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Ferdepályás liftek oldhatják meg az M3-as metró akadálymentesítését  

A MEOSZ elfogadhatónak tartja, hogy ferdepályás liftekkel biztosítsák a 

mozgáskorlátozott emberek önálló, biztonságos és méltóságteljes közlekedését az M3-as 

metró azon megállóiban, ahol a műszaki feltételek nem adottak a hagyományos liftek 

kiépítésére. A MEOSZ székházában tartott 2018. február 13-i, keddi egyeztetésen a 

MEOSZ, a főváros és az M3-as metróberuházás projektjének képviselői megállapodtak 

abban, hogy a projektigazgatóság bekéri a gyártóktól a ferdepályás liftek műszaki adatait, 

és ezt követően folytatják a tárgyalásokat.  

A MEOSZ, a főváros és az M3-as metróberuházás projektjének képviselői kedden a MEOSZ 

székházában azokról az akadálymentesítési műszaki megoldásokról tartottak 

egyeztetést, amelyek az önálló, biztonságos és méltóságteljes használatot teszik lehetővé 

a hármas metró valamennyi állomásán. A megbeszélésen minden állomás esetében külön-

külön megvizsgálták,  hogy melyek azok a műszaki megoldások, amelyek a fenti célokat a 

lehető legjobban szolgálják.  

A megbeszélésre azt követően került sor,  hogy a MEOSZ  a kormány és a főváros 

képviselőivel folytatott 2018. február 7-i egyeztetésen megállapodás született arról, hogy 

az M3-as metró 20 állomása közül már 18 akadálymentes lesz.  Tarlós István 

főpolgármester úgy nyilatkozott, hogy az esélyegyenlőség  megteremtése érdekében a 

főváros saját erőforrásból a Kálvin téri megálló mellett, további öt megálló 

akadálymentesítését magára vállalja a projekten kívül, de azzal párhuzamosan. A 

kormány képviselőit  a MEOSZ elnöke arra kérte: biztosítsák a költségvetésből a 

fennmaradó két állomás – Ecseri út és Pöttyös utca – teljes körű akadálymentesítéséhez 

szükséges összeget.  A kormány képviselője jelezte: amennyiben a főváros előterjeszti az 

ígért 18 megálló akadálymentesítésén felül  a további 2 megállóra vonatkozó 

akadálymentesítési javaslatot, úgy a kormány megfontolja a finanszírozását. 

A 2018. február 13-i egyeztetésen a MEOSZ elfogadhatónak találta, hogy 6 állomás 

esetében – Kálvin tér, Corvin negyed, Nyugati pályaudvar, Arany János utca, Ferenciek 

tere, Klinikák – ferdepályás liftekkel valósuljon meg az akadálymentesítés. Ezek Nyugat-

Európa több országában  már beváltak, s megfelelnek azoknak a kritériumoknak is, 

amelyeket a MEOSZ mindvégig hangsúlyozott az önálló,  biztonságos és méltóságteljes 

használat kapcsán. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke elmondta: az M3-as projektigazgatóság képviselője jelezte, 

hogy bekéri 7 gyártótól a ferdepályás liftek műszaki paramétereit, s következő 
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alkalommal a MEOSZ bevonásával kiválasztják azokat, amelyeket a legmegfelelőbbnek 

találnak a mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedése szempontjából. A MEOSZ csak 

olyan ferdepályás liftet talál elfogadhatónak, amelyben az aktív kerekesszékek, az 

elektromos kerekesszékek, és elektromos mopedek is elférnek. 

Az egyeztetés résztvevői abban is megállapodtak, hogy lépéseket tesznek a ferdepályás 

liftek honosítása és hatósági elfogadtatása érdekében, különös tekintettel arra, hogy ilyen 

eszközök még nincsenek használatban Magyarországon. E tekintetben számítanak a 

magyar kormány, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésére is. Kovács Ágnes 

elmondta: a megbeszélésen az is elhangzott, hogy a Pöttyös és az Ecseri utcai megállók 

vonatkozásában műszakilag megoldható a hagyományos liftek kialakítása, mely 

megállónként nem éri el az egymilliárd forint bekerülési költséget.  Figyelemmel azonban 

arra, hogy ezen állomásokhoz kapcsolódóan még egyéb, projekten kívüli, térrendezési 

tervek is vannak a főváros asztalán, így ezen metrómegállók sorsáról a következő 

tárgyalásokon kíván a MEOSZ egyeztetni. 

