. Leselejteztünk mindent, amit lehet, elszámoltuk a Humanitás remittendáit is,
amelyek 2009-től gyűltek. Ezek olyan tételek, amelyekből már nem várható bevétel, így
alakult ki a mínusz, de ez csak könyveléstechnikai mínusz, a valóságban nem jelent
vagyonvesztést és nem veszélyezteti a MEOSZ közhasznúságát, mert annak több feltétele is
van, és a többinek megfelelünk – nyugtatott meg mindenkit az elnök. Úgy tisztességes, ha az
új elnökség már nem cipeli magával ezt a ballasztot – tette hozzá.
Egyetlen áthúzódó követelés maradt, a román-magyar közös projektből. Ezt a hiányzó
összeget – amit az elnök 5 millió forintra becsült – valószínűleg már nem is fogjuk megkapni.
A négy konzorciumi partner közül két romániai fél ugyanis nem teljesítette a projektben
meghatározott indikátorokat, az EU pedig ezért valószínűleg nem is fog fizetni. A közös
projekt romániai megváltozott munkaképességű emberek képzését és foglalkoztatását tűzte
ki célul. A székelyföldi partner megvalósította a célt, a bukaresti és a ploiesti partnerek
azonban nem tudták elérni. Hegedüs Lajos szerint azért sem lehetett a kitűzött szintű
foglalkoztatást elérni, mert eleve irreális volt a vállalás mértéke. A MEOSZ a projektben
szakmai tanácsadóként vett részt és teljesítette a vállalt kötelezettségeit. Az elnökség a
beszámolót elfogadta és megszavazta a másnapi közgyűlés elé terjesztését.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Balog Zoltán, az Ellenőrző Bizottság elnöke a bizottság 2009-2015-ös időszakot felölelő
jelentéséről elmondta: olyan jelenséget nem észleltek, ami a törvényes működéssel
ellentétes lenne, és megerősítette, hogy a 25 milliós veszteség nem lehetetleníti el a
további működést. A MEOSZ-tagdíj kapcsán kiemelte: 13 nagy egyesület fizeti be a tagdíjak
60 százalékát. A legjobban fizető egyesületek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, a Hajdú-Bihar
megyei, a Békés megyei, a budapesti és a Szabolcs megyei egyesület. Tavaly 18 egyesület
egyáltalán nem fizetett tagdíjat. Megjegyezte: van olyan egyesületünk is, amelyiknek
mindössze 14 tagja van. Elhangzott az is: a MEOSZ tavaly 96 millió forint közvetlen
támogatást fizetett ki az egyesületeknek, amelyek összesen 4,2 millió forint tagdíjat fizettek
be a Szövetségnek.
A Jelölő Bizottság elnöke, Balog Zoltánné arról tájékoztatta résztvevőket, hogy a
munkájukat befejezték. Mindenkinek köszönetet mondott, aki segítette őket, jelölteket
állított, majd ismertette, hogy mely posztokra kiket jelöltek. Ezt követően a másnapi szavazás
menetét, technikai részleteit beszélték meg.
Hegedüs Lajos az ülés végén két előterjesztést tett: Bolgárné Székely Máriának, az Alfa
nyugdíjba vonuló igazgatójának, illetve Dr. Dalos Jánosnak, az ország első, 1977-ben alakult,
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Vas megyei egyesületének és a MEOSZ egyik alapítójának a 38 éves mozgalmi tevékenysége
elismeréseként az Ember az Emberért kitüntetés arany fokozatát javasolta. Az elnökség a
kitüntetéseket támogatta.

Tisztújító küldöttközgyűlés: új elnököt és tisztségviselőket
választott a MEOSZ
A másnapi küldöttközgyűlésen megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv
hitelesítőket, a mandátumvizsgáló bizottságot. Kezdéskor 95 küldött jelent meg, ez később
97-re nőtt, a küldöttek tehát igen magas arányban voltak jelen a szavazásokon.
Az ülés az alapszabály-módosítással folytatódott, amelyet a közgyűlés elfogadott. Ezután
Hegedüs Lajos röviden ismertette a tavalyi beszámolót, és a közhasznúsági jelentést. Az
elnök ismét szólt a 25 milliós mínuszról, és ismertette a könyvvizsgálói jelentést, amely a
MEOSZ gazdálkodásában mindent rendben talált. Elmondta: 2015-re csak az első félévre
készült munkaterv, a második félévet majd az új elnökség határozza meg.
Az első félév programjai közül kiemelte az ifjúsági tagozat által megrendezett MERI
sportnapot, amelyre hetedik alkalommal került sor, és amely ismét sikeres volt, közel 20
sportággal és több száz résztvevővel. Az elnök javasolta az egyesületeknek, hogy minél
nagyobb számban vegyenek részt a május 17-i Rehab Critical Massen, és gyűjtsenek aláírást
a mozgalom petíciójához, amelyet a MEOSZ támogat, és a megszövegezésében is részt vett.
Bejelentette, hogy megérkezett a kincstártól az első féléves támogatás, amelyből kiutalják
az egyesületeknek a tagarányos támogatást, továbbá a sorstársi tanácsadók és az
intézmények után járó időarányos támogatásokat.
Ezek után, mintegy leköszönésként egy rövid összegzést tartott elnöksége 18 évéről. Az
esélyegyenlőségi törvény nem született volna meg a MEOSZ határozott fellépése nélkül.
1998 tavaszán, több mint 120 ezer aláírást gyűjtöttünk össze olyanoktól, akik maguk nem
voltak érintettek, megmutattuk az erőnket – mondta. Kiemelte Béki Gabriella és Szigeti
György akkori SZDSZ-es képviselők szerepét, akik végig támogatták és segítették a törvény
megszületését. A jogszabály mérföldkő volt a hazai mozgáskorlátozott és fogyatékos
emberek életében: létrejöttek a támogató szolgálatok, módosították az építési törvényt,
bekerült az akadálymentesítés követelménye, lett fogyatékossági támogatást és számos más
eredményt is sikerült elérni. Szólt a MEOSZ által szervezett tüntetésekről, a nagy országos
esélyegyenlőségi napokról, ahová vezető politikusok, közéleti személyiségek is eljöttek, és a
Tégy rá egy lapáttal! akcióról, ahol közismert személyiségekkel közösen rámpát építettünk
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közterületeken. Mint mondta: a MEOSZ-nak az elmúlt 18 évben volt egyfajta harcos
kőkemény érdekvédő arculata. Nem számított, ki volt hatalmon, felléptünk, ha ránk nézve
hátrányos intézkedéseket hoztak. Az elmúlt 4-5 évben azonban nagyon nehéz volt érdeket
érvényesíteni, még el sem mondhattuk, amit akarunk, főként az ellenzéki médiában tudtunk
csak hangot adni a problémáknak, a javaslatainknak. Most fordult elő először az is, hogy a
MEOSZ elnöke nem tudott találkozni a hivatalban lévő miniszterrel. Összeszámolta: a 18 év
alatt 11 miniszterrel találkozott, a poszton a ciklusokon belül is váltották egymást a
szakterület felelősei. Sajnos sem Réthelyi Miklóssal, sem a most hivatalban lévő Balog Zoltán
miniszterrel nem sikerült találkozni, pedig többször kezdeményeztük – tette hozzá.
Az elnök azt is mondta: mindez nem jöhetett volna létre, ha nincsenek az egyesületek, a
csoportok, az aktivisták, akik mozgósítottak, kitartó munkával segítették őt és az
elnökséget. Az, hogy a MEOSZ-t most úgy adjuk át, hogy van mire építkezni, az elsősorban a
ti érdemetek – mondta, majd hozzátette: ha mindezt sikerül megtartani és megerősíteni, a
MEOSZ még nagyon sok sikert érhet el. A mozgalom szervezettsége, egysége a civil
szervezetek között példaértékű, mindenkinek megköszönte, hogy a MEOSZ egy ilyen erős
szövetséggé válhatott. A közgyűlés hosszan tartó vastapssal köszönte meg az elnök
munkáját. Hegedüs Lajos 18 éves elnökségéről bővebben a vele készült interjúban
olvashatnak,
amely
elérhető
a
MEOSZ
honlapján:
http://www.meoszinfo.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d
_meoszvezer_hirek_217
Balog Zoltán, az Ellenőrző Bizottság elnöke a már említett, 2009-2015-ös időszakot vizsgáló
jelentés kapcsán kiemelte: a most lezáruló ciklusban a MEOSZ az állami támogatással és az
egyéb bevételekkel, támogatásokkal együtt több mint 2 milliárd forinttal gazdálkodott.
