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évben komoly harcot vívott, és érdemi 
változtatásokat sikerült elérnünk a 
projektekben. 

Érdekvédelmi munkánkat az emberi 
jogi szemlélet, a fogyatékos emberek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
határozza meg. Az abban foglaltak 
szerint készítjük szakmai anyagainkat, 
javaslatainkat, és az egyezmény 
előírásait, gondolatiságát kérjük 
követni akkor is, amikor egy adott 
ügyben egyeztetünk, véleményezünk 
egy jogszabályt. 

Az elmúlt két és fél évben a 
mozgássérült emberek életének szinte 
minden területét érintően tettünk 
lépéseket. Igyekszünk az érintetteket 
is bevonni a lehető legnagyobb 
mértékben, ezért munkacsoportokat 
hoztunk, hozunk létre, amelyekben a 
mozgássérült emberek megosztják 
a mindennapi tapasztalataikat, 
ismertetik a problémákat, és a MEOSZ 
munkatársaival együtt dolgozva 
javaslatokat fogalmaznak meg. 
Ilyen munkacsoport foglalkozott 
az önrendelkező élet kérdésével, 
idén ősszel megjelentettük a 
személyes tapasztalataikra épülő 
tanulmányunkat. Működik a 
közlekedési munkacsoport, és 
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– A szövetség gazdálkodásának 
átalakításával, a szakmai stáb 
felállításával a MEOSZ-központ 
megerősítése volt a cél 2015-ben 
– mondja Kovács Ágnes elnök. – A 
korábbi komoly veszteségek után 
2016-ban már 12 millió, 2017-ben pedig 
24 millió forint pozitív eredménnyel 
zártuk az évet, miközben felújítottuk, 
bebútoroztuk a székházat. Jó hír az is, 
hogy idén plusz hét és fél millió forintot 
osztunk szét az egyesületek között. 
Az elmúlt két évben megindult egy új 
alapokra helyezett érdekvédelmi munka 
is, amelynek már megvannak az első 
komoly eredményei. Csak néhány 
példát említenék: a gépjárműszerzési 
támogatás kapcsán sikerült elérnünk, 
hogy külön pályázat induljon a 
súlyosan mozgássérült embereknek, 
az idei ősztől végre 10 százalék 
alá csökkent a THM, és januártól 
eltörlik a kötelező kölcsönfelvételt. A 
közlekedés kiemelten fontos terület, 
elértük, hogy a kormány érdemben 
foglalkozzon a mopedek szállításával, s 
a szövetség bevonásával megkezdődött 
a jogi szabályozás előkészítése. 
Előremutató együttműködés látszik 
körvonalazódni a MÁV-val is a hibás 
liftek, az akadálymentes közlekedés 
kérdésében, amely szintén a határozott 
fellépésünknek köszönhető. Sikerként 
könyvelhetjük el, hogy duplájára 
emelkedett a lakásakadálymentesítési 
támogatás összege, és tízévente újra 
lehet igényelni. Most zajlik a magyar 
fogyatékosügy egyik legnagyobb 
szabású programja, amelyben mintegy 
80 milliárd forintból 10 ezer, intézetben 
élő ember támogatott lakhatásba 
történő helyezését valósítják meg. 
Nagyon nem mindegy, miként hajtják 
végre, kapnak-e a kiköltöző emberek 
valódi esélyt a közösségbe integrált, 
teljes, önrendelkező életre. Az ő 
érdekükben a MEOSZ az elmúlt másfél 

Kőkemény szakmai 
lobbiszervezetté vált a MEOSZ

Félidejéhez érkezett az elnökség, ezért áttekintettük, milyen eredményeket ért el.

tervezzük a rehabilitáció, a gyógyászati 
segédeszközök kérdéskörével 
foglalkozó csoport felállítását is. A itt 
megfogalmazott javaslatokat szükség 
szerint részletesen kidolgozzuk, majd 
megkeressük a döntéshozókat. 

Nézzünk meg részletesebben  
néhány területet! 

K ÖZ L EK EDÉS
GÉPJÁRMŰSZERZÉSI 
TÁMOGATÁS
A MEOSZ fellépésének, 
egyeztetéseinek eredményeként 
több pozitív változás is történt, 
illetve várható a közeljövőben. Az 
elmúlt év tavaszán módosult a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről 
szóló kormányrendelet: 1. az új 
személygépjárművek szerzési 
támogatása 900 ezerről 1 millió forintra 
emelkedett, 2. a kölcsönszerződés egy 
alkalommal, legfeljebb három évvel 
meghosszabbíthatóvá vált,  
3. bevezették a minihitelt (azoknak, 
akik rendelkeznek a vételár teljes 
összegével, lehetőségük van 25 ezer 
forint összegű hitel választására, melyet 
a futamidő végén egy összegben kell 
törleszteni). A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter bejelentése szerint 
2018. januártól eltörlik a kötelező 
kölcsönfelvételt. A MEOSZ és a Duna 
Lízing novemberi egyeztetésén a 
finanszírozó szervezet arról tájékoztatta 
az elnökséget, hogy a 17,4 százalékos 
THM idén ősztől 9,5-re csökkent, 
emellett már valamennyi Suzuki-típus 
megvehető támogatással. 

AUTÓPLUSZ PÁLYÁZAT
A MEOSZ többször jelezte a 
kormánynak, hogy a gépjárműszerzési 
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támogatási rendszer a jelenlegi 
formájában nem elfogadható, 
mivel a választható Suzuki-típusok 
egyike sem felel meg a súlyosan 
mozgássérült embereknek. Az 
ügyben még 2016. februárban 
egyeztetést kezdeményezett 
a fogyatékosságügyért felelős 
államtitkársággal, ahol a szaktárca 
képviselői elmondták: egyelőre nincs 
mód az új autók körének bővítésére. 
A szövetség áthidaló és átmeneti 
megoldásként azt javasolta, hogy 
a súlyosan mozgássérült emberek 
egy külön pályázatból kaphassanak 
támogatást a számukra megfelelő 
új gépjárművek megvásárlásához. A 
pályázatra évi 250 millió forintot kért.