Média: 

Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke nyilatkozott az M3-as metró akadálymentesítéséről az 

Inforádióban, mely az alábbi linkeken  http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-

meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-

akadalymentesiteserol/  

http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-

inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesitese-kapcsan-a-ferdepalyas-

liftekrol/ érhető el. 

 

 

Egyedülálló info-kommunikációs akadálymentesítésbe kezd a MEOSZ – a 

négyvégtag sérült emberek is hozzáférhetnek a közszolgáltatásokhoz 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége „Korlátok nélkül – 

mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése című, EFOP-1.1.5-

17-2017-00004 jelű pályázatával 728 237 520 forint vissza nem térítendő uniós 

támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében. A MEOSZ 600 súlyosan 

mozgássérült ember infokommunikációs akadálymentesítését tűzte ki célul, melynek 

megvalósítása érdekében országos mentor hálózatot épít ki. A projekt révén a 

négyvégtag-sérült és a kommunikációs nehézségekkel küzdő emberek számára is 

elérhetővé válnak azok a kommunikációs eszközök és alkalmazások, amelyek lehetővé 

teszik az önrendelkező életet. 

A projekt célja, hogy elősegítse a mozgáskorlátozott emberek társadalmi felzárkóztatását 

és könnyebbé tegye számukra a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A program 

módszertani segítséget kíván nyújtani, mely révén a mozgáskorlátozott és a halmozottan 

sérült emberek számára lehetővé válhat az önálló ügyintézés. A projekt a Széchenyi 2020 

program keretében valósul meg, s hiánypótló jelleggel dolgozza ki a mozgáskorlátozott 

http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesiteserol/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesiteserol/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesiteserol/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesitese-kapcsan-a-ferdepalyas-liftekrol/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesitese-kapcsan-a-ferdepalyas-liftekrol/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-az-inforadionak-az-m3-as-metro-akadalymentesitese-kapcsan-a-ferdepalyas-liftekrol/
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emberek info-kommunikációs akadálymentesítésének, egyéni adaptációjának lépéseit, 

azzal a céllal, hogy ismert legyen az a módszertan, mely segítségével a mozgáskorlátozott 

emberek hozzájuthatnak a megfelelő támogató technológiákhoz.  

A 728 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt az 

infokommunikációs akadálymentesítés és a rehabilitáció terén több szempontból is 

nóvumnak számít. Olyan súlyosan mozgássérült és kommunikációban akadályozott 

embereket is bekapcsol a társadalmi rehabilitációba, akik csak plusz eszköz segítségével 

tudják használni a számítógépet, ráadásul olyan informatikai eszközöket biztosít 

számukra, amelyek eddig állami támogatással nem voltak elérhetőek. A fejlesztés 

eredményeként 600 súlyosan mozgássérült ember jut laptophoz, tablethez, alternatív 

egérkiváltó berendezésekhez valamint az egyéni kommunikációs igényeinek megfelelő 

eszközökhöz. Továbbá könnyen kezelhető honlapon minden információ elérhető lesz, 

amely a különböző eszközök, programok és applikációk napi használatához szükségesek. 

A projekt magában foglalja a módszerek gyakorlati megvalósulását támogató, motiváló 

sorstársi mentorok, információs technológiai és szakemberek felkészítését is. 

 A MEOSZ tagszervezeteinek fejlesztésével 20 szolgáltatási pontot alakít ki az országban, 

melyek összekötik az infokommunikációs eszközöket és applikációkat használó 

mozgássérült embereket a közszolgáltatást végző szakemberekkel. A munkában részt 

vesz a MEOSZ negyven sorstársi mentora is, akik segítik az érintettek társadalmi 

befogadását, önrendelkező életének kiteljesedését az információs és kommunikációs 

technológiai eszközök minél szélesebb körű alkalmazásával. A MEOSZ nagy hangsúlyt 

fektet a közszolgáltatásban dolgozók tudatformálására is; érzékenyítő workshopokat tart 

számukra.  A projekt – mely a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg – 2018. 

február 1-jén indult, és várhatóan 2021. január 31-én fejeződik be. A projektről bővebb 

információt a www.meosz.hu oldalon olvashatnak. 

Média 

Miklós Kata, a projekt szakmai vezetője nyilatkozott a Karc FM rádiónak, mely az alábbi 

linken http://www.meosz.hu/blog/miklos-kata-a-korlatok-nelkul-a-

mozgaskorlatozott-emberek-info-kommunikacios-akadalymentesitese-c-projekt-

szakmai-vezetoje-nyilatkozott-a-karc-fm-radionak-a-meosz-egyedulallo-

infokommunika/érhető el. 