Ismét szólt az egyesületek által befizetett tagdíjról, a legnagyobb és a legkisebb befizetőkről.
A tagdíjat nem fizető 18 egyesületről elmondta, egy részük megszűnt, illetve beolvadt más
tagegyesületbe, azért nem fizettek. A legkisebb összegű tagdíj 30 forint volt, szerinte ez azt
jelzi, hogy az azt befizető egyesület már nem működőképes. Az EB javaslatokat is tett a
következő elnökségnek, többek közt, hogy tekintse át az OTTI tevékenységét, a támogató
szolgálat működését. Végig kell gondolni a sorstársi tanácsadó hálózat fejlesztését és az
intézményfenntartás kérdését is – mondta Balog Zoltán, majd a beszámolókat és a független
könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Az elnök kiemelte: a MEOSZ
egysége ma példaértékű Magyarországon. Ebben a mozgalomban erő van, a miniszterek
jönnek, mennek, a mozgáskorlátozottak azonban hajtják a széküket, teszik a dolgukat. A
választás tétje, hogy a MEOSZ az elkövetkező 180 évben is ugyanilyen egységes maradjon és
szolgálja a mozgáskorlátozott emberek érdekeit – zárta mondandóját.
A küldöttközgyűlés ezt követően elfogadta a 2014-es beszámolókat, és a 2015-ös
költségvetési- és munkatervet, továbbá az Ellenőrző Bizottság jelentését. Hegedüs Lajos
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megköszönte az elnökség és az EB tagjainak munkáját, majd felkérte a közgyűlést, hogy
mentse fel őket a tisztségük alól. Tájékoztatásul hozzátette: az új elnök bírósági bejegyzéséig
ő fogja aláírni a hivatalos dokumentumokat, de a döntéseket már természetesen az új
testület hozza.

Hegedüs Lajos tiszteletbeli elnök, Chikán Csaba tiszteletbeli alelnök lett
Balog Zoltán felolvasta az elnökség és az ellenőrző bizottság 2015. áprilisi 11-i ülésén
megfogalmazott javaslatát, amellyel kezdeményezte, hogy az alapszabály tartalmazza a
MEOSZ tiszteletbeli elnöke címet. A cím viselője legyen jogosult a MEOSZ bármely
rendezvényén megjelenni, javaslatot tenni, külön felhatalmazással a Szövetséget képviselni.
Az EB és az elnökség a címre Hegedüs Lajost javasolta, amit a közgyűlés egyhangúlag
megszavazott. Az EB és az elnökség kezdeményezte továbbá Chikán Csaba alelnök, korábbi
elnök, a MEOSZ alapítójának tiszteletbeli alelnökké választását, amit a közgyűlés szintén
elfogadott és megszavazott.
A napirend végén Hegedüs Lajos leköszönése alkalmából egy koccintásra invitálta a
résztvevőket, illetve egy esti, zenés programra, amelyen a Paraszupersztár néhány szereplője
és az ötletgazdák, Bálint Emese és Farkas Bálint léptek fel, azt követően pedig egy kiváló
kaposvári zenész szolgáltatta a zenét késő éjjelig. (A fellépők a leköszönt elnök vendégei
voltak.) Az ülés végén a MEOSZ egy apró, névre szóló ajándékkal búcsúztatta a leköszönő
elnökséget, Székely József pedig az egyesületek nevében megajándékozta az elnököt egy
díszes palackozású, 2000-es évjáratú tokaji borral. Kovács Ágnes a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete és az összes egyesület nevében szintén ajándékkal, egy személyre
szóló emlékkönyvvel búcsúztatta Hegedüs Lajost, valamint Chikán Csabát és távollétében
Gadó Pált, megköszönve, hogy együtt dolgozhatott velük, kiemelve Hegedüs Lajost, akitől
elmondása szerint nagyon sokat tanult, tanulhattak mindnyájan.
Az ülés ezt követően a tisztújítással folytatódott. A Jelölő Bizottság elnöke ismertette a
jelölteket, és azt, hogy ki hány egyesülettől kapott jelölést. A közgyűlés megszavazta a
jelöltek listára kerülését, a jelöltek pedig röviden, néhány mondatban bemutatkoztak.
Kovács Ágnes elnökjelölt elmondta: úgy gondolja, hogy az elmúlt 19 éves tevékenysége és a
16 éves elnöksége elegendő volt ahhoz, hogy a küldöttek megismerjék a munkáját. A
közösség érdekében azt kérte a küldöttektől, hogy a szavazáskor bölcs döntést hozzanak.
Tóth Margit elnökjelölt megköszönte azoknak a bizalmat, akik őt jelölték. Elmondta, hogy 14
éve vezeti a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületét, ahol az utóbbi három évben
több sikeres uniós pályázaton több mint 200 millió forintot nyertek megváltozott
munkaképességű emberek képzésre és foglakoztatásának támogatására. Hozzátette: nagyon
büszke arra is, hogy a tagságuk 10 százaléka 40 év alatti. A rövid bemutatkozások közül még
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Chikán Csabáét emelnénk ki, aki nagyon frappánsan úgy fogalmazott: annak idején a
barátaival összebarkácsolt egy versenyautót, amivel Hegedüs Lajos felment a versenypályára
és jól versenyzett.

Kovács Ágnes lett a MEOSZ új elnöke
A tisztújításon 97 küldött vett részt. Eredményhirdetésre fél hat után került sor.
96 szavazatból 74-et szerzett meg Kovács Ágnes, így elsöprő többséggel ő lett a MEOSZ
elnöke. Földesi Erzsébet 74, Braun János 64 szavazattal lett alelnök.
Az elnökségi tagok: Szakáll István (73 szavazat), Székely József (67 szavazat), Dr. Chikán
Csaba (66 szavazat), Szécsényi Lajos (57 szavazat), Csiszár Attila (49 szavazat), Bukta László
(43 szavazat), Bodor Zoltán (39 szavazat) és Mesterházy Zsolt (39 szavazat).
A Felügyelő Bizottság tagjai: Balog Zoltán elnök (91 szavazat), Válóczi Ferenc (68 szavazat),
Dr. Urbán-Szabó Béla (68 szavazat), Farkas Zsolt (65 szavazat), Nagy Józsefné (45 szavazat).
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai: Dr. Hegedüs Lajos elnök (90 szavazat), Dr. Thiesz
József (64 szavazat) és Salma Ferencné (37 szavazat).
Az új elnökség és a tisztségviselők megválasztása után Kovács Ágnes elnök átadta a
címadományozó okleveleket Hegedüs Lajos tiszteletbeli elnöknek és Chikán Csaba
tiszteletbeli alelnöknek.

Köszönet az egyesületeknek a bizalomért, tisztelet az elődöknek!
Ezt követően megköszönte a bizalmat és a megtiszteltetést, hogy elnökként folytathatja
munkáját. Mint fogalmazott: a legnagyobb megtiszteltetés az, hogy ilyen kiváló elődök
munkáját folytathatja. Amikor 1997-ben először találkozott Hegedüs Lajossal, egy
temperamentumos, jó kisugárzású, jó szónoki képességekkel megáldott, nagy munkabírású,
tehetséges embert ismert meg, és arra gondolt, hogy ő is szeretne egyszer ilyen
képességekkel rendelkezni, példaképként tekintett rá. Megtiszteltetés számára, hogy együtt
dolgozhatott Hegedüs Lajossal, Chikán Csabával és „a drága Gadó Pali bácsival”, és
tanulhatott tőlük. Az általa vezetett Békés megyei egyesület sikerei egy része is nekik
köszönhető, a korai fejlesztő központjuk például a kaposvári mintájára jött létre. Az új elnök
hozzátette: ez a közösség olyan értékeket rejt magában, amelyeket muszáj tovább vinni.
Amikor édesanyaként bekerült a MEOSZ közösségébe, úgy érezte: hazaérkezett.
Csodálatos, hogy olyan emberekkel dolgozhatott és reményei szerint dolgozhat a jövőben is,
akik felül tudtak emelkedni a saját problémáikon és kitartóan dolgoztak ezért a közösségért.
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Mint mondta: az új elnökség igyekszik felnőni a feladathoz, és az általuk elindított úton
tovább vinni a közösséget, újabb értékekkel gazdagítva azt. A választásra kitérve úgy
fogalmazott: az előző hónapok nem voltak könnyűek, mert a biztos, igazodási pontunk,
Hegedüs Lajos 18 év után nem indult, ami érthető módon zavart okozott a Szövetségben.