Fontos előrelépés, hogy a kormány 
– a MEOSZ által javasoltaktól eltérő 
feltételekkel ugyan – 2017-ben 
50 millió forintos kerettel kiírta a 
pályázatot. Kétszáznál is többen 
jelentkeztek, a keret azonban csak 17 
autó megvételének támogatását tette 
lehetővé. A szövetség ismét kérte a 
keret megemelését. 

JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS
A szövetség kérte, hogy legkésőbb 
2020-ig állítsanak fel olyan 
rendszert, amely megfelelő oktatási, 
gyakorlási lehetőséggel segíti a 
súlyosan mozgássérült emberek 
jogosítványszerzését, szakértők 

közreműködésével pedig a megfelelő 
gépjármű és adaptáció felkutatását. 

KÖZLEKEDŐKÉPESSÉG-
MINŐSÍTÉS
A MEOSZ több alkalommal is kérte 
a közlekedőképesség-minősítési 
rendszer felülvizsgálatát, a 
vizsgálatokon ugyanis a mozgássérült 
emberek 60 százaléka nem megy át, 
így elesnek a parkolási igazolványtól 
és az egyéb kedvezményektől. 
A tárca támogatja a minősítési 
rendszer felülvizsgálatát, a feladatra 
munkacsoportot hoz létre, a 
folyamatba pedig a szövetséget is 
bevonja, ám a tárgyalások ez idáig 
nem kezdődtek el. 

MOPEDEK A KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉSBEN
A legtöbb közlekedési társaság  
2012-től kezdődően letiltotta buszairól, 
járműveiről az elektromos mopedeket 
arra hivatkozva, hogy nem szállíthatók 
biztonságosan. A MEOSZ-hoz sok 
panasz érkezett, előfordult, hogy az 
elektromos kerekesszékes utast is 
a megállóban hagyták. A probléma 
megoldására a szövetség már 2016. 
januárban egyeztetést kezdeményezett 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság, 
az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala és a Budapesti Közlekedési 
Központ képviselőivel, mondván: a 

mozgássérült embereknek ugyanolyan 
joguk van a közösségi közlekedéshez, 
mint bárki másnak attól függetlenül, 
milyen típusú kerekesszékben ülnek. 
Az államnak meg kell teremtenie a 
biztonságos közlekedés műszaki 
feltételeit, és jogszabályban 
biztosítania a mopedet használók 
közösségi közlekedéshez való jogát. 
Emellett változtatni kell a segédeszköz-
támogatáson is, hogy mindenki 
hozzájuthasson az egyéni igényeinek 
megfelelő kerekesszékhez. 

A szövetség 2016 júniusában részt 
vett a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) fórumán, ahol sikerült tisztázni 
számos, a mopeddel, elektromos 
kerekesszékkel kapcsolatos téves 
információt. Emellett egyeztetett 
a BKK-val az új üzletszabályzatról, 
melynek eredményeként elfogadható 
megoldás született. A MEOSZ ezzel 
párhuzamosan jogi képviseletet 
biztosított az egyik érintettnek. 
 
A szövetség lépéseinek 
eredményeként tavaly ősszel 
megmozdult az államapparátus, és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogi 
szabályozás előkészítéseként felkérte 
a Közlekedéstudományi Intézetet (KTI), 
hogy vizsgálja meg, milyen feltételek 
mellett szállíthatók biztonságosan a 
mopedek, a kutatási munkába pedig 
vonja be a szövetséget is. A MEOSZ 
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A MEOSZ teszteli az M3-as metró Dózsa György úti megállóját



MELLÉKLET

3

a KTI-vel közösen felmérést végzett 
tagságunk körében, a kérdésekre 
mintegy négyszázan válaszoltak: 66 
százalékuk jelezte, nagyon fontos 
lenne, hogy mopedjével igénybe 
tudja venni a közösségi közlekedést. 
A MEOSZ ehhez kapcsolódóan 
elkészítette állásfoglalását a közösségi 
közlekedés akadálymentességéről, 
melyben leírta: fel kell mérni a helyi, 
a helyközi és vasúti közlekedés 
akadálymentességét, és az egyetemes 
tervezés elvét követve országos 
koncepciót kidolgozni a mindenki 
által hozzáférhető közösségi 
közlekedés megvalósítására. 
Az utasforgalmi létesítmények, 
épített környezetük és a járművek 
mellett az utastájékoztatásnak 
is akadálymentesnek kell lennie, 
továbbá elengedhetetlen a 
közlekedésben dolgozók képzése. 
Országos utasinformációs 
rendszert kell létrehozni, mely 
lehetővé teszi a mozgássérült 
emberek számára a biztonságos és 
kiszámítható utazás megtervezését. 
A szövetség leírta továbbá, hogy a 
jogosultakat egészségi állapotuknak, 
életvitelüknek, lakókörnyezetüknek 
és egyéb adottságaiknak megfelelő 
segédeszközökkel kell ellátni. 
Mindezek mellett elengedhetetlen az 
érdekvédelmi szervezetek bevonása 
a tervezésbe, a megvalósításba és a 
monitorozásba. 

A szövetség 2016. november 
végén egyeztetést folytatott a 
Nemzeti Közlekedési Hatósággal 
a mozgássérült utasok jogainak 
védelméről, a közösségi közlekedési 
szolgáltatók velük kapcsolatos 
eljárásairól, gyakorlatáról. 

NEMZETI BUSZIPAR 
FEJLESZTÉSE
A MEOSZ elnöke 2016. júniusban 
levelet küldött Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszternek és több kormánytagnak 
a nemzeti buszgyártási stratégiára 
vonatkozóan: olyan akadálymentes 
buszokat kell tervezni, amelyek 
figyelembe veszik a súlyosan 
mozgássérült és az egyre növekvő 
számú idős ember igényeit, valamint 
amelyeken több kerekesszékes utas és 
a mopedet használók is biztonsággal 
utazhatnak.