 

 
A MEOSZ megküldi az EMMI-nek a gyógyászati segédeszközök áfa-

csökkentésére vonatkozó javaslatait 

 
A MEOSZ emberi jogi munkacsoportja a partnerszervezeteivel közösen összeállítja a 

gyógyászati segédeszközök áfa-csökkentésére vonatkozó javaslataikat tartalmazó 

részletes anyagot amit megküldenek az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI). A 

minisztérium ennek alapján konkrét előterjesztést tehet a Nemzetgazdasági 

Minisztériumnak a gyógyászati segédeszközök áfájának csökkentésére vonatkozóan. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy ez  részletesen 

http://www.meosz.hu/blog/miklos-kata-a-korlatok-nelkul-a-mozgaskorlatozott-emberek-info-kommunikacios-akadalymentesitese-c-projekt-szakmai-vezetoje-nyilatkozott-a-karc-fm-radionak-a-meosz-egyedulallo-infokommunika/
http://www.meosz.hu/blog/miklos-kata-a-korlatok-nelkul-a-mozgaskorlatozott-emberek-info-kommunikacios-akadalymentesitese-c-projekt-szakmai-vezetoje-nyilatkozott-a-karc-fm-radionak-a-meosz-egyedulallo-infokommunika/
http://www.meosz.hu/blog/miklos-kata-a-korlatok-nelkul-a-mozgaskorlatozott-emberek-info-kommunikacios-akadalymentesitese-c-projekt-szakmai-vezetoje-nyilatkozott-a-karc-fm-radionak-a-meosz-egyedulallo-infokommunika/
http://www.meosz.hu/blog/miklos-kata-a-korlatok-nelkul-a-mozgaskorlatozott-emberek-info-kommunikacios-akadalymentesitese-c-projekt-szakmai-vezetoje-nyilatkozott-a-karc-fm-radionak-a-meosz-egyedulallo-infokommunika/
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kidolgozott szakmai javaslat  szerves része lehet annak, a kormányprogram keretében 

2018. december 31-ig végrehajtandó intézkedési tervnek, melynek célja, hogy a 

fogyatékos emberek életvitelét segítő korszerű gyógyászati segédeszközökhöz jussanak.  

Esély van ugyanis arra, hogy öt százalékra csökkenhet a gyógyászati segédeszközök áfája, 

miután a MEOSZ és partnerszervezetei által kezdeményezett 2018. január 25-i egyeztető 

fórumon a kormányzati oldal képviselőinek többsége elvi támogatását adta a 

kezdeményezéshez. 

 

Magyarországon több mint egymillió ember használ gyógyászati segédeszközt a 

mindennapi élete során, nagyrészük egyszerre többfélét is az önálló életvitele 

biztosításához.  Az érintettek többsége alacsony jövedelmű, akik a jövedelmük jelentős 

részét egészségügyi kiadásokra fordítják. Rendkívüli terhet ró rájuk a napi életvitelhez 

szükséges gyógyászati segédeszközök megvásárlása, nem egyszer már az önrész 

kifizetése is problémát jelent. E téren 8 éve nem történt árrendezés. A MEOSZ és 

partnerszervezetei ezért 2018. január 25-én egyeztetésre hívták a kormányzati oldal 

képviselőit, hogy közösen dolgozzák ki, milyen lehetőségek vannak a gyógyászati 

segédeszközök áfájának 5 %-ra történő csökkentésére. Ez enyhítené ugyanis a betegek és 

fogyatékos személyek terheit, ugyanakkor nem okozna jelentős bevételkiesést a 

költségvetésnek sem.  Fontosnak tartják azt is, hogy az áfa-csökkentéssel fennmaradt 

összeget továbbra is a segédeszköz támogatásban használják fel; a pénzt az állam olyan 

korszerű, támogatott segédeszközökre fordítsa, amelyek jelentősen megkönnyítenék a 

fogyatékos emberek önálló életvitelét.  Emberi Erőforrások Minisztériuma vállalta, hogy 

közvetítőként részt vesz a MEOSZ és partnerei valamint az NGM közötti egyeztetésben.  

 

A MEOSZ a fentieken túl a gyógyászati segédeszköz ellátásra a közeljövőben saját szakmai 

anyagot is kidolgoz, mely része lehet egy olyan fogyatékosságügyi szakpolitika 

kialakításának, ami a fogyatékos emberek méltóságteljesebb, önállóbb életét segítheti elő 

az emberi jogok érvényesülése mentén. 

