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A MEOSZ kezdeményezése nyomán csökkenhet a gyógyászati segédeszközök ára
Esély van arra, hogy öt százalékra csökkenhet a gyógyászati segédeszközök áfája, miután
a MEOSZ és partnerszervezetei által kezdeményezett egyeztető fórumon a kormányzati
oldal képviselőinek többsége elvi támogatását adta a kezdeményezéshez. Kovács Ágnes, a
MEOSZ elnöke arról tájékoztatott, hogy a közeljövőben részletesen kidolgozott szakmai
javaslatot terjesztenek a Nemzetgazdasági Minisztérium elé. Ez 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. A MEOSZ a gyógyászati segédeszköz ellátásra 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.
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 nyugdíjas vagy valamilyen
fogyatékos személy, 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 14 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. A kormány részéről korábban
már volt példa arra, hogy egyes gyógyászati segédeszközök áfáját 5 százalékra
csökkentette, így a MEOSZ és a partnerszervezetek bíznak egy hasonló pozitív
hozzáállásban a 2019. évi költségvetés tervezése során. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma vállalta, hogy közvetítőként részt vesz a MEOSZ és partnerei valamint az
NGM közötti egyeztetésben.
Média
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az Inforádiónak és a Szeged TV-nek nyilatkozott a
gyógyászati segédeszközök áfa-csökkentése érdekében tartott egyeztetésről. Az interjúk
valamint a témában a MEOSZ-ról szóló írások az alábbi linkeken
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M3-as metró – közel a teljes körű akadálymentesítés?
A MEOSZ ismét Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult az M3-as metró teljes körű
akadálymentesítése ügyében. A főváros és a MEOSZ között lezajlott egyeztetések során
olyan konstruktív megállapodás látszik körvonalazódni, mely révén a teljes vonal
akadálymentesítése az M3-as metró beruházása alatt megvalósulhatna. Ehhez azonban
további költségvetési támogatás szükséges. A MEOSZ ismételten arra vár választ a
miniszterelnöktől: biztosítja-e a költségvetésből a kimaradó 7 állomás tekintetében a
szükséges összeget. Kedvező döntés esetén a magyar állam nemcsak a vállalt
kötelezettségeinek tenne eleget, de okafogyottá válhatna egy esetleges népszavazás is,
melynek költségeit így inkább az M3-as metró teljes körű akadálymentesítésére lehetne
fordítani. A MEOSZ 2017. november 16-án fordult először Orbán Viktorhoz, melyben
egyebek mellett arra kérte: biztosítsa az M3-as metró teljes körű akadálymentesítéséhez
hiányzó forrást, hogy a magyar állam eleget tudjon tenni vállalt kötelezettségeinek, és a
mozgássérült, az idős emberek és a kisgyermekes családok a többi állampolgárhoz
hasonlóan haszonélvezői lehessenek ennek a jelentős közösségi beruházásnak.
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke 2018. január 22-én megbeszélést folytatott Tarlós István
főpolgármesterrel, melynek eredményeként a MEOSZ korábbi akadálymentesítésre
vonatkozó javaslatait megerősítő megállapodást születhet. Főpolgármester úr ígéretet
tett arra, hogy az önkormányzat saját erőforrásból - még ezen projekt keretein belül kivitelezni fogja a Kálvin téri megálló akadálymentesítését. Vállalta azt is, hogy az
akadálymentesítésből kimaradó 7 db megálló ügyét a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, és
kezdeményezi, hogy meghatározott időn belül, külön projekt keretében, a MEOSZ
kérésének megfelelő tervek elkészítését, és a teljes akadálymentesítés kivitelezését.
Ahhoz hogy ez megvalósulhasson az így kimaradó 7 állomás esetében további
költségvetési támogatásra van szükség. Az M3-as metró ügye országos jelentőségű; a
mozgássérült-emberek ellátása Budapest-központú.
A MEOSZ határozott álláspontja továbbra is, hogy mindezen okok miatt a hiányzó
költségek biztosítása állami feladat. A MEOSZ továbbra is elkötelezett az M3-as metró
teljes körű akadálymentesítése mellett, ezért minden lehetőséget megragad hazai és
nemzetközi színtéren egyaránt, mely ennek megvalósulását elősegíti, támogatja.