VASÚTI KÖZLEKEDÉS
Szövetségünk tájékoztatást kért arról, 
mikorra és milyen lépésekkel kívánja a 
MÁV megoldani a sok milliárd forintból 
felújított vasútállomásokon épített 
liftek üzemeltetési problémáját, és 
tud eleget tenni kötelezettségének, 
hogy a súlyosan mozgássérült 
embereknek másokkal egyenlő módon 
biztosítsa a vasúti személyszállítási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
A MÁV válaszában arról tájékoztatott, 
hogy a hibák leggyakrabban 
szándékos rongálásból származnak, 
és igyekeznek időben kijavítani őket. 
Mivel a gondok továbbra sem szűntek 
meg, a MEOSZ a székesfehérvári 
tagszervezettel közösen az Egyenlő 
Bánásmód Hatósághoz fordult. 
Ennek eredményeként a közlekedési 
társasággal szoros és érdemi 
együttműködés látszik kibontakozni.

A MÁV akadálymentességét a 
MEOSZ és tagegyesületei ezenfelül 
országos kampányban is tesztelték 
2016. októberben, melyről film 
készült. Az akció rámutatott a 
tipikus, rendszerszintű hibákra 
(akadálymentes mosdók hiánya, 
nem megfelelő információáramlás, 
az állomások, épületek elégtelen 
akadálymentessége), a vasúti 
személyzet ugyanakkor kedvesnek és 
segítőkésznek bizonyult.

M3-AS METRÓ
Az M3-as metró 2017 őszén induló 
felújítása során nem tervezik 
akadálymentesíteni az összes 
állomást. Az ügy túlmutat Budapesten, 
precedensértékű, ezért is tartotta 
fontosnak a MEOSZ, hogy felszólítsa 
a kormányt: tegyen eleget hazai és 
nemzetközi jogi kötelezettségének, és 
ne különböztesse meg hátrányosan 
a mozgássérült embereket. A 
szövetség több eszközzel is tiltakozott 
a részleges akadálymentesítés miatt. 
Állásfoglalást adott ki, melyet a 
miniszterelnöktől kezdve a fővároson 
át a kerületi polgármesterekig 
minden érintett döntéshozónak 
megküldött: elfogadhatatlannak tartja 
a kormány és a fővárosi önkormányzat 
hozzáállását, miszerint a mozgásukban 
korlátozott és fogyatékos embereken 
akarnak spórolni. Nyílt levelet írt a 
főpolgármesternek, kampányt indított 
a sajtóban és a közösségi médiában. 

A MEOSZ állásfoglalására válaszul 
Czibere Károly, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (EMMI) szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára megerősítette: 
maximálisan elkötelezett az M3-as 
metró teljes körű akadálymentesítése 
ügyében. Az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) 
ülésén és a tárcaközi bizottságban 
is egyértelművé tette, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek 
egyenlő esélyű hozzáférése nem lehet 
hiányzó forrás kérdése. 

A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt 
Igazgatóság válaszlevelében 
hangsúlyozta: a fővárosi közlekedési 
rendszer kiemelt feladatának tekinti 
az akadálymentes és biztonságos 
utazási környezet kialakítását, 
melynek érdekében számos 
fejlesztés és felújítás valósult meg. 
A kormány által jóváhagyott 137,5 
milliárd forint azonban nem elegendő 
sem a felújításra, sem a teljes körű 
akadálymentesítésre. A levélből az 
is kiderül, hogy az előkészítés során 
ugyan megvizsgálták valamennyi 
állomás akadálymentesítésének 
műszaki lehetőségét, részletes tervek 
azonban csak tíz állomásra készültek, 
nyolc állomás esetében nem. Ezek 
akadálymentesítésére így csak becsült 
költség van, amely 15-20 milliárd forint. 

A MEOSZ 2017. október végén 
egyeztetésre hívta az érintett feleket, 
a BKV projektigazgatóságát, a 
fővárost, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot, a kerületeket, az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát 
és az Egyenlő Bánásmód Hatóságot. 
A megbeszélésen Kovács Ágnes elnök 
elmondta: meg kell vizsgálni, milyen 
műszaki feltételekkel lehet a kimaradó 
állomásokat akadálymentesíteni, és 
ez alapján szükséges meghatározni 
a pontos költségeket. E feladatra 
a MEOSZ egy, az összes érintettet 
összefogó munkacsoport felállítását 
javasolta. Az ügy jelentőségére 
tekintettel a legmagasabb szintű 
kormányzati és fővárosi támogatást 
kérte, novemberben levélben fordult 
Orbán Viktor miniszterelnökhöz és 
Tarlós István főpolgármesterhez. 
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BE T EG S Z Á L L Í TÁ S
Az alapvető jogok biztosa vizsgálatot 
indított azzal kapcsolatban, hogy a 
betegszállítók a jelenlegi jogszabályok 
alapján nem viszik el a mozgássérült 
betegek elektromos kerekesszékét, 
csak a könnyű szerkezetű, 
összecsukhatót. A jelentés kimondta, 
hogy jogsértő ez a gyakorlat. 
Segédeszköz nélkül az érintettek 
nem képesek helyváltoztatásra, és 
nemcsak az egészségügyi ellátásban 
felmerült ügyeiket nem tudják intézni, 
de a legelemibb szükségleteiket sem 
kielégíteni. A MEOSZ azt javasolta az 
ombudsmannak: kezdeményezze a 
jogalkotónál, hogy a betegszállítást 
végző szolgáltatók a beteggel együtt 
legyenek kötelesek elszállítani a 
használatában lévő kerekesszéket, 
annak típusától függetlenül. A 
szövetség elnöke Balog Zoltán emberi 
erőforrások miniszterét is kérte, 
hogy teremtse meg az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés jogszabályi 
és finanszírozási feltételeit, tegye 
kötelezővé az eszközök beteggel 
együtt történő elszállítását. 