Reméli, hogy ezek után mindenki félre tudja tenni a félelmeit, és a mozgalom ugyanolyan
egységes lesz, mint néhány hónappal ezelőtt.
Chikán Csaba is megköszönte, hogy újra lehetőséget kapott, és azt mondta: mindent meg
fog tenni, amit az ő 73 éve megenged. „Addig csinálom. amíg lehet” – fogalmazott.
Földesi Erzsébet alelnök is háláját fejezte ki a neki szánt bizalomért, és megragadta az
alkalmat, hogy Hegedüs Lajosnak is köszönetet mondjon, aki nemcsak az országban, de a
világ minden részén hirdeti a MEOSZ-t. Elmondta: örül, hogy ennek részese lehetett, és jó
érzés olyan emberrel elmenni a világba, akire mindenhol figyelnek. Sok magas rangú
emberrel, elnökökkel, first ladykkel találkoztak az évek során olyan rendezvényeken, ahol
helyt kellett állni és büszkén kellett megszólalni, és ezt mi meg tudtuk tenni – mondta. Lajost
mindenhol csodálták az elvekért, amiket képviselt. Megköszönte neki, hogy tanítómestere
volt a nemzetközi ügyekben, és hozzátette: itthon és külföldön is büszkék lehetünk Hegedüs
Lajosra.
Mesterházy Zsolt elárulta, hogy nagyon izgul, és úgy érzi, hatalmas felelősség hárul rájuk.
Mint mondta: igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, ami ilyen elődök mellett nem lesz
könnyű. Megköszönte Hegedüs Lajosnak mindazt a támogatást, amit az ifjúságnak nyújtott.
Úgy vélte: a sikeres MEOSZ-nak az idősebb korosztály tapasztalatát ötvöznie kell az ifjabbak
lendületével, ebben szeretne segíteni. Ő is megköszönte a bizalmat, ahogy Szakáll István is,
aki már harmadik ciklusát kezdheti meg az elnökségben és örül, hogy fiatalokkal bővült a
testület. Mindenkinek gratulált és köszönetet mondott Chikán Csabának és Hegedüs
Lajosnak.
Hegedüs Lajos úgy fogalmazott: számára ez egy boldog nap, mert a MEOSZ jövőjét látta,
amikor a jelöltek bemutatkoztak. Sok jó jelölt volt, nem is tudott volna választani közülük. Az
eredménynek is örül, mert így gördülő módon újul meg a MEOSZ, az idősebbek át tudják
adni a fiataloknak az irányításhoz szükséges tapasztalatokat. Megköszönte a gesztust, hogy
tiszteletbeli elnöknek választották, de mint mondta: a sok dicséret zavarba hozta, mert nem
ő érdemli ezt, hanem a közösség, amelyik ott ált mögötte és a többiek mögött. „Egy ember
semmit sem tud tenni, ha nincsenek mögötte” – mondta. Megköszönte a támogatást a
MEOSZ apparátusának is, amelyről azt mondta, jó csapat. Gratulált az új elnökségnek és sok
sikert kívánt nekik. Van egy alap, amire fognak tudni építkezni – emelte ki. Hozzátette:
tizennyolc év után a MEOSZ-t kicsit a gyermekének is érzi, akinek nem szeretné elengedni a
kezét, ezért ha kérik, rendelkezésre áll, az egyesületeknek, a csoportoknak, az elnökségnek
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és bárkinek. Megköszönte a 18 és a „harmincvalahány” évet, jó volt és bízik benne, hogy a
jövőben is jó lesz együtt dolgozni. Az elnökségnek azt tanácsolta: leljék örömüket a
munkában. Ne nehéz feladatnak, hanem hatalmas lehetőségnek érezzék, amelyből sikert
tudnak kovácsolni – zárta mondandóját a leköszönt elnök.

Szombat: képzések és fórum
A szombati nap a szokásos módon a képzésekkel folytatódott, de előtte még Kovács Ágnes
elnök arra kérte az egyesületi vezetőket, jelenlévőket, hogy aktívan gyűjtsék a Rehab
Critical Masshez kapcsolódó petíció aláírásait, mert fontos lenne, hogy a MEOSZ sok
aláírást tudjon összegyűjteni és ezt el tudjuk mondani a nagy nyilvánosságnak is.
Elsőként egy plenáris képzésre került sor, ahol a fogyatékos és a megváltozott
munkaképességű emberek támogatásairól, az ellátásokról, a foglalkoztatási rehabilitációról,
a jogszabályokról és a közigazgatási eljárásokról volt szó, választ adva a leggyakrabban
felmerülő kérdésekre. A képzést Bernáth Júlia, a MEOSZ rehabilitációs tanácsadója és
Hegedüs Lajos elnök tartotta. A blokk zárásaként Caesar Éva a fogyatékos emberek európai
napjának alkalmából az önálló élet mozgalomról tartott egy kis előadást.
Hegedüs Lajos felhívta a figyelmet: komplex minősítés, közlekedőképesség vizsgálat,
ellátások igénylése esetén fellebbezni csak a közigazgatási határozat ellen lehet, az NRSZH
által kiállított szakhatósági vélemény ellen közvetlenül nem. Meg kell várni a közigazgatási
határozatot, amelyben felhívják a jogorvoslati lehetőségre a figyelmet. A fellebbezés mindig
legyen konkrét, írjuk le, hogy pontosan mivel nem értünk egyet: pl. nem értékelték teljes
körűen a betegségeket. A komplex minősítésről szóló szakhatósági vélemény elleni
fellebbezést a másodfokú bizottságoknak kell címezni, de a hivatal által megadott, ettől
különböző címre kell küldeni, erre érdemes odafigyelni, mert a nem megfelelő címzés miatt
meghosszabbodik az ügyintézés.
Kérdésként előkerült az özvegyi nyugdíjak ügye. Az özvegyi nyugdíj jogosultság
megállapításához nem komplex minősítést, hanem egy, az egészségkárosodás mértékét
megállapító vizsgálatot folytat le a hatóság. A jogosultsághoz el kell érni az 50 százalékos
egészségkárosodást. A komplex minősítés a saját jogú rokkantsági vagy rehabilitációs
ellátáshoz szükséges, itt a megmaradt egészségi állapotot vizsgálja a bizottság, amelynek 60
százaléknál kevesebbnek kell lennie ahhoz, hogy valaki ellátásra legyen jogosult. A két
vizsgálat tehát nem ugyanaz, két különböző eljárásról van szó. A két ellátás együttesen is
járhat, amennyiben az igénylő megfelel a feltételeknek, mert két különböző jogcímű
ellátásról van szó: az egyik a hozzátartozó jogán jár, a másik saját jogon.
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A soros felülvizsgálatok és a támogatott foglalkoztatás kapcsán elhangzott: az ellátás addig
jár, ameddig sor nem kerül a felülvizsgálatra (amit kérelmezni kell), viszont az akkreditált
foglalkoztató csak addig kap támogatást a munkavállaló után, ameddig a komplex
minősítésről szóló határozata érvényes.
A felszólalók sérelmezték, hogy a vizsgáló bizottság miért csak egy tagú, de erre Hegedüs
Lajos azt mondta: a szakvéleményt valójában több szakorvos, szakértő együttesen készíti el.
Sajnos nincs elegendő szakorvos a vizsgálatokat végző orvosok között, mert eleve nagyon
kevesen vannak, így pl. nem jut mindenhová ideggyógyász vagy ortopédus, pedig szükség
lenne rá.
A súlyadó kedvezmény kapcsán elhangzott: ha a gépjárműnek a tulajdonos mellett van
üzemben tartója is, a kedvezmény szempontjából az üzembentartó személyét nézik. Így
amennyiben a tulajdonos súlyosan mozgássérült, de az üzemben tartó házastárs ép, nem
lesznek jogosultak a kedvezményre. Fordított esetben is igaz: ha a tulajdonos ép, de az
üzembentartó mozgássérült és jogosult a kedvezményre, akkor járni fog nekik.
A résztvevők panaszkodtak, hogy az átszervezések miatt a hivatalokban sok esetben teljesen
tapasztalatlan ügyintézők ülnek, akik nem tájékozottak. Hegedüs Lajos azt tanácsolta, hogy
mindig írásos kérelmet nyújtsunk be, ne elégedjünk meg azzal, ha szóban azt mondják
nekünk, hogy egy ellátás nem jár.