 

Média 
 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke nyilatkozott a Szeged TV-nek és a Klubrádiónak  a 

gyógyászati segédeszközök áfa-csökkentése kapcsán,  mely az alábbi linkeken 

http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-a-szeged-

tv-nek-a-gyogyaszati-segedeszkozok-afa-csokkentese-kapcsan/  

http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-a-

klubradionak-a-gyogyaszati-segedeszkozok-afa-csokkentese-kapcsan/ érhető el. 

 

 

 

 

 

http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-a-szeged-tv-nek-a-gyogyaszati-segedeszkozok-afa-csokkentese-kapcsan/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-a-szeged-tv-nek-a-gyogyaszati-segedeszkozok-afa-csokkentese-kapcsan/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-a-klubradionak-a-gyogyaszati-segedeszkozok-afa-csokkentese-kapcsan/
http://www.meosz.hu/blog/kovacs-agnes-a-meosz-elnoke-nyilatkozott-a-klubradionak-a-gyogyaszati-segedeszkozok-afa-csokkentese-kapcsan/
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Rokkantsági nyugdíjrendszer 

A MEOSZ a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását követő szabályozás anomáliáiról, 

valamint a szövetség ezzel  kapcsolatos megoldási javaslatairól készített egy átfogó 

anyagot, amit február 5-én megküldött több,  fogyatékos embereket tömörítő szervezet 

részére.  

A nyugdíjrendszer 2012. január 1-jétől történt jelentős átalakítása ugyanis a fogyatékos, 

köztük a mozgáskorlátozott emberek döntő többségét nagyon komolyan érintette. A 

MEOSZ ezért részletesen vizsgálta a 2012. január 1-jétől hatályos megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi törvény rendelkezéseit. Bár a törvényt már többször módosították, ennek ellenére 

jelenleg is számos ellentmondást, igazságtalanságot, méltánytalan rendelkezést 

tartalmaz, melyek sok esetben rendkívüli hátrányt okoznak azoknak, akik egészségi 

állapotuk megromlása miatt már amúgy is nehéz helyzetben vannak. 

A MEOSZ azt szeretné elérni, hogy az érintett szervezetek közösen gondolkodva 

térképezzék fel a területen fennálló problémákat, s ennek nyomán dolgozzák ki a 

megoldási javaslatokat. A MEOSZ 2018. február 19-re  közös konzultációt 

kezdeményezett, melyre a székházában kerül sor.  

 

Akadálymentes vizsgálat 

Tájékoztatást kért a MEOSZ az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért 

Felelősi Államtitkárság Egészségügyi, Ellátási és Közegészségügyi Főosztály 

Főosztályvezetőjétől, hogy az országban melyek azok a kórházak, egészségügyi 

intézmények, ahol az érintettek számára biztosított korszerűbb, akadálymentes vizsgálat 

lehetősége. A MEOSZ azt követően fordult levélben az EMMI-hez, hogy a főosztályvezető 

az Igazságügyi Minisztérium Emberjogi munkacsoport tematikus ülésén jelentette be: 

folyamatosan történik a kórházak és az egészségügyi intézmények fejlesztése a korszerű, 

akadálymentes vizsgálatok elvégzését lehetővé tevő eszközökkel és diagnosztikai 

berendezésekkel. 

 

Életbiztosítás górcső alatt 

A MEOSZ foglalkozik a fogyatékos, azon belül a mozgáskorlátozott emberek 

életbiztosítás-kötésével kapcsolatos problémákkal. E tekintetben több jelzés is érkezett a 

szövetséghez.  Korábban a panaszos által említett biztosító társaságokat kereste meg a 

MEOSZ, tőlük pozitív válasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy náluk lehetőség van 

életbiztosítás megkötésére mozgáskorlátozott ügyfelek esetében is.  Februárban a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős 

Államtitkárságához fordultunk. Tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy 

mozgáskorlátozott ügyfelek fordultak-e a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó 

hatóságokhoz, illetve azok jogelődjéhez az életbiztosítással, annak megkötésével 

kapcsolatos problémával. Amennyiben igen, milyen visszásságokat jeleztek, az ezekkel 
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kapcsolatban indult eljárások mennyire gyakoriak, illetve azok milyen eredménnyel 

zárultak. 

 

Parkolás – hol és miként ? 

Több megkeresés érkezett a MEOSZ-hoz azzal kapcsolatban, hogy hol és miként lehet 

parkolóhelyet kialakítani mozgáskorlátozott személyek számára. A MEOSZ jelenleg ezzel 

kapcsolatban végez feltáró, kutató munkát. 

 

Budapest, 2018. február 16. 