A MEOSZ az ügyben széles körű 
egyeztetést hívott össze, amelyen 
nyilvánvalóvá vált: a kerekesszékek 
elszállításával mindenki egyetért, 
hiányoznak azonban azok az 
átalakított gépjárművek, amelyekkel 
ez megoldható lenne. A minisztérium 
korábbi tájékoztatása szerint 
beszerzésük körülbelül 120 millió 
forintba kerülne. A megbeszélés 
előremutatónak bizonyult, mert az 
EMMI uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkársága jelezte: javasolja 
a szükséges forrás előteremtését 
az egészségügyért felelős 
államtitkárságnak. 

L A K Á S A K A D Á LY- 
MEN T ES Í T ÉS I 
TÁ MOG ATÁ S
2016. januártól a korábbi 150 ezer 
forintról duplájára, 300 ezer forintra 
emelkedett a lakásakadálymentesítési 
támogatás (LÁT). A MEOSZ-nak 
sikerült azt is elérnie, hogy már 
nemcsak egy alkalommal igényelhető, 

hanem tízévente újrakérhető. 
Mindemellett a támogatási forma mára 
elavult, új szemléletmódra, támogatási 
elvekre van szükség. A kormány által 
felkért munkabizottság új koncepciót 
készített, mely a támogatási 
összeget egymillió forintban 
maximalizálná, és háromszintű, 
differenciált, szükségletalapú 
támogatást határoz meg: különböző 
mértékű támogatást kapnának a 
közlekedőképességükben, az önálló 
életvitelükben akadályozottak és azok, 
akiknek hiányzik az önkiszolgálási 
képessége. A szövetség több körben 
is elutasította a medikális szemléletet 
és a kategorizálást.

A MEOSZ olyan rendszert javasolt, 
amelyben az egyén valós szükségletei 
határozzák meg a támogatás 
összegét és nem az összeg az 
akadálymentesítés mértékét. Biztosítani 
kell a lakás, a berendezés, a teljes 
lakókörnyezet akadálymentesítését, 
támogatni az automatizálást, a 
korszerű, innovatív megoldásokat. 
Ehhez nem fix összegű, hanem a 
jelenleginél lényegesen nagyobb 
mértékű, arányos támogatást kell 
nyújtani az érintetteknek, amely 
a legsúlyosabb esetekben a 
százszázalékos támogatást is elérné. 
A rendszer elősegítené az egyén 
önálló, önrendelkező életvitelét, 
javítaná az életminőségét, másrészről 
csökkentené az állam szociális 
kiadásait, a családtagok ápolási terheit, 
és megelőzné a további állapotromlást. 
A javaslatban az is szerepel, hogy a 
társasházak akadálymentesítésével 
külön szükséges foglalkozni, valamint 
az ügyintézés a pénzintézetektől 
kerüljön vissza a MEOSZ 
tagegyesületeihez. E kérdésben a 
szövetség elnöke levélben fordult az 
OTP elnök-vezérigazgatójához, kérve, 
hogy újra az egyesületek végezzék  
a LÁT-ügyintézést. 

OK TATÁ S
ENSZ IRÁNYMUTATÁS  
AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL
A MEOSZ 2015 végén javaslatokat 
tett az ENSZ Fogyatékossággal Élő 
Személyek Jogainak Bizottsága 
inkluzív oktatásról szóló általános 
kommentárjához, amelyekből több is 

beépült az iránymutatásba, így például 
az inkluzív oktatásra irányuló, teljes 
személyt figyelembe vevő szemlélet 
része, hogy a fogyatékos tanulókkal 
szemben is magas elvárásokat 
fogalmaz meg. Átvették a szövetség 
azon javaslatát is, miszerint a Bizottság 
hívja fel a részes államok figyelmét 
arra a tényre, hogy a közélet magában 
foglalja a hallgatói szervezetek – mint 
például hallgatói önkormányzatok, 
szakszervezetek, szövetségek – 
megalakítását és az abban való 
részvételt, ezért az államoknak olyan 
környezetet kell megteremteniük, 
amelyben a fogyatékos személyek 
létrehozhatnak ilyen hallgatói 
szervezeteket, csatlakozhatnak 
hozzájuk, valamint ténylegesen és 
teljes körűen részt vehetnek bennük. 
A tervezet hangsúlyozta, hogy az 
inkluzív oktatás kulcsfontosságú 
elemei magukban foglalják „az új 
iskolák tervezésekor és építésekor 
a hozzáférhetőség elfogadható 
standardjai figyelembevételének 
követelményét a már létező iskolák 
adaptációjára vonatkozó időkerettel 
együtt.” A MEOSZ javaslatára 
pontosították a meghatározást, és a 
végleges szöveg az egyetemes tervezés 
fogalmára való hivatkozással bővült.  

JAVASLATOK AZ OKTATÁS 
RENDSZERSZINTŰ 
ÁTALAKÍTÁSÁRA
Rendszerszintű változtatásokra 
van szükség ahhoz, hogy az 
oktatás a mozgássérült, fogyatékos 
gyermekek egyéni szükségletei szerint 
működhessen. Az inkluzív oktatásra 
való áttérés tovább nem halasztható, 
kodifikált határidőkre van szükség. 
Növelni kell a fejlesztést végző 
szakemberek számát, felülvizsgálni 
a szakértői bizottságok működését 
– fogalmazta meg javaslatait a 
MEOSZ 2016 nyarán az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanácsnak. 

A Tanács azt követően vette 
napirendjére a fogyatékossággal élő 
gyermekek integrált oktatásának 
ügyét, hogy az alapvető jogok biztosa 
számos alapjogi visszásságot feltárt. 
Kovács Ágnes elnök a javaslatban 
úgy fogalmazott: a családok többsége 
ma választani kényszerül, mert vagy 
integrált körülmények közt taníttatja 
gyermekét, aki ezáltal kevesebb 
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mozgás- és konduktív pedagógiai 
fejlesztésben részesül, vagy speciális 
körülmények között, lemondva 
arról, hogy inkluzív környezetben 
szocializálódjon. A MEOSZ különösen 
aggályosnak tartja a területet érintő 
súlyos szakemberhiányt, ezért kérte, 
hogy a problémával az OFT külön 
is foglalkozzon. Növelni kell az 
utazógyógypedagógusi és -konduktori 
hálózat kapacitását, felülvizsgálni 
a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények működését. Pontosan 
meg kell határozni, mit tartalmazzon a 
bizottságok által kiadott szakvélemény, 
és azt be is kell tartatni az iskolákkal. 
Az iskolaválasztás folyamatát szintén 
javasolta a szövetség áttekinteni, amely 
a fogyatékos gyermekek esetében 
külön „kálváriát” jelent. 