Média
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Fogyatékos személyek munkavállalása
A MEOSZ olyan konstrukció kialakításán dolgozik, amely révén, minél több fogyatékos
ember juthat munkához. Szövetségünk képviselői az Igazságügyi Minisztérium Emberjogi
Munkacsoportjának
Fogyatékossággal
élők
Jogaiért
Felelős
Tematikus
Munkacsoportjának 2018. január 15-i ülésén a rehabilitációs hozzájárulás
felülvizsgálatának szükségességét hangsúlyozták. A MEOSZ azt javasolja, hogy
diffreneciálják a rehabilitációs hozzájárulás rendszerét; e szerint a fogyatékos
munkavállaló alkalmazása esetén magasabb összegű hozzájárulás megfizetése alól
mentesüljön a munkáltató, mint abban az esetben, amikor nem fogyatékos megváltozott
munkaképességű embert foglakoztat. Ezzel is ösztönözve a munkáltatókat a fogyatékos
személyek foglalkoztatására. Továbbá, ha a munkáltató fogyatékos személyt foglalkoztat,
úgy az ahhoz szükséges tárgyi feltételeket – beleértve a környezet átalakítását is –
finanszírozza az állam. A MEOSZ javaslatai között szerepel az is, hogy a jövőben a
megváltozott munkaképességű személyek csoportján belül a D és E komplex minősítéssel
rendelkezők, valamint a fogyatékossági támogatásban részesülők is legyenek jogosultak
a rehabilitációs kártyára.

Intézményi kitagolás
Az érdekvédelem hangsúlyos része a MEOSZ tevékenységének. Ennek keretében
januárban közérdekű adatigényléssel fordultunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumához és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz az intézményi
kitagolás kapcsán. A magyar állam az elkövetkező években 22 milliárd forint uniós
támogatást költ el mintegy négyezer ember támogatott lakhatásba költöztetésére és a
kapcsolódó segítő szolgáltatások kiépítésére. A sajtóhírek szerint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) által benyújtott pályázatok – a kitűzött célokkal
ellentétesen - az intézményből kiköltöztetendő fogyatékos emberek zömét kisfalvakban,
a települések végén, egymáshoz közel eső telkeken helyeznék el. Sajnos nincs
információnk arról, hogy időközben változnak-e a helyszínek vagy valójában a fogyatékos
emberek szegregációjára fordítják az uniós forrást. A MEOSZ éppen szeretné megismerni
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a támogatott lakhatás szolgáltatások pontos címét, továbbá azt, hogy hol történt
módosítás azokhoz a helyszínekhez képest, melyet az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által kikért szakmai tervekben
olvasható. Dokumentumokat kértünk arra nézve is: az SZGYF, hogyan vette figyelembe az
Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület véleményét. A MEOSZ arra is
választ vár, hogy hány lakó költözött vidékről Budapestre a kitagolandó intézetekből.
Támogató szolgálat
A MEOSZ hosszu ideje kuzd annak erdekeben, hogy a raszorulok szukseg eseten napi 24
oraban vehessek igenybe a tamogato szolgaltatast. A MEOSZ januarban levelben fordult
az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma szocialis ugyekert es ta rsadalmi felzarkozasert
felelos allamtitkarahoz azzal: tervezi-e a miniszterium, hogy a jovoben a tamogato
szolgaltatas 24 oraban legyen elerheto. Arra is választ várunk, hogy az országban hol
működnek támogató szolgálatok, azok milyen feladatokat látnak el, s ennek fejében
milyen finanszírozásban részesülnek. Továbbá, miként változtak a támogató szolgálatok
igényelt, teljesített és finanszírozott feladategységei 2016-ban és 2017-ben.
A MEOSZ üdvözli, hogy elsősorban a strukturalis alapok finanszírozasaval az elmult evben
a palyazati forrasok lehetove tettek a tamogato szolgalatok eszkozparkjanak javítasat es a
szolgaltatasok kapacitasanak bovíteset, azonban a problemak ezzel nem oldodtak meg.
Noha az Orszagos Fogyatekossagugyi Program vegrehajtasanak intezkedesi terve rogzíti,
hogy növelni kell a támogató szolgáltatások kapacitását, biztosítani kell a szolgáltatás
országos lefedettségét és fogyatékosság típustól függetlenül biztosítani kell a
szolgáltatáshoz való egyenletes, egyenlő esélyű hozzáférést, a MEOSZ tagsága nap, mint
nap szembesül a nehézségekkel. A fokozott támogatási szükségletű emberek számára
továbbra is csak az intézményi elhelyezés az egyetlen elérhető alternatíva. A
mozgáskorlátozott emberek ugyanis csak hétköznap és munkaidőben vehetik igénybe a
támogató szolgáltatást, ami az emberi méltóságukat veszélyeztető helyzeteket teremt,
hiszen így hétvégén, ünnepeken vagy a délutáni időszakban az alapvető gondozásuk
marad el.
A MEOSZ az országban egyedülálló módon olyan támogató szolgálatot működtet, ahol
egyebek mellett a rászoruló emberek szállítása nemcsak hétköznap, de hétvégente is
megoldott reggel 6.00 óra és este 18.00 óra között. A MEOSZ következetesen harcol azért,
hogy a rászorulók 24 órás ellátása intézményi kereteken kívül is megoldott legyen.
Érdekvédelmi fórum –MEOSZ javaslatokkal
A MEOSZ képviselői 2018. január 16-án, érdekvédelmi fórumon vettek részt a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-ben (FSZK), „A fogyatékos
személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének
kialakítása, fejlesztése” c. projekt éves beszámolója kapcsán. Egyebek mellett – szó volt
arról, hogy a projekt megvalósításában együttműködő, akadálymentesített Család- és
Gyermekjóléti Központokban fogyatékosságügyi tanácsadókat foglalkoztatnak majd, a
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fogyatékosságügyi tanácsadó szolgáltatás pedig majd az ország 20 nagyobb városban lesz
elérhető. A fogyatékosságügyi tanácsadók munkáját a tervek szerint a szociális törvény
szabályozza. A MEOSZ nyomatékosan kérte, hogy a fogyatékos emberek szervezeteit
vonják be a projekt keretében készülő képzési anyagok kidolgozásába. A projekt
megvalósítása során eszközkölcsönzőket hoznak létre, hogy a fogyatékos személyek által
használt kommunikációs eszközök minél szélesebb körben váljanak elérhetővé. A MEOSZ
ennek kapcsán is további egyeztetést kezdeményezett az FSZK-val.

Betegszállítás
A MEOSZ 2018. január 30-án levélben fordult Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős
államtitkárhoz a súlyosan mozgáskorlátozott, elektromos kerekesszéket használó
személyek érdekében. A MEOSZ azt szeretné elérni, hogy a mozgáskorlátozott betegek
használatában lévő, könnyűszerkezetű és összecsukható kerekesszékek mellett az
elektromos kerekesszékeket is szállítsák el a beteggel együtt a betegszállító gépjárműben.
Ennek érdekében a MEOSZ 2017. márciusában levélben kereste meg az emberi
erőforrások miniszterét arra kérve, hogy teremtse meg az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés jogszabályi és finanszírozási feltételeit. Azaz, tegye
kötelezővé, hogy a betegszállítást végző szolgáltatók kötelesek legyenek a beteggel együtt,
egy időben elszállítani a használatában lévő kerekesszékét is, annak típusától függetlenül.
Ezt akkor is kötelesek legyenek megtenni, ha erről a betegszállítást elrendelő orvos nem
rendelkezett. A betegszállítókat kötelezzék olyan gépjárművek beszerzésére, vagy a
meglévők átalakítására, amelyek lehetővé teszik, hogy a kerekesszéket a beteggel együtt
biztonságosan lehessen elszállítani. Továbbá, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a
jelen konstrukció helyébe – mely szerint egy időben csak korlátozott számú segédeszközt
írhat fel az orvos – olyan jogi szabályozás lépjen, mely az egyéni szükségleteken alapuló
eszközigényt veszi figyelembe.
A 2017. május 16-i egyeztetésen az EMMI uniós fejlesztésekért felelős államtitkársága
vállalta, hogy a szükséges forrást rendelkezésre bocsátja, amellyel kapcsolatban
megkereste az egészségügyért felelős államtitkárságot. A MEOSZ tudomása szerint azóta
nem történt előrelépés az ügyben, ezért a 2018. január 30-i levelében arra kérte az
egészségügyért felelős államtitkárt, adjon tájékoztatást arról, hogy az elmúlt időben
milyen intézkedéseket tettek az elektromos kerekesszéket használó mozgáskorlátozottak
egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének jogszabályi és
finanszírozási feltételeinek megteremtése érdekében.
Budapest, 2018. január 31.

5