A közös rész után két csoportban folytatódott a képzés. Az egyikben Gábor Imola sajtófőnök
és Ignácz Bea, a Humanitás főszerkesztője tartott gyakorlati kommunikációs tréninget, ahol a
résztvevők a közlemény- és rövidhír írást gyakorolhatták. A másik csoportban a gazdálkodás,
adatszolgáltatás, elszámolási rendek, közhasznúság gazdasági feltételei témakörben
bővíthették az ismereteiket a résztvevő gazdasági vezetők, ügyintézők.

Délután egy nyílt fórumot, ötletbörzét tartott az új elnökség. A fórumon több, már eddig is
ismert és a tagságot foglalkoztató probléma került elő.
Többen nehezményezték, hogy a jelenlegi gépjárműszerzési rendszer nem felel meg a
mozgáskorlátozottak jelentős részének, a súlyosan mozgáskorlátozottaknak meg szinte
egyáltalán nem. Nem tartják elfogadhatónak, hogy csak bizonyos Suzuki típusokat lehet
venni, nem értenek egyet a kötelező hitelfelvétellel, ahogy azzal sem, hogy csak a Széchenyi
Lízingen keresztül lehet megvenni az autókat és bankot sem lehet szabadon választani. A
parkolási nehézségekről is szó volt, a zárt magánparkolókból való kijutás sokszor nem
„akadálymentes”, mivel a jegyeket olyan módon kell érvényesíteni, amit a
mozgáskorlátozottak
ezeken
a
helyszíneken
nem
tudnak
megoldani.
A
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mozgáskorlátozottaknak kialakított parkolóhelyeket elfoglalják a nem mozgássérült
fogyatékossággal élők, ami komoly probléma. Elhangzott, hogy a parkolási igazolvány
meghosszabbítására irányuló kérelmet a legkorábban a lejárta előtt 30 nappal lehet
benyújtani, az ügyintézés határideje azonban 60 nap, így a jogszabályok jelenleg egy
hónapos időre parkolási igazolvány nélkül hagyják a mozgássérült embereket, amin szintén
változtatni kell. A hozzászólók hatékony érdekképviseletet és jobb belső
információáramlást kértek az elnökségtől, valamint azt, hogy az új honlap a lehető
legteljesebb módon szolgálja ki az egyesületeket, minden fontos információ, tájékoztató
anyag, jogszabályi hivatkozás legyen rajta elérhető. Kérték azt is, hogy a MEOSZ
működtessen pályázati figyelőt.
Kovács Ágnes a kérdésekre válaszolva elmondta: az információáramláson javítani fog,
többszintűvé kívánja tenni, hogy a szükséges információk minden érintetthez eljussanak a
megfelelő csatornákon. Az elnökség munkájáról rendszeres és széleskörű tájékoztatást fog
biztosítani, amellyel az érintetteknek majd élni is kell ahhoz, hogy érezhető legyen a javulás.
A gépjárműszerzés rendszerén a korábbi elnökség is rendszeresen próbált javítani, és az új is
mindent meg fog tenni, hogy az a mozgássérült emberek érdekeit szolgálja és segítse őket a
mindennapokban. Az Országos Fogyatékosságügyi Program első, most készülő Intézkedési
Tervébe is tett javaslatokat a rendszer javítására vonatkozóan. Olyan javaslatokat
fogalmazott meg, amelyek nem igényelnek többletforrást, csupán jogszabályi
módosításokat és persze jó szándékot, akaratot a kormány részéről. Ő maga is tudja, hogy a
gépjárművek nem megfelelőek, a súlyosan mozgássérült emberek – köztük a fia sem – nem
férnek el a Suzukiban a kerekesszékkel, és a többieknek sem kényelmesek sok esetben
ezek az autók. Javasolta többek közt, hogy a gépjárműszerzés éves támogatásán belül a
kormány különítsen el egy keretet, amelyre a súlyosan mozgássérült emberek
pályázhatnának az egyéni igényeiknek megfelelő gépjárművek megvásárlásához.

Az elnök kétféle parkolási igazolványt javasol
Fiával, Gergellyel rendszeresen megtapasztalja, hogy a mozgássérült embereknek fenntartott
parkolóhelyeket más fogyatékossággal élők elfoglalják. Ilyenkor a normál parkolóhelyen az
autó mellett nem fér el a kerekesszék, így kiemeli a fiát és beteszi a kerekesszékébe, de aki
egyedül utazik, vagy nem tudják kiemelni, az ezt nem tudja megoldani. A súlyosan
mozgássérült emberek kiszorulnak ezekről a parkolóhelyekről, amelyek nekik lettek
kialakítva, szélesebbek, biztonságosak, megfelelő helyen vannak. Ennek megoldására azt
javasolta a szaktárcának, hogy a jövőben legyen kétféle parkolási igazolvány. A mostani,
kék maradjon meg a mozgáskorlátozott embereknek, és legyen egy másik színű (zöld),
amelyet a nem mozgási fogyatékossággal élők használhatnának, de amellyel nem
parkolhatnának a speciális parkolóhelyekre, mert azokat csak a mozgássérült emberek
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használhatnák. A zöld kártyával is ingyen lehetne ugyanakkor parkolni, illetve járna hozzá a
többi kedvezmény. Így megmaradnának a mozgássérülteknek a speciálisan kialakított,
biztonságos parkolóhelyek, és a többi fogyatékos ember is részesülne a parkolási
kedvezményekben. A kötelező hitel problémájának is nekifutnak ismét, sokadjára. Székely
József elnökségi tag felhívta a figyelmet, hogy a minisztérium által kötött, gépjárműszerzésre
vonatkozó szerződés (Széchenyi Lízinggel, Suzukival stb.) 2016-ban lejár, ami lehetőséget
adhat arra, hogy a problémákat orvosolják, ezért erre a szerződéskötésre kiemelten
figyelnünk és készülnünk kell.
Kovács Ágnes elmondta: akadálymentesítésre hazai források nem igazán állnak
rendelkezésre, uniósak viszont igen. A Település- és Területfejlesztési Operatív Program
(TOP) Monitoring Bizottságának tagjaként rálátása van az uniós fejlesztések egy részére. Ez a
program tartalmaz forrásokat többek közt a közösségi közlekedési infrastruktúra, az
egészségügyi és szociális alapszolgáltatások fejlesztésére és akadálymentességének
biztosítására. A célunk, hogy ezek a források úgy kerüljenek felhasználásra, hogy azok a
fogyatékos emberek érdekeit is szolgálják, az ő igényeiket is kielégítsék, és 2020-ban úgy
tudjuk zárni a ciklust, hogy a mi szempontunkból több eredménye legyen, mint a
korábbiaknak – mondta. A monitoring bizottság ülésén azt kérte, hogy ne utólag
ellenőrizzék, hogy azok mindenki számára megfelelően lettek-e felhasználva, hanem a
végrehajtás minden szintjére (pályázati kiírás, elbírálás, végrehajtás, monitoring) épüljenek
be olyan elemek, amelyek már eleve garantálják, hogy a fejlesztések a fogyatékos emberek
szempontjainak is megfelelnek, biztosítva az egyenlő jogú hozzáférésüket. A bizottság
nyitott volt a javaslatra, a Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltja pedig találkozót javasolt
az ügyben, mert szeretnének jobban odafigyelni a mi szempontjainkra is.
Az elnök szeretné elérni, ha létrejönne egy munkacsoport, amely minden uniós pályázatot
ellenőrizne a fogyatékos emberek szempontjai szerint, és csak azokat a pályázatokat lehetne
befogadni, amelyek ettől a munkacsoporttól megkapják a jóváhagyást.
Székely József felvetette azt a problémát, hogy egyre nehezebben lehet mozgósítani a
tagságot. Tizenöt éve rendeznek a fogyatékos emberek világnapja alkalmából ünnepséget,
ahol kis ajándékot is szoktak adni, de már erre sem jönnek el. Kérte, hogy ha vannak jó
ötletek arra, hogy hogyan lehet felrázni, megmozdítani az embereket, az egyesületek osszák
meg egymással, és nem csak ebben a témában, hanem más témában is szükség van a jó
gyakorlatok megosztására. A tagsággal való kapcsolattartás nehézségeire Bukta László azt
javasolta az egyesületeknek, hogy legyenek nagyon türelmesek a kérdéssel, ügyintézéssel
kapcsolatban hozzájuk fordulókkal, és használják tájékoztatásra a weblapjaikat, a Facebook
oldalukat, ezeket gyakran frissítve, mindig az aktuális információkkal.