A MEOSZ fellépett a fogyatékos 
tanulók idegen nyelvi érettségijével 
kapcsolatosan is. Az oktatásért felelős 
államtitkárnak jelezte: változtatni kell 
a mozgáskorlátozott tanulók idegen 
nyelvi érettségijének szabályain, 
gyakorlatán, mert diszkriminatív 
és hátrányos helyzetbe hozza őket 
a munkaerőpiacon. Ma ha egy 
mozgáskorlátozott diák állapota 
miatt nem tudja az emelt szintű 
nyelvi érettségi vizsga írásbeli részét 
teljesíteni, mentesül alóla, és helyette 
szóbeli vizsgát tehet. A nyelvvizsga 
ebben az esetben is teljes értékű 
lesz, ám nem minősül államilag 
elismert komplex nyelvvizsgának, 

amely később komoly hátrányt okoz a 
munkaerőpiacon. 

A szövetség azt is aggályosnak 
tartja, hogy a sajátos nevelési igényű 
gyermekek – szükségleteik alapján –  
nem egyenlő eséllyel férnek 
hozzá a megfelelő képesítések 
megszerzéséhez. Nem lehet cél a 
mozgássérült tanulók felmentése 
korlátozott írásképességük miatt a 
számonkérésekből, szintfelmérőkből, 
ehelyett meg kell szervezni az 
egyén aktuális állapotához igazított 
támogatásokat, biztosítani az 
eszközöket, melyek segítségével 
teljesíteni tudják a követelményeket. 
Megoldásként javasolta, hogy 
készüljön stratégia az inkluzív oktatás 
szemléletmódjának meghonosítása 
érdekében. A fogyatékos diákoknak 
biztosítsák az egyéni szükségleteikhez 
igazodó támogató technológiákat, 
szükség esetén segítőszemély 
igénybevételét. Felvetette: tegyék 
hozzáférhetővé a speciális 
eszközöket (fej-, száj- vagy szemegér, 
ergonomikus számítástechnikai 
eszközök, alternatív billentyűzetek, 
különböző okoseszközök), illetve 
az ezeket támogató szoftvereket 
(beszédfelismerő, szemkövető 
szoftverek). A tárca válaszában 
egyetértett a MEOSZ-szal abban,  
hogy az inkluzív oktatás és nevelés 
kapcsán fontos a megfelelő 
digitális technikák alkalmazásának 
megteremtése. 

EG Y Ü T T MŰK ÖDÉS 
A  M A G YA R 
REH A B IL I TÁ C IÓ S 
TÁ RS A S Á GG A L
A mozgáskorlátozott emberek 
rehabilitációját elősegíteni hivatott 
együttműködési megállapodást írt alá 
a MEOSZ és a Magyar Rehabilitációs 
Társaság 2017. augusztus végén. 
Az együttműködés legfőbb célja 
a mozgáskorlátozott emberek 
életminőségének javítása, hogy 
mindenki szükségleteihez igazodó 
rehabilitációt kapjon, a számára 
legmegfelelőbb szakemberekhez 
jusson el. A két szervezet a jövőben 
számos kérdésben közösen lép fel, 
így többek között a lakóhelyközeli 
rehabilitáció megteremtésében és 
a segédeszköz-ellátás fejlesztési 
irányainak kidolgozásában. A 
megállapodás fontos eleme a 
mozgássérült személyek minél 
teljesebb tájékoztatása: interneten 
is elérhető adatbázis összeállítása 
a rehabilitációs intézményekről, 
szolgáltatásokról, szakemberekről. 

FOGL A L K OZ TATÁ S
A MEOSZ 2016. februárban 
javaslatot dolgozott ki a megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. 
tv. módosításához. Kérte: töröljék 
el a munkaidőkorlát mellett a 
jövedelemkorlátot is, valamint 
igazítsák az ellátások minimum-
maximumösszegét a mindenkori 
minimálbérhez, terjesszék ki a 
rehabilitációs kártyára jogosultak 
körét a rokkantsági ellátásban, a 
fogyatékossági támogatásban és a 
rokkantsági járadékban részesülőkre. 
A törvény 2016. május 1-jétől 
módosult. Eltörölték a rehabilitációs 
ellátásban részesülők heti 20 
órás munkaidőkorlátját: a B1, C1 
kategóriába sorolt személyek 
akár nyolcórás munkaidőben is 
dolgozhatnak, jár nekik az ellátás, ha 
az egyéb feltételeknek megfelelnek. 
Ugyanaz a keresetkorlát vonatkozik 
viszont rájuk, mint a rokkantsági 
ellátásban részesülőkre, megvonják 
tőlük az ellátást, ha a keresetük három 

Kovács Ágnes elnök és dr. Boros Erzsébet, a Magyar Rehabilitációs Társaság korábbi elnöke
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egymást követő hónapban meghaladja 
a minimálbér 150 százalékát. 

A szövetség 2016. novemberben – 
csatlakozva a Védett Szervezetek 
Országos Szövetségének 
kezdeményezéséhez – a minimálbér  
és a garantált bérminimum 2017-es  
emelése kapcsán arra kérte a 
szaktárcát, hogy a megváltozott 
munkaképességű emberek 
munkahelyeinek megőrzése 
érdekében emelje meg az akkreditált 
foglalkoztatók támogatását. A 
közös fellépés sikert ért el, a tárca 
márciusban 5,1 milliárddal megemelte 
a támogatási keretet, így biztosíthatóvá 
vált a korábbi foglalkoztatotti létszám. 

MUNKA MÉLTÓSÁGA 
PROJEKT
Az alapvető jogok biztosa a Munka 
méltósága projekt keretében 
újból vizsgálja a megváltozott 
munkaképességű, fogyatékos emberek 
foglalkoztatási helyzetét. Felméri, 
milyen intézkedések történtek a 
2012-ben végzett első vizsgálat óta, 
megvalósul-e az ENSZ-egyezményben 
szereplő „ésszerű alkalmazkodás”. 
Minderről a MEOSZ-t is megkérdezte. 

A szövetség a témában online 
felmérést végzett a mozgássérült 
emberek körében, amelyben mintegy 
250 válaszadó vett részt. A kutatás – 
bár nem reprezentatív – visszaigazolta, 
hogy a mozgássérült embereknek 
még mindig számos nehézséggel 
kell megküzdeniük a munkavállalás 
során. A munkaadóknak járó különféle 
támogatások nem ösztönzik a 
foglalkoztatást, mert munkahelyi 

akadálymentesítésre, adaptációra 
nem vonatkoznak, ugyanígy nem nyújt 
segítséget a rehabilitációs hozzájárulás 
sem. A rehabilitációs kártya motiválja 
ugyan az elhelyezkedést, de ez még 
mindig nem elérhető a súlyosan 
fogyatékos emberek számára. A 
szövetség korábban már javasolta 
a kormánynak, hogy a komplex 
minősítésen D és E kategóriába 
kerülők, illetve a fogyatékossági 
támogatásban, valamint rokkantsági 
járadékban részesülők is kaphassanak 
kártyát. 

A MEOSZ javaslatot dolgozott ki a 
foglalkoztatás segítésére. Ebben 
szerepel az ésszerű alkalmazkodás, 
a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás 
erőteljesebb ösztönzése 
(támogatás akadálymentesítéshez, 
a munkavégzést segítő speciális 
eszközök beszerzéséhez, rehabilitációs 
foglalkoztatási tanácsadói, mentori 
segítség), a jelenleginél differenciáltabb 
és személyre szabottabb támogatási 
rendszer (kiterjedne a fogyatékos 
személyek egyénre szabott 
foglalkoztatási rehabilitációjára is), 
az atipikus foglalkoztatás erősítése 
(távmunka), a különféle képzési 
intézmények akadálymentesítése, az 
akadálymentes közösségi közlekedés 
fejlesztése, a támogató szolgálatok 
kapacitásának növelése, valamint 
a fogyatékossággal élő emberek 
közszférában történő foglalkoztatása.

ÖNRENDEL K E ZŐ  ÉL E T
A mozgássérült emberek 
önrendelkező életéhez szükséges 

feltételek megteremtése a MEOSZ 
érdekképviseleti munkájának 
egyik alapvető célja. Uniformizált 
megoldások és körbezárt intézmények 
helyett olyan rendszert szeretne, ahol 
a mozgássérült emberek szabadon 
dönthetik el, hol, kivel és milyen 
segítségek igénybevételével kívánnak 
élni. A szövetség munkacsoportot 
hozott létre és tanulmánykötetet 
jelentetett meg, amelyben az 
érintettek személyes, mindennapi 
tapasztalataira alapozva mutatja be 
a mozgáskorlátozott emberek önálló 
életvitelének jelenlegi helyzetét, és 
fogalmaz meg ajánlásokat, javaslatokat 
a döntéshozók, a szakma és az 
érdekvédelemben dolgozók részére. 

A tanulmányból kitűnik: bár az 
elmúlt évtizedekben sok területen 
történt előrelépés, a legtöbb 
mozgáskorlátozott ember nem 
tud élni önrendelkezési jogával. A 
MEOSZ ezért azt kéri a kormánytól, 
hogy fordítson kiemelt figyelmet, 
és biztosítson elegendő forrást 
a fizikai akadálymentesítésre. Az 
intézménykiváltási program és a 
kislétszámú támogatott lakhatás 
kiterjesztésével, akadálymentes 
önkormányzati bérlakásprogrammal 
tegye lehetővé a mozgássérült 
emberek számára a megfelelő 
lakhatást. Fontolja meg az úgynevezett 
személyes költségvetési rendszer 
bevezetését, amelyben a fogyatékos 
emberek dönthetik el, milyen 
szolgáltatásokra fordítják az állam 
rájuk szánt támogatását, a támogató 
technológiákat illetően pedig alakítsa 
ki az egyén valós szükségletein alapuló 
támogatási rendszert. Az ENSZ-
egyezmény végrehajtása kizárólag 
akkor lehet sikeres, ha a folyamatokba 
érdemben bevonják az érintetteket, 
a szövetség ismételten felajánlotta 
tudását, partnerségét a kormánynak. 

K I TA GOL Á S
Magyarországon mintegy 23 ezer 
ember él intézetekben, közülük 
mintegy 13 ezren mozgáskorlátozottak. 
A magyar állam az elkövetkező 
években bezárja az ötven főnél 
nagyobb bentlakásos intézetek egy 
részét, és mintegy tízezer embert 
támogatott lakóhelyekre költöztet. 

FOTÓ: BÁNLAKI SZABOLCS

A MEOSZ Önrendelkező Élet Munkacsoportja



MELLÉKLET

7

Ennek első üteme az elmúlt négy 
évben lezajlott, elkezdődött a második 
ütem. Nagyon nem mindegy, hogy 
a kisebb lakóotthonokban élők 
szabadon dönthetnek, és az önálló 
életükhöz megkapnak majd minden 
segítséget, vagy újabb, az eddigieknél 
kisebb intézetek épülnek, ahol 
továbbra is kiszolgáltatottan élnek. 
A tervek szerint ugyanis huszonöt 
fős lakóotthonokat is létre lehetett 
volna hozni, újabb miniintézeteket 
teremtve. Ezeket a MEOSZ nem 
tartotta elfogadhatónak, az egy-hat 
fős otthonokat szorgalmazta. Más 
szervezetekkel együtt sikerült elérnie, 
hogy a legfeljebb tizenkét fős otthonok 
létrejöttét támogassák. Az is eredmény, 
hogy a pályázaton induló intézmények 
minden lakóját kiköltöztetik, tehát 
a korábbi tervekkel ellentétben 
nem részleges, hanem teljes lesz a 
kitagolás. Így megakadályozható, hogy 
a kiköltözők helyére később újabb 
fogyatékos emberek kerüljenek. A 
projektben a közép-magyarországi 
régió gazdasági fejlettsége miatt 
nem vehet részt. Az intézetekben 
élők között azonban sokan vannak, 
akik Budapestre vagy környékére 
szeretnének költözni, mert ide köti 
őket a család, a barátok. A MEOSZ 
arra kérte a kormányt, hogy hazai 
forrásokból finanszírozza meg a 
központi régióba történő kitagolást.  
Ez eddig nem valósult meg. 