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Chikán Csaba hozzászólásában kiemelte: az arányosságra, az egyensúlyra és az
időtényezőre mindig figyelni kell. A mi ügyünkre lefordítva ezt azt jelenti, hogy az
arányosságra odafigyelve nem mondhatjuk mindig egyoldalúan a magunkét, úgy kell
elmondani a véleményünket, hogy mások is megértsék. A mai világban a profit, az üzlet a
legfontosabb, a Széchenyi Bank bevonása a gépjárműszerzésbe is erről szólt. Nekünk figyelni
kell a politikai viszonyokra, arra, hogy hol van egy kis rés, ahol befurakodhatunk és
érvényesíthetjük az érdekeinket, és ezt a megfelelő időben kell megtennünk. A mozgósításra
kitérve elmondta: Pest megyében 190 tag részvételével készítettek egy reprezentatív
felmérést, ami azt hozta ki, hogy a tagságnak a legfontosabb, hogy legyen olyan egyesületi
munkatárs vagy önkéntes, akivel személyes kapcsolatot tart fent, azaz, hogy ne legyen
magányos. Ugyanezen okból fontosak számukra a közösségi összejövetelek is, és csak ezeket
követte a segédeszközhöz és az élelmiszerekhez való hozzáférés segítése. Ezért önkénteseket
toboroztak, aki kijárnak az emberekhez, meglátogatják őket az otthonukban, segítenek nekik
a kisebb feladatokban és beszélgetnek velük. Régebben olcsóbb volt összejönni, beszélgetni
fehér asztal mellett, ma már kevesebb a lehetőség, pedig erre nagy hangsúlyt kell fektetni. Jó
lenne, ha többször össze tudnánk jönni, az elnökség is többet fog kijárni az egyesületekhez –
mondta.
A parkolási nehézségek, magánparkolók ügyére válaszul Braun János elnökségi tag azt
tanácsolta, tájékozódjunk előre a lehetőségekről és használjuk ki a parkolási igazolvány adta
lehetőségeket, amiket a KRESZ biztosít.
A pályázati figyelőre válaszul elhangzott: a MEOSZ-nak nem kell külön figyelőt kialakítania, a
www.pafi.hu pont ezt a célt szolgálja, és vannak más oldalak is, amelyek minden pályázati
kiírásról tájékoztatnak.
Válóczi Ferenc felhívta a figyelmet, hogy április 1-jétől minden olyan településen, ahol van
polgármesteri hivatal, járási ügysegéd működik, aki segít a kormányhivatali ügyek
intézésében. Az ő segítségükkel meg lehet spórolni néhány utat a kormányhivatalba.
Szulovszky Gyuláné Erzsike, a Békés városi egyesület munkatársa a 30. balatoni
találkozójukra invitálta a résztvevőket, amelyet augusztus 25 és szeptember 3. között
rendeznek meg a siófoki Ezüstpart Hotelben. A szállás 9 éjszakára, félpanziós ellátással 6700
forint/fő/éj, augusztus 17-ig lehet jelentkezni. Irodalmi est, sportnap, hajókirándulás és
városnézés is szerepel a programok között. A részletes meghívót e-mailben megküldik az
egyesületeknek.
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Vasárnap: területi aktivista tanácskozás
Az egyesületeink, sokszínű, gazdag tevékenységet folytatnak
A vasárnapi TAT első napirendi pontjaként bemutatkozott néhány dunántúli egyesület.
Válóczi Ferenc elnök a Komárom-Esztergom megyei egyesületről elmondta: 1981-ben
alakultak meg 70 fővel és nulla forinttal, viszont annál nagyobb lelkesedéssel. Tagságuk
2010-ig folyamatosan növekedett 3800 fő fölé, majd – úgy véli – a megváltozott támogatási
rendszer miatt mára 3341 főre csökkent. A tagdíjfizetési morál is romlik, jelenleg 40
százalékos. 2001-ben szinte elsőként hozták létre a támogató szolgálatukat, melyet 2012ben meg kellett szüntetniük, mert a minisztérium minden indoklás nélkül megvonta tőlük a
támogatást. Ezzel 8 munkatársuk munkaviszonya, és több mint 200 mozgássérült társuk
ellátása szűnt meg. Egyesületük információkkal és rehabilitációs foglalkoztatási tanácsokkal
segíti a hozzájuk fordulókat, akik közt nemcsak mozgássérültek, hanem egyéb
egészségkárosodással élők is vannak. Munkatársaik a hét minden napján várják az
ügyfeleket, tavaly több mint 200 főt fogadtak. Központjukban hetente egyszer rehabilitációs
szakfőorvos is rendel. Sorstársi tanácsadó szolgálatot működtetnek, személyre szabott
tanácsadással. A megye 76 településén vannak jelen, 61 csoportjuk működik, négy
városban kulturális, szabadidő klub is alakult, melyek többek közt nyári pikniket, börzsönyi
kirándulásokat, gyógyfürdő látogatást szerveznek. 2014-ben több olyan programot is
szerveztek, amelyek a fiatalok körében is népszerűek voltak. Ilyen volt a farsang vagy
részvételük a MERI sportnapon. Érzékenyítő programot szerveztek az egyik helyi általános
iskolában, amelyen közel 140 diák vett részt. Tavaly májusban több más civil szervezettel
együtt részt vettek a városi esélyegyenlőségi napon, ahol az érdeklődőknek lehetőséget
teremtettek a segédeszközök kipróbálására és boccia csapatuk is bemutatkozott. Minden év
augusztusában megrendezik a rokkantak napja találkozót, ahová meghívják a mozgássérült
tag- és sorstársakat és a társszervezeteket. Ezen kívül borkóstolást, lovaglást szerveztek, és
találkoztak a szomszédos, szlovákiai egyesülettel.
Hegedüs Lajos a Somogy megyei egyesületet mutatta be. 1979-ben alakultak meg klubként,
majd 1980-ban alakultak egyesületté. 19 taggal indultak és 1900 forint induló vagyonuk volt,
de 1980-ban már 800 tagja volt az egyesületnek és rá egy évre 51 csoportjuk működött.
1982-ben indították el az első foglalkoztatási programot, egy bedolgozó hálózatot hoztak
létre. 1982-ben nagy társadalmi összefogással kezdték el építeni az igali rehabilitációs
központjukat, amely 22 fő elhelyezésére alkalmas, modern, akadálymentesített épület lett
mára. 1984-ben kapták az első mikrobuszukat, ez volt Magyarországon az első, rámpával
felszerelt, akadálymentesített ilyen jármű. Az első PHARE program keretében, 1995-ben
létrehozták a későbbi támogató szolgálatuk elődjét, a segítő szolgálatot. Mára az
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egyesületnek a fogyatékos embereket a születésüktől a halálukig segítő intézményhálózata
épült ki a megyében: korai fejlesztő központot, fejlesztő iskolát, óvodát, módszertani
központot és az otthoni szakápolási szolgálat keretében hospice szolgálatot is működtetnek.
Tizenkilenc intézményük van, a huszadikat az idén nyáron adják át: három bentlakásos
intézmény, két támogató szolgálat – ezek látják el a megye településeinek 76 százalékát –,
két lakóotthon, egy fogyatékos emberek átmeneti intézménye, öt nappali szociális
intézmény, gyógyászati segédeszköz javító-forgalmazó, kölcsönző bázis, és náluk működik a
MEREK Guruló műhelye is. A megye legnagyobb civil intézményfenntartói, több mint 200
dolgozójukból közel 150 megváltozott munkaképességű, akik részben a szociális intézményi
foglalkoztatásban dolgoznak. Nyolc telephelyen működnek, ebből hat a saját tulajdonuk. Az
egyesület lényegében „egy közepes vállalat”, megfelelő eszközparkkal. Nemcsak
mozgássérült, hanem egyéb fogyatékossággal élő embereket is fogadnak. Kaposváron
sorstársi tanácsadó szolgálatuk működik. A megye szinte minden városában van csoportjuk,
amelyek a környező települések tagságát is magukba foglalják. Mindig a valós létszámot
tartották fontosnak, ezért azokat a tagokat, akik három éven túl nem fizetnek tagdíjat,
törlik a nyilvántartásból, a tagdíjfizetési arány megközelíti a 80 százalékot. Az élénk
közösségi élet színterét a helyi csoportok adják. Sok programot szerveznek, köztük
kirándulásokat külföldre és belföldre, és rendszeresen tartanak fogadóórát. A programokat
40 százalékkal támogatja az egyesület, a többit a csoportok teremtik elő. Semmi sincs ingyen,
mert az volt a tapasztalatuk, hogy amit ingyen adnak, annak nincs olyan értéke – mondta el
Hegedüs Lajos. A tervek szerint júliusban megnyitják az uniós támogatással megvalósuló
aquapóniás képző- és foglalkoztató központjukat, ahol főként autista felnőttek fognak
dolgozni. (Az aquapónia a halak és a növények szimbiózisára épülő termesztési rendszer.)
A bonyhádi egyesület 1991-ben alakult meg 80 fővel. Jelenleg több mint 1300 tagjuk van, és
közel ötven településen vannak jelen – mondta el Nagy István elnök. Minden évben kiadják a
tagsági tájékoztatójukat 1500 példányban, és a településeken is rendszeresen informálják a
tagokat. Sokszínű munkát végeznek. 2014-ben 1150 fő kereste fel az irodájukat, közel 100
önkéntesük van. Tavaly 1 tonna élelmiszert gyűjtöttek a Tesco áruházakban, amelyet
mintegy 150 család között osztottak szét. Jó kapcsolatokat ápolnak az önkormányzatokkal,
számos szabadidős programot szerveznek. Az előző évben 17 kirándulást szerveztek és 1011
tagjuk vett részt valamilyen rendezvényen. Minden évben megrendezik a juniálist
(önköltséges alapon), ahol sport- és szellemi vetélkedők várják a résztvevőket. Rendszeresen
indulnak és nyernek pályázatokon, 2014-ben 900 ezer forintot, előtte 500, illetve 300 ezer
forintot nyertek. Könyvelői irodával könyveltetnek, egy fizetett munkatársuk dolgozik
adminisztrátori munkakörben, ő maga és a gazdasági vezető egy jelképes összegű
tiszteletdíjért végzi a munkáját. Takarékosan gazdálkodnak. A tagdíjfizetési arány 88
százalékos, de volt, amikor elérte a 96 százalékot is. A környező, Tolna és Baranya megyei
egyesülettel nagyon jó a kapcsolatuk, ahogy jó érzés volt részt venni a mélykúti egyesület
ünnepségén is – mesélte az elnök, aki bejelentette, hogy május 20-án leköszön az elnöki
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tisztségéről. Kovács Ágnes elnök megköszönte neki az egyesület és az egész MEOSZ
közössége érdekében végzett munkáját. Mint mondta: ilyen emberekre van szüksége a
mozgalomnak. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy egy csapatban dolgozhatott vele, és
reméli, hogy sokat fognak még találkozni. Azt kívánta neki, hogy útját kísérje áldás és
szeretet.
Ezt követően a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért dunaújvárosi egyesület elnöke,
Farkas Zsolt mutatta be röviden az egyesületét. 1995-ben alakultak meg 21 fővel, jelenleg
140-en vannak. A tagtoborzás terén van még tennivalójuk, de úgy véli, nemcsak a
taglétszám, hanem a végzett tevékenység is számít. A MEOSZ-hoz történő csatlakozásuk
után igyekeztek bekapcsolódni minden MEOSZ-os programba, közös tevékenységbe.
Ügyfélszolgálatot működtetnek, esélyórákat tartanak az általános iskolásoknak, ahol a
többi fogyatékossággal élő csoport tagjaival együtt bemutatják a halmozottan sérültek
helyzetét is. Aktívan bekapcsolódnak a város közéletébe, több szervezetben is képviselik a
mozgássérült emberek érdekeit. Tapasztalati szakértőjük is van, és elérték, hogy a
városban az építési terveket csak akkor fogadják el, ha ők is rendben lévőnek találják, így a
tervezéstől a kivitelezésig végig tudják kísérni az építkezéseket. Beteglátogatási
programjuk mellett kiemelte a szabadidős programjaikat, amelyek a közösségépítés
szempontjából fontosak és mindig népszerűek. Az elmúlt 20 év sikeres rendezvényei közül
megemlítette az országos ki mit tud versenyüket, amelyet fogyatékossággal élők számára
rendeztek. Saját irodájuk nincs, az elnök és a gazdasági vezető a saját lakásában tartja az
ügyfélfogadást, a tisztségviselők önkéntesként végzik a tevékenységüket, amit ezúton is
megköszönt nekik.
Nagy Józsefné, a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson Sopron Megyei Egyesületének elnöke
elmondta: 2011 óta elnök, Szabó Jánost követte a tisztségben, aki sokáig vezette az
egyesületet. Jelenleg több mint 3600 tagjuk van, ebből kb. 1500-an fizetnek tagdíjat. 2012
óta egy fiatal gárdával kezdtek el dolgozni, akkor 20 százalékos volt a tagdíjfizetési arány,
mostanra 60 százalékra nőtt. A tagok száma is nőtt, főként 30 év alatti fiatalokkal, aminek
örülnek.
Átvették az Alfa helyi foglalkoztatóját, ahol 22-en dolgoznak. Főként bedolgozást végeznek,
ékszereket készítenek, és bőrdíszműves munkákat. A foglalkoztató fenntartja az
egyesületet, így a MEOSZ-tól kapott támogatást a fejlődésükre tudják költeni.
Bérleményben vannak, renoválásokat végeztek, komfortosabbá tették az épületet, ami
teljesen akadálymentes. A várossal megállapodtak abban, hogy az önkormányzat csak az
egyesület jóváhagyásával alakít ki vagy szüntet meg parkolóhelyeket. Egy friss
kezdeményezés eredményeképp a belvárosban kék színűre festik a mozgássérülteknek
kialakított parkolóhelyeket. Az akciónak ugyan sok ellenzője van, de ha működik, és ezáltal
csökken a szabálytalan parkolás, szeretnék kiterjeszteni az egész városra. Még elődje, Szabó
János kötött egy másik szerződést a várossal, ami évi egy-két akadálymentes önkormányzati
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lakás átadásáról szólt. Tavaly hat akadálymentes lakást sikerült átadni, amelyekről az
egyesület dönthetett. Az esetek döntő többségében súlyosan mozgáskorlátozottak kapják a
lakásokat.
Jó kapcsolatuk van a város esélyegyenlőségi referensével és a betegjogi képviselővel, aki
rendszeresen tart fórumot az egyesületben, de ügyvéd, pszichológus, rehabilitációs és
sorstársi tanácsadójuk is segíti a tagokat, ügyfeleket. Minden évben megrendezik kulturális
programjukat, a Pünkösdfesztivált. Az ETO-Parkban rendszeresen szerveztek egészségügyi
szűréssel egybekötött programokat, ahová nemcsak a tagságot, de az arra járó épeket is
várták, így a programok integráltak voltak. Mosoly Klub néven megalakult az ifjúsági
csoportjuk, amire nagyon büszkék, nagyon aktívak, bekacsolódnak az elnökség munkájába.
Elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy beválasztották az Ellenőrző Bizottságba.
Igyekszik a munkáját a közösség érdekében végezni. A fia révén érintett, aki sokáig csak
járógéppel tudott menni, de jól sikerült a rehabilitációja és most viszonylag jól tud
közlekedni. Elmesélte, hogy gyermeke négy évesen vált mozgáskorlátozottá, amit ő
személyes sérelemként élt meg. Gyakran vitte őt az uszodába, ahol egyszer találkoztak Szabó
Jánossal, aki a kerekesszékében ülve ölébe vette a gyermeket, őt pedig nem hagyta sírni,
tovább keseregni a helyzetük miatt, hanem bátorította őt. Ezért mindig hálás lesz a néhai
elnöknek, akiről nagy tisztelettel beszélt.
Rendhagyó módon bemutatkozhatott a Hajdú-Bihar megyei egyesület is, akik az előző,
Nyíregyházán megrendezett regionális TAT-on nem tudtak jelen lenni. Kötél Mária
elmondta: az egyesület 10600 tagjával a második legnagyobb taglétszámú egyesület,
közülük mintegy 8 ezren fizetnek tagdíjat. Az egyesület egyik fő tevékenysége az
érdekérvényesítés mellett a mozgássérült, fogyatékos emberek foglalkoztatása. Közel 2000
főnek adnak munkát négy gazdasági társaságban. Nemcsak a megyében, hanem Nógrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is jelen vannak
foglalkoztatóként. A tevékenységük széles skálán mozog, hogy minden fogyatékos
embernek tudjanak megfelelő munkát adni: textil-, bútor, bicikli- és dobozgyártással is
foglalkoznak, és korszerű nyomdaüzeme is van a cégnek. Az egyesület a közösségteremtésre
is nagy hangsúlyt fektet. A megyében ugyanis a települések többsége hátrányos helyzetű, az
ott élő mozgássérült emberek el vannak szigetelve, így különösen nagy az igény a közös
programokra, rendezvényekre, amelyeken a családtagok, barátok, a helyi önkormányzat
képviselői is részt vesznek. A térség önkormányzataival kiváló a kapcsolatuk, ennek
köszönhetően az önkormányzati tulajdonban lévő összes irodájukat ingyen használhatják
és a rendezvényeiket is támogatják anyagilag. A tagság körében nagyon népszerűek a
gasztronómiai programok, süteményfesztivált, kemencés fesztivált rendeznek, emellett
természetesen kulturális programokat is kirándulásokat is szerveznek. Rendszeresen járnak
Horvátországba és Erdélybe. Három üdülőjüket ajánlotta a MEOSZ közösségének
figyelmébe. Ezek önellátósak, felszerelt konyhával. Tiszafüreden van egy 30 férőhelyes
panziójuk a város központjában, amely felerészben akadálymentes (2500 forint/fő/éj).
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Szabolcs megyében, Sonkádon, a tó partján, a Túr folyó mellett, a Kis-Bukónál is van egy
több épületből álló üdülőjük, több mint 30 férőhellyel, amelyből 8 akadálymentes. Itt több
sportolási lehetőség, a környéken számos látnivaló várja a pihenni vágyókat /Tiszacsécse,
Móricz Zsigmond szülőház, Csaroda, Tákos templomai, Tarpa szárazmalom/ (1500
forint/fő/éj), és Erdélyben, Torockón is van egy házuk, amely kb. 20 fő befogadására
alkalmas. Ennek komfortosítása, az akadálymentes zuhanyzási lehetőség kialakítása jelenleg
folyamatban van, a tervek szerint júliusra elkészül, és ekkortól igénybe lehet venni. A szállás
szerény kialakítású, de felszerelt konyhája van, a kertjében lehet sátorozni, és csodálatos
kirándulásokat lehet szervezni a Békás-szoroshoz, a Gyilkos tóhoz, a Tordai hasadékhoz,
sóbányához stb. További információk a szállásokról az egyesület honlapján: www.hbme.hu
és Kötél Máriánál (06-20/621-7474, hbmegazd@pirehab.hu).
Kovács Ágnes gratulált az egyesületeknek a munkájukhoz, és úgy fogalmazott: büszke arra,
hogy közösségünk ilyen sokszínű tevékenységet folytat, és reméli, hogy ez a jövőben is így
marad.

Beszélgetés a MEOSZ jövőjéről
Az ülés következő napirendi pontja a MEOSZ jövőjéről való beszélgetéssel folytatódott.
Tallerné Nyitrai Ilona, a kiskunhalasi egyesület vezetője azt kérte, hogy Szakály József főtitkár
maradjon meg a posztján, mert mindig készségesen segít az egyesületeknek, a munkája
nélkülözhetetlen lenne számukra. Kovács Ágnes és Szakály József is megerősítette, hogy –
ahogy azt korábban már megbeszélték – a főtitkár folytatni fogja a munkáját.
Kovács Ágnes elmondta, hogy a MEOSZ központot újra kívánja szervezni azért, hogy az
egész közösséget, az egyesületeket színvonalasan, hatékonyan ki tudja szolgálni. Meg kell
nézni, hogy a jelenlegi központot hol kell megerősíteni ahhoz, hogy a választott
tisztségviselők munkájához is megfelelő, professzionális hátteret tudjon biztosítani mondta.
Hozzátette: az egyesületek végiglátogatásakor számos, jobbító szándékú észrevételt,
javaslatot kapott, amelyeket feljegyzett, és amelyeket a megújuló központ kialakítása és
működtetése során figyelembe fog venni. Ennek megvalósulásához természetesen idő kell,
az elnökségre sok munka vár, ezért türelmet kért, de az egyesületek folyamatosan fogják
tapasztalni a jobb, hatékonyabb működést – ígérte.
Elhangzott, hogy az egyesületek szeretnék, ha az új honlapon is fent lennének a vonatkozó
jogszabályok, illetve, ha nagyobb tárhellyel rendelkezhetnének. Kovács Ágnes azt mondta,
mindannyiunk érdeke a megfelelő és megbízható információáramlás, az új honlap is ezt
fogja szolgálni. Az előző nap tartott alakuló elnökségi ülésük első témája is a honlap volt, a
pályázók közül kiválasztották a legjobb hármat, akikkel a MEOSZ tovább tárgyal, és újabb
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információkat kér be tőlük. Két elnökségi tag is részt vesz az új honlappal kapcsolatos
munkában, Csiszár Attila ás Bodor Zoltán. Csiszár Attila elmondta: minden egyesületnek lesz
egy mikrohonlapja, mindenki a saját domain nevével szerepel majd az oldalon. Több
sablonból választhatnak, és olyan tartalommal töltik fel az egyesületek, amilyennel kívánják,
a szerkesztése is egyszerű lesz.

Változások a közigazgatásban és a jogszabályokban
Hegedüs Lajos tájékoztatója
Ezt követően, a hétvége utolsó napirendi pontjaként Hegedüs Lajos a jogszabályi és
közigazgatási változásokról beszélt.
A kormányzati struktúra átalakításának alapelve a központosítás, szinte minden a
kormányhivatalok hatáskörébe kerül – összegezte az elmúlt évek közigazgatást érintő
kormányzati intézkedéseit. A korábban önálló hatóságként működő hivatalok (pl.
földhivatal, ÁNTSZ, környezetvédelmi hatóság) a kormányhivatalokon belül folytatják a
tevékenységüket, főosztályokká alakulva. Ez az NRSZH-t is érinti, illetve a korábban a Hivatal
irányítása alá tartozó Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveket. Az NRSZH adja ki továbbra is
az orvosszakértői véleményeket, a határozatokat azonban a kormányhivatalok
rehabilitációs és szociális főosztályai hozzák, ahogy a rehabilitációs foglalkoztatással
kapcsolatos feladatokat is ők végzik, az RSZSZ-ek utódjaiként. Megváltozott az Államkincstár
(MÁK) szerepe is, a kormányhivatalokhoz került a fogyatékossági támogatással és az emelt
összegű családi pótlékkal kapcsolatos ügyintézés, a MÁK jövőben csak a folyósítást végzi.
Van, ahol az ügyintézés helye, épülete nem változott, csak táblát cseréltek, de sok helyen
már nem az Államkincstár kirendeltségéhez kell menni, hanem a kormányhivatalba.
A helyi önkormányzatoknak is jut azonban szerep, több mindent helyi rendeletben
szabályoznak. A rendeleteknek jelenleg nincs központi tára, ahol egységesen elérhetők
lennének (ennek megvalósítását tervezi a kormány), de azok az esetek többségében
nyilvánosak – mondta. A nagyobb városok honlapján elérhetőek, a kisebb településeké
azonban nem mindig.
Ahhoz, hogy az egyesületek megfelelően tudják tájékoztatni a tagságot és a hozzájuk
fordulókat, azt javasolta nekik, helyben tájékozódjanak a közigazgatási átszervezésekről,
ott pedig, ahol nem elérhetőek, a helyi önkormányzatoktól pedig kérjék el a rendeleteket.
Ezután áttért a szociális ellátásokat érintő változásokra. A szociális törvény március elsején
hatályba lépett módosításával kettévált az ellátások köre: egy részüket, az alanyi jogon
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járókat a kormányhivatalok intézik, másik részük az önkormányzatok hatáskörébe került
települési támogatások néven. Utóbbiak megítélésébe az államnak nincs beleszólása, csupán
iránymutatásokat adott hozzá. Ebből adódóan előállt az a helyzet, hogy a gazdagabb
önkormányzatok többféle szociális ellátást tudnak adni, a szegényebb települések pedig
kevesebbet. A szociális ellátások egy része tehát nem egyenlően hozzáférhető, akik
szegényebb településeken élnek, még hátrányosabb helyzetbe kerülnek.
A járási kormányhivatalok körébe került a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási
díj, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás és az alanyi jogú, illetve a
normatív közgyógyellátás. Az egészségkárosodási támogatás azoknak járhat, akik korábban
az egészségkárosodásuk alapján kaptak rendszeres szociális segélyt. Ehhez 40%-ot
meghaladó egészségkárosodás szükséges.
A korábban az önkormányzatok által adott segélyek, mint az adósságkezelési támogatás, a
lakásfenntartási támogatás vagy a méltányossági ápolási díj, megszűntek. Ezek helyett
lépett életbe a települési támogatás, amelyet az önkormányzat bármely élethelyzetre
adhat. A törvény csak egyet ír elő: a krízishelyzetben lévő családoknak támogatást kell adni.
A krízishelyzet nincs meghatározva, de az olyan súlyos élethelyzetek tartoznak bele, mint pl.
éhezés. A támogatásokhoz vizsgálni kell a család egy főre jutó jövedelmét, ahol valamilyen
arányszámaként mindig megjelenik az öregségi nyugdíjminimum (ami 2008 óta változatlanul
28500 forint!), illetve legújabban már csak a 90-92 százaléka.
A tiszteletbeli elnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy minden esetben írásos kérelemmel
kell elindítani az eljárásokat, amelyben a hivataloknak közigazgatási határozatot kell
hozniuk. Nem szabad azzal megelégedni, ha az ügyintéző azt mondja, hogy valami nem jár,
kérjük írásban! Minden kérelem bekerül egy központi iktatási rendszerbe, ahol lekövethető,
a határozatban pedig benne kell lennie, hogy meddig és hol lehet ellene fellebbezni.
Hegedüs Lajos hozzátette: a MEOSZ központ a jövőben is igyekszik mindig tájékoztatni az
egyesületeket a változásokról. Ebben segítséget fog nyújtani az új honlap, amelyen
könnyebben meg lehet majd találni az információkat.
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Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Irodák elérhetősége
Központi iroda
1055 Budapest, Szt.István krt. 1.
Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök 10-16 óráig
péntek 10-13 óráig
Telefon: 06-1-312 – 2287 vagy 06-1-472 – 1161
Fax: 06-1-472 – 1162
e-mail: fehergyuru@t-online.hu
web: www.fehergyuru.eu
Hatvani Áldozatsegítő Iroda
3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/A.
Ügyfélfogadás:
hétfő 16-17 óráig
csütörtök 16-17 óráig
Irodavezető: Bódi Tamás
Telefon: 06-37 – 342-922
Sürgős ügyek esetén: 20-573-2068
Gyöngyösi Áldozatsegítő Iroda
3200 Gyöngyös, Fő tér 9.
Ügyfélfogadás:
szerda: 16-17 óráig
Irodavezető: Kerékgyártó Attiláné
Telefon: 06-30-441-9696
Gyöngyösi Rendőrkapitányság / Áldozatsegítő Iroda
3200 Gyöngyös, Róbert Károly út 21.
Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 8-16 óráig
Telefon: 06-37 – 312-551 / 4143 mellék
Kecskeméti Áldozatsegítő Iroda
Rendőrkapitányság épülete
6000 Kecskemét, Batthyány u.14. fszt. 3.
Ügyfélfogadás:
52

kedd: 8-12 óráig
Irodavezető: Szabados Gyula
Telefon: 06-76/484-684/3503 mellék
Siófoki Áldozatsegítő Iroda
8600 Siófok, Sió út 12-20 (a Rendőrkapitányság épületében)
Ügyfélfogadás:
Június 1.-től augusztus 31-ig, hétfő-szombat 10-16 óráig
Az év többi napján: hétfőtől péntekig 12-16 óra között.
Irodavezető: Ágó Zsófia
Tel / fax: 06-84 – 519-150 / 5226 mellék
E-mail: fehergyurusiofok@gmail.com
Balatonfüredi Áldozatsegítő Iroda
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. – A Rendőrkapitányság épületében.
Nyitva hétfőtől péntekig 10.00 és 12.00 óra között.
Irodavezető: Fábián Mónika
Telefon: +36-87-482-287 / 4464-es mellék
Abádszalóki Áldozatsegítő Iroda
5241 Abádszalók, Deák úti üzletsoron
Ügyfélfogadás:
idényjelleggel működik – Június 20.-tól augusztus 20.-ig
hétfő – szombat 12-18 óráig
Irodavezető: Baloghné Szilágyi Tünde
Telefon: +36 30 445 0423
Veszprémi Áldozatsegítő Iroda
8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 2. – Vitéz utcai bejárat
Megyei Rendőr Főkapitányság Épülete
Ügyfélfogadás:
kedd, csütörtök: 16-17 óráig
Irodavezető: Kovácsné Üveges Gabriella
Telefon: 06/30-66-77-750
06/20 501 9728 (sürgős esetekben)
E-mail: fehergyuruveszprem@gmail.com
Szekszárdi Áldozatsegítő Iroda
7100. Szekszárd, Várköz u. 4.
A városi Rendőr Kapitányság Épülete
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Ügyfélfogadás:
hétfő 15-16 óráidg
péntek 12.30 – 13.30 óráig
Irodavezető: János Anna
Telefon: 74-501 111
06-70-500-4099 (sürgős esetekben)
Mohácsi Áldozatsegítő Iroda
7700 Mohács,Véradó utca 1.
Telefon: +36-69-305-186
sürgős esetben: +36-30-446-9060
nyitva tartás: hétfő-szerda és péntek (9-11 óráig)
Irodavezető: Marosvölgyi Józsefné
Gárdonyi Áldozatsegítő Iroda
2483 Gárdony, Szabadság u. 40.
Telefon: 0622/ 370 -194
Nyitva tartás:
szerda 15.00-16.00,
péntek 13.30-15.30
Irodavezető: Magyar Mariann
Elérhetőség: 0622/355-003
Keszthelyi Áldozatsegítő Iroda
Kossuth Lajos utca 45. (a Magyar Vöröskereszt irodája)
Telefon: 0683/311-079
sürgős esetben: 0630/2376-191
E-mail: keszthely@mvkzala.hu
Irodavezető: dr. István Anna
Szegedi Áldozatsegítő Iroda
6720 Szeged, Horváth M. út 3.
Telefon: +36 30/436 3293
Nyitva minden pénteken 13.00-15.00 között, sürgős esetekben telefonon érdeklődni.
Irodavezető: dr. Csitári Nikolett
E-mail: dr.csitari.nikolett@gmail.com
Kiskunfélegyházi Áldozatsegítő Iroda
6100 Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 2/A, fszt 3.
Telefon: +36 30/ 470 3111
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Nyitva minden pénteken 13.00-15.00 között, sürgős esetekben telefonon érdeklődni.
Irodavezető: dr. Kása Norbert
E-mail: kasaugyved@gmail.com
Kiskörei Áldozatsegítő Iroda
Művelődési Ház
3384, Kisköre, Kossuth út 1.
Telefon: +36 30 445 0423
Nyitva minden hétfőtől péntekig 9.00-12.00 között, sürgős esetekben telefonon érdeklődni.
Irodavezető: Baloghné Szilágyi Tünde
Máriapócsi Áldozatsegítő Iroda
Máriapócsi Kegytemplom
4326, Máriapócs Kossuth tér 25.
Telefon: +36 42 385 142
e-mail: pocskegyhely@gmail.com
A nyitva tartás felől kérjük telefonon érdeklődni.
Irodavezető: Mosolygó Tibor
Tamási Áldozatsegítő Iroda
7090 Tamási, Kossuth L. tér 3-4.
Tel.: +3674 573 910/ 6275 mellék
E-mail: Gundym@tolna.police.hu
Irodavezető: Gundy Miklós
Tapolcai Áldozatsegítő Iroda
8300, Tapolca, Ady E. u. 2.
A rendőrkapitányság épületében.
Tel.: +36 87 412 322 /4275 mellék
Irodavezető: Molnár András
Nyitva hétfőtől péntekig 10.00 és 12.00 óra között.
Balatonalmádi Áldozatsegítő Iroda
8200, Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
A rendőrkapitányság épületében.
Tel.: +36 88 438 711 /4509 mellék
Irodavezető: Stanka Mária
Nyitva hétfőtől péntekig 10.00 és 12.00 óra között.
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Mozgalmi Értesítő 2015/2. július Írta és szerkesztette: Gábor Imola Cím:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, 1032 Budapest, San Marco u. 76.
Email: gabor.imola@meosz.hu Telefon: 06-30/466-1559 Felelős kiadó: Kovács Ágnes, a
MEOSZ elnöke

56