A jelenleg zajló kitagolási folyamatok 
mellett a szövetség más területeken 
is fellép a mozgáskorlátozott emberek 
lakhatási és közösségi ellátásokhoz 
való jogának érvényesüléséért. 
A sorstársak jelentős része 
kényszerül idősotthonba vagy 
hajléktalanellátásba, mert számukra 
ma csak ezek a megoldások érhetők 
el. A MEOSZ olyan megoldásokért 
küzd, mint a 24 órás támogató 
szolgálat vagy a rehabilitációs 
szükségleteket is figyelembe vevő, 
önrendelkező életet biztosító lakhatási 
szolgáltatás. 

Á P OL Á S I  D Í J
Az ápolási díj sok mozgássérült 
embert, családot érint, akik nagyon 
nehéz körülmények között élnek, 
a MEOSZ ezért több mint másfél 
évtizede kitartóan lobbizik értük, 

minden alkalommal javaslatot tesz 
helyzetük javítására. A szövetség idén 
tavasszal állásfoglalást készített, melyet 
tíz másik érdekvédelmi szervezettel 
közösen benyújtott a szaktárcának. 
Ebben leírta: a szociális ellátórendszert 
úgy kell kialakítani, hogy az ápolási 
díj ne kényszermegoldás legyen a 
családok számára, hanem lehetőség. 
Azáltal pedig, hogy a családok vállalják 
szeretteik otthoni ápolását, az állami 
intézményrendszert tehermentesítik.

Az állásfoglalás szerint az ápolási 
díjat a mindenkori minimálbérhez 
kell igazítani: a legalacsonyabb 
mértékű ápolási díjnak is el kell 
érnie a mindenkori minimálbér 
összegét, több családtag egyidejű 
ápolása esetén annak kétszeresét. Az 
ápolást végző személy tevékenysége 
– a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyhoz hasonlóan – minősüljön 
teljes munkaidős foglalkoztatási, 
ezzel együtt biztosítási jogviszonynak. 
Az ápolást végző személy így 
jogosult lehet a társadalombiztosítás 
egészségbiztosítási ellátásaira, 
továbbá fizetett szabadságra, 
betegszabadságra, helyettesítésének 
megoldására tarthatna igényt. Az 
ápolási tevékenység biztosítási 
jogviszonnyá alakítása oly 
módon is elképzelhető, hogy azt 
munkaviszonnyá, az érte járó díjat 
pedig ápolási munkabérré alakítják 
át. Ez lehetővé tenné, hogy az ápolást 
végző személy a munkaviszony 
alapján az ahhoz kapcsolódó egyéb 
lehetőségeket – adókedvezmény, 
betegség esetén táppénz, fizetett 
szabadság – is igénybe vegye. A 
MEOSZ azt is kérte, hogy azok a 
gyermekvédelmi nevelőszülők is 
kaphassanak ápolási díjat, akik 
a gyermekvédelmi rendszerből 
történő kikerülés után is gondozzák 
gyermeküket. 

Az EMMI szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkárságának válaszából kiderült: 
a kormány nem készül nagy, érdemi 
változtatásra, azaz a díj összegét nem 
tervezi a minimálbér szintjére emelni. A 
foglalkoztatási jogviszonnyá alakítást 
aggályosnak tartja, de megfontolja, 
hogy az ápolási díj időszaka jogosítson 
a megváltozott munkaképességű 
embereknek járó ellátásokra, illetve 

az ápolás megszűntével az érintettek 
részesülhessenek álláskeresési 
ellátásban, szolgáltatásokban. 
Törvénytervezet szerint jövő januártól 
50 ezer forint kiegészítő támogatásban 
részesülhet az ápolást végzők 
meghatározott köre. A MEOSZ 
üdvözölte a lépést, és kérte a jogosulti 
kör kiterjesztését.

T UR I Z MU S 
A MEOSZ véleményezte a 
turizmusról szóló törvényt, és 
javaslatokat fogalmazott meg a 
turisztikai stratégiához. Leírta: 
Magyarországon a mozgássérült 
emberek nem tudják igénybe venni 
a turisztikai, kulturális, szabadidős, 
rekreációs szolgáltatásokat, mert 
nem akadálymentesek, ezért az új 
turisztikai stratégiát és törvényt úgy kell 
megalkotni, hogy a hozzáférhetőség 
mérhető, számonkérhető és 
ellenőrizhető legyen. Alapvető gond, 
hogy még mindig nem egyértelmű, 
mit tekintünk akadálymentesnek. 
A szállodáknál például több tipikus 
hibával találkozhatunk: túl meredek 
rámpák, nem megfelelő méretű, 
kialakítású szobák, mosdók, 
hiányzó kapaszkodók, nem működő 
korlátliftek. A közösségi közlekedés 
akadálymentesítése szintén 
kiemelkedő feladat. Létre kell hozni 
a segédeszköz-bérlés rendszerét, 
átalakított, emelővel ellátott bérelhető 
autókat biztosítani, és lehetővé 
tenni a sportolást, strandolást segítő 
speciális eszközök kölcsönzését. 
A gyógyturisztikai szolgáltatásokat 
szintén fejleszteni kell és fontos, 
hogy legyenek elérhetők naprakész 
információk a mindenki által 
hozzáférhető szolgáltatásokról, a 
szolgáltatók, az utazási irodák ismerjék 
a mozgássérült emberek igényeit, és 
rendelkezzenek a számukra releváns 
információkkal. 

A fogyatékossággal élő gyermekekre 
és családjaikra ugyancsak fokozottan 
kell figyelni. A MEOSZ azt kérte, 
hogy a szociális üdültetési rendszer 
a 18. életévüket betöltő fogyatékos 
emberek mellett a fogyatékos 
gyermekeknek és családjaiknak is 
tegyék lehetővé a kedvezményes 
üdülést. Növelni kell az akadálymentes 
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erdei iskolák, táborhelyek számát, a 
gyermekeknek szóló nyári programok 
és szálláslehetőségek pedig szintén 
legyenek „akadálymentesek”, az 
inklúzió szemléletében szerveződjenek. 
A turizmusban dolgozók képzése, 
érzékenyítése mellett fontos a 
szolgáltatók tudatosságának növelése, 
hogy nyissanak a mozgáskorlátozott 
emberek felé.

EGYÜTTMŰKÖDÉS  
A MUISZ-SZAL
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége 
2017. júliusban együttműködési 
megállapodást kötött a MEOSZ-szal.  
A jövőben közösen lépnek fel a 
turisztikai szolgáltatások, látnivalók 
akadálymentesítéséért, együtt hívják 
fel a turisztikai szakmában dolgozók 
és a döntéshozók figyelmét arra, 
hogy a speciális igények kiszolgálása, 
a turisztikai szolgáltatások 
akadálymentessé tétele közös érdek. 

KISFALUDY TURISZTIKAI 
FEJLESZTÉSI PROGRAM
Hazánk eddigi legjelentősebb 
szállásfejlesztési programjának 
véleményezésében megírtuk: 
kiemelten figyelni kell arra, hogy 
megvalósuljon az épületek, a 
közösségi terek és a szolgáltatások 
akadálymentessége, amely törvényi 
kötelezettség. A MEOSZ felajánlotta 
együttműködését annak érdekében, 
hogy a mozgáskorlátozott emberek 
bevonásával olyan turisztikai paletta 

jöjjön létre, mely a hazai és a külföldi 
fogyatékos emberek számára is 
hozzáférhető.

D IG I TÁ L I S  JÓL É T 
PROGR A M
Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos 
2015-ben a MEOSZ-hoz fordult, 
hogy tegyen javaslatot a Digitális 
Jólét Program témában. A szövetség 
ingyenes internet-hozzáférést kért 
minden, MEOSZ-tagszervezeti 
igazolvánnyal rendelkező mozgássérült 
embernek, mert a mindennapi élet 
megszervezéséhez, a közlekedéshez 
az átlagosnál több ügyintézéshez, 
a munkaerőpiaci hátrányok 
leküzdéséhez elengedhetetlen az 
internethasználat. A szövetség emellett 
javasolta az alapvető számítástechnikai 
eszközök (számítógép, tablet, 
okostelefon, szoftverek) megvételének 
támogatását: a legsúlyosabban 
sérült emberek esetében akár 100 
százalékos arányban szükséges 
támogatni az olyan speciális 
eszközökhöz való hozzáférést, mint 
a fej- vagy szemegér, a különböző 
okoseszközök, illetve az ezeket 
támogató szoftverek. Kérte továbbá, 
hogy legkésőbb az általános iskolai 
tanulmányok megkezdésekor minden 
mozgássérült gyermek alanyi jogon 
kapjon az egyéni igényeinek megfelelő 
számítástechnikai eszközöket, 
szoftvereket és ingyenes internet-

hozzáférést az otthonában, vagy ahol 
nevelkedik, és mindezt az általános, a 
közép- és felsőfokú tanulmányok alatt 
is biztosítsák számukra. Az eszközöket 
időszakosan, a fejlesztéseket követve 
cserélni kell. A felnőttek számára 
ingyenes képzésekre van szükség, ahol 
az alapvető digitális kompetenciákat 
elsajátíthatják. 

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos 
2017 elején bejelentette: a Digitális 
Jólét Program keretében ingyenes 
képzések indulnak a digitális tudás 
növelése érdekében. Kovács Ágnes 
elnök levélben üdvözölte a döntést, 
és ismételten felhívta a biztos 
figyelmét arra, hogy a képzéseket 
akadálymentes helyszíneken kell 
tartani, megfelelő eszközökkel, a 
fogyatékos emberek szervezeteit is 
bevonva.

VA S TA GBÉL S Z ŰRÉS
A kormány 2017. ősztől országos 
vastagbélszűrési programot indít. A 
MEOSZ felhívta a szaktárca figyelmét, 
hogy a szűrést a mozgássérült 
emberek számára is hozzáférhetővé 
kell tenni akadálymentes helyszín, 
környezet biztosításával, a fogyatékos 
emberek számára elérhető 
kommunikációval és az egészségügyi 
személyzet megfelelő felkészítésével.  
A tárca válaszában jelezte: a 
szűrőhálózat kialakításakor kiemelten 
figyelnek az akadálymentes 
megközelíthetőségre, és a program 
kapcsán felveszik a kapcsolatot  
a szövetséggel. 

***
A MEOSZ a fenti stratégiai témákon 
kívül számtalan egyéb kérdésben tett 
komoly lépéseket, így például javaslatot 
dolgozott ki annak érdekében, 
hogy a súlyosan mozgássérült 
emberek ne szoruljanak ki a 
tágasabb, speciális parkolóhelyekről, 
szakmai anyagokkal segíti a korai 
intervenciós – a fogyatékosság korai 
felismerése – szolgáltatások elérését, 
összehangolását, szót emelt a 
paralimpikonoknak az olimpikonokkal 
azonos mértékű jutalmazásáért, 
valamint szorosabb együttműködést 
alakított ki az Egyenlő Bánásmód 
Hatósággal.

G. I. – I. B.
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Kovács Ágnes elnök és dr. Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke


