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A megváltozott munkaképességűekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálata – a MEOSZ egyeztetésre várja a kormány képviselőit  
 
2018. február 19-én a MEOSZ kezdeményezésére a MEOSZ, a Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége valamint az 

Autisták Országos Szövetsége képviselői egyeztetést tartottak a MEOSZ által, a 

rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálatát  követő szabályozás anomáliáiról, valamint 

az ezzel kapcsolatos megoldási javaslatairól készített  anyaggal összefüggésben.  Március 

26-ára a kormányzat képviselőit és az Alapvető Jogok Biztosát várják  közös egyeztetésre 

a MEOSZ székházába. 

 

A nyugdíjrendszer 2012. január 1-jétől történt jelentős átalakítása 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, ezért hívta 2018. február 19-re egy közös konzultációra a fent 

említett szervezeteket.   

 

A 2018. február 19-i egyeztetésen további javaslatok, észrevételek hangzottak el az 

elemzésre vonatkozóan, majd a résztvevők megállapodtak a közös érdekérvényesítésben, 

tekintettel arra, hogy a felvetett problémák mindegyik szervezet tagságát nagymértékben 

érintik. Az egyeztetésen arról is döntés született, hogy március 26-ára a kormányzat 

képviselőit, illetve az Alapvető Jogok Biztosát közös egyeztetésre hívják a MEOSZ 

székházába. 

 
  



2 
 

A MEOSZ a közlekedőképesség-minősítési rendszer átalakítását 
sürgeti 

 
A MEOSZ ismételten az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult a 

közlekedőképesség-minősítési rendszer átalakítása érdekében.  A MEOSZ szerint a 

jelenlegi komplex minősítési rendszer alkalmatlan betölteni a feladatát, így a ténylegesen 

érintettek nagy része nem kaphatja meg  a „közlekedésében súlyosan akadályozott” 

minősítést, ennek folytán pedig az őket megillető kedvezményeket. A MEOSZ jelezte: a 

tárca korábbi ígérete nyomán tagja akar lenni a minősítési rendszer felülvizsgálatára 

létrehozott munkacsoportnak. Továbbá, részt kíván venni a minősítési rendszer esetleges 

felülvizsgálatát megalapozó kutatásban is, ugyanis gyakorlati tapasztalataival 

hatékonyan tudná segíteni a munkát. 

 
A MEOSZ évek óta jelzi az érintettek felé, hogy a közlekedőképesség-minősítési rendszer 

jelenlegi formájában alkalmatlan a közlekedőképességgel kapcsolatos hátrányok 

minősítésére. A szabályozás alapján az minősül „közlekedésében súlyosan 

akadályozottnak,” akinek az egészségkárosodása összességében eléri a 40 százalékot.  

Ennek megállapításánál a jelenlegi szempontrendszer az egészségkárosodási tényezőkre 

(BNO szabályai) helyezi a hangsúlyt, s kevésbé fordít figyelmet arra, hogy ez az 

egészségkárosodás milyen gondot okoz az érintetteknek a mindennapi életvitelükben, így 

a közlekedésükben is (FNO szabályai). A MEOSZ szerint ez rendkívül igazságtalan 

helyzetet teremt, ugyanis nagyon sokan vannak, akik állapotuknál fogva ténylegesen 

súlyosan akadályoztatva vannak a közlekedésükben, miközben a szempontrendszer 

alapján nem minősülnek annak. Így pedig számos kedvezménytől – parkolási igazolvány, 

lakásátalakítási támogatás – elesnek.  

 

A közlekedőképesség-minősítési rendszerének felülvizsgálata érdekében a MEOSZ már 

2016-ban egyeztetést kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárságával. A 2016. február 23-i 

megbeszélésen Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy 

nyilatkozott, hogy az EMMI támogatja a kezdeményezést, a feladatra munkacsoportot 

hoznak létre, melynek munkájába a MEOSZ-t is bevonják. Azóta nem történt előrelépés az 

ügyben. 

 

Miután Lázár János Miniszterelnökséget Vezető Miniszter 2017. szeptember 21-én 

bejelentette, hogy a kormány a jelenlegi közlekedési kedvezmények rendszerének 

felülvizsgálatát tervezi, a MEOSZ részletes előterjesztést készített a kormányzat részére a 

támogatási rendszer átalakítása, illetve az ezzel összefüggő közlekedőképesség-

minősítési rendszer felülvizsgálata érdekében. A szövetség ebben felhívta a figyelmet arra, 

hogy a jelenlegi komplex minősítési rendszer a mostani formájában alkalmatlan a 

közlekedőképességgel kapcsolatos hátrányok minősítésére. A MEOSZ szerint a minősítési 

rendszert oly módon kell megváltoztatni, hogy a minősítési eljárás során a 

közlekedőképesség akadályozottságának mértékét elsősorban arra alapozva állapítsák 

meg, hogy az egészségkárosodás milyen nehézséget, problémát okoz az érintett 
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mindennapi életvitelében (FNO), az egészségkárosodási tényezők, azaz a BNO szabályai 

pedig csak másodlagosan játszanak szerepet.  

 

A korábban a felülvizsgálattal még egyetértő  minisztérium ezúttal azt közölte, hogy a 

jelenlegi vegyes rendszer képes biztosítani azt az objektív szempontrendszert, aminek 

révén egy országosan egységes minősítési rendszer működtethető úgy, hogy az 

egészségügyi hátrányok mellett a közlekedőképességgel kapcsolatos társadalmi 

hátrányokat is értékelni lehessen. 

 

A MEOSZ 2017. december 14-i válaszában ismételten hangsúlyozta, hogy a jelenlegi 

minősítési rendszer sok esetben azzal a következménnyel jár, hogy akik korábban 

megkapták például a parkolási igazolványt, attól most elestek, mivel az új rendszer 

alapján nem minősülnek közlekedésükben súlyosan akadályozottnak, annak ellenére, 

hogy közlekedésük egyébként komolyan nehezített. A MEOSZ egyúttal emlékeztetett arra, 

hogy korábban a minisztériumban is felmerült a minősítési rendszer felülvizsgálatának 

szándéka, illetve e kérdéssel kapcsolatban munkacsoportot kívánt létrehozni. A MEOSZ 

beadványában felhívta a tárca figyelmét az Országos Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervére is, mely tartalmazza, 

hogy a minősítési folyamatok racionalizálása, fejlesztése, hatékonyságának növelése 

érdekében, munkacsoport keretében kell áttekinteni a komplex minősítés folyamatát, 

továbbá munkacsoportot kell létrehozni a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség 

nemzetközi osztályozása (FNO) gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálata céljából. A 

MEOSZ egyúttal tájékoztatást kért az e téren megtett intézkedésekről. 

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár 2018. január 25-i levelében 

arról tájékoztatott: a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság által létrehozott 

munkacsoport megállapítása szerint a BNO alapú vizsgálati módszer alkalmazása során 

előfordul, hogy bizonyos képességek esetében a BNO és az FNO alapú minősítés nem 

egyezik meg maradéktalanul az akadályozottság mértékének mérése tekintetében. Az 

elsődlegesen BNO alapú minősítési rendszerben végzett vizsgálat akár azzal a 

következménnyel is járhat, hogy az a FNO minősítéstől eltérő végkövetkeztetést 

eredményez. A helyettes államtitkár leveléből kitűnik, hogy a minősítési rendszer 

felülvizsgálatát maga a tárca is szükségesnek és fontosnak tartja. A helyettes államtitkár 

arról is tájékoztatott: az intézkedési terv végrehajtása érdekében a minisztériumban 

folyamatban van a munkacsoport megalakítása, melynek feladata a FNO gyakorlati 

alkalmazása feltételeinek vizsgálata lesz. A munkacsoport azokra a kutatási 

eredményekre kíván támaszkodni, amelyet a Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány, 

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai 

Szakszolgálata együttesen végez az FNO gyakorlati alkalmazásának tapasztalati 

megismerésére.    

A MEOSZ 2018. február 1-jén fordult ismételten Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős 

helyettes államtitkárhoz. Jelezte, hogy a MEOSZ is részt akar venni a munkacsoport 

munkájában, figyelemmel arra is, hogy a 2016. február 23-i egyeztetésen erre ígéretet 

kapott. Továbbá, a MEOSZ részt kíván venni a minősítési rendszer esetleges 
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felülvizsgálatát megalapozó kutatásban is, ugyanis a MEOSZ gyakorlati tapasztalataival 

hatékonyan tudná ezt a munkát segíteni. 

 
 
 

M3 felújítás – a MEOSZ nem támogatja a korlátlifteket  

 
A MEOSZ a közelmúltban megjelent sajtóhírekre reagálva ismét közzétette a 2017 nyarán 

kiadott, korlátliftek alkalmazására vonatkozó állásfoglalását. A Szövetség nem támogatja 

ezt a megoldást, mivel több szempontból is alkalmatlannak tartja és nem felel meg az 

önálló használat kritériumának sem. 

 

Nem segíti a babakocsival közlekedők, idősebb korosztály számára sem a metró 

akadálymentes használatát. 

 

Az akadálymentesítés célja, hogy a fogyatékos emberek számára megteremtsük az önálló, 

biztonságos, méltóságteljes használat és közlekedés emberi jogi feltételeit. A 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az alábbi állásfoglalást adja ki 

az épített környezet, a közhasználatú építmény fizikai akadálymentesítése során a 

lépcsőliftek, korlátliftek és lépcsőjáróliftek beépítéséről és alkalmazásáról: 

 

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

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

méternél magasabb szintkülönbség áthidalása helyhiányában nem oldható meg lifttel. Új 

építés esetén nem lehet hivatkozási alap, kizárólag utólagos akadálymentesítésnél 

fogadható el.  

- lépcsőjáró-berendezés üzemszerű használata szigorúan tilos! Ez a berendezés kizárólag 

magánszemélyek magánéletében ideiglenesen és rugalmasan használható eszközként 

alkalmazható és abban az esetben is csak segítő személy közreműködésével.  

 

A MEOSZ elnöksége elkötelezett a már beépített berendezések felszámolása mellett is.  

 

A szövetség elnöksége minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozza, hogy az 

épített környezet, a közhasználatú épületek és a közösségi közlekedés 

akadálymentesítése során olyan eszközöket alkalmazzanak, melyek mindenféle 

szempontból alkalmatalanok a mozgássérült emberek 
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A MEOSZ a banki dolgozók érzékenyítésére tett javaslatot a 
Nemzetgazdasági Minisztérium bizottsági ülésén  
 
 
A MEOSZ 2018. március 1-jén a Nemzetgazdasági Minisztériumban egy bizottsági ülésen 

vett részt, melynek témája a hitelintézetekben a fogyatékos személyek szolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférése, azon belül az ügyfelekkel foglalkozó banki dolgozók 

érzékenyítése, illetve az aláírni nem tudó fogyatékos személyek banki ügyintézésének 

problematikája volt. A bizottság ülésén a Bankszövettség, a Magyar Nemzeti Bank, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbá az Országos Fogyatékosügyi Tanács 

képviselője vett részt. 

 

A MEOSZ már korábban javaslatot tett a Bankszövettségnek, illetve a Magyar Nemzeti 

Banknak arra,  hogy  készüljön egy központi segédlet a banki dolgozók oktatására, 

érzékenyítésére vonatkozóan, amelyet minden pénzintézet használhatna, illetve ennek 

elkészítése során egyeztessenek a fogyatékos személyek érdekképviseletét ellátó 

szervezetekkel is. Javasoltuk továbbá, hogy az érzékenyítés, képzés folyamatába is vonják 

be az érdekképviseletet ellátó szervezeteket, akár úgy is, hogy képviselőik részt vennének 

a gyakorlati oktatásban. 

 

A Bankszövettség képviselője elmondta: a bankok már jelezték,  hogy szükség lenne egy  

egységes segédletre. A bizottság ezért úgy határozott, hogy megkezdi a munkát a segédlet 

kidolgozása érdekében.  

 

Az aláírni nem tudó fogyatékos személyek ügyintézésének problémája kapcsán a 

Bankszövettség képviselője ismertette a bankok ezzel kapcsolatos jelenlegi gyakorlatát. A 

MEOSZ képviselője felhívta a figyelmet az e téren jelentkező problémákra, arra, hogy 

jelenleg is sok negatív tapasztalat érkezik az érintettektől. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy 

a bankok által gyakran megkövetelt névíró megnehezítheti az érintettek helyzetét, adott 

esetben korlátja az önálló ügyintézésnek, önrendelkező életnek.  

A MEOSZ ennek kapcsán sokkal nyitottabb, alkalmazkodóbb hozzáállást tart 

szükségesnek. Felvetettük, hogy a bankok ezen a téren is igyekezzenek rugalmasan 

alkalmazni a már meglévő műszaki, technikai lehetőségeket.  
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Mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése  

- infopontok jönnek létre az ország 20 pontján  
 

A MEOSZ 20 tagegyesületéből érkeznek képviselők 2018. március 5-én a MEOSZ 

székházába, hogy felkészüljenek az infopontok kialakítására az infokommunikációs 

akadálymentesítés keretében. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége „Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs 

akadálymentesítése című, EFOP-1.1.5-17-2017-00004 jelű pályázatával 600 súlyosan 

mozgássérült ember infokommunikációs akadálymentesítését tűzte ki célul a Széchenyi 

2020 program keretében.  A projekt révén a súlyosan mozgássérült, kommunikációs 

nehézségekkel küzdő emberek számára is elérhetővé válnak azok a kommunikációs 

eszközök és alkalmazások, amelyek lehetővé teszik az önrendelkező életet.  

 

A 2018. február 1-jén indult pályázat megvalósításában a MEOSZ számít a tagszervezetek 

együttműködésére.  Valamennyiünk közös érdeke, hogy a program hozzájáruljon a 

mozgáskorlátozott emberek életminőségének javításához, bárhol is élnek az országban. 

Ennek érdekében megyénként szolgáltatási pontokat hozunk létre. Területi lefedettség, 

taglétszám, eddigi tevékenységek, folyamatos virágzó működés lehet a feltétele annak, 

hogy egy tagszervezet megyei szintű feladatellátással segítse a program megvalósulását.  

A tagszervezetekkel való közös együttműködés jegyében húsz tagegyesülettől várjuk a 

képviselőket az országos központba március 5-ére, hogy közösen, az ő szempontjaikat 

figyelembe véve rakjuk le az együttműködés alapjait a szolgáltatási pontok 

működtetéséhez. A húsz szolgáltatási ponton toborzási, érzékenyítő programok zajlanak 

majd. Továbbá a szolgáltatási pontok tartják a kapcsolatot azokkal a sorstársi 

mentorokkal, akik a mozgáskorlátozott embereket segítik  majd a különböző 

infokommunikációs eszközök használatában. A mentorok MEOSZ alkalmazásában állnak 

majd, bérüket a szövetség fizeti, képzésen vesznek részt, de az egyesület érdekében eddig 

végzett tevékenységüket tovább tudják folytatni. Jelen pályázat keretében mód van arra, 

hogy közösen újragondoljuk a sorstársak által nyújtott tanácsadás kereteit, szakmai 

tartalmát, és egy országosan elérhető hálózatot hozzunk létre. 

 

A pályázat egy nagyszerű lehetőség arra, hogy tovább erősítsük Szövetségünket. A 

szolgáltatási hálózaton keresztül megmutathatjuk közösségben betöltött szerepünket, 

úgyis, mint akik saját példájukon keresztül részt vállalnak a társadalmi felelősségvállalás 

terjesztésében, képviselik és megélik az egyenlő esélyű hozzáférés jogát. A mentorok és a 

célcsoport toborzása várhatóan 2018. áprilisában kezdődik.   
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Velünk színesebb a világ – MEOSZ projekt a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javításáért 
 
Megkezdődött az Ésszerű Alkalmazkodás Transznacionális Hálózat kiépítése a „Velünk 

színesebb a világ!“ – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek 

mindennapjaiban című  EFOP 5.2.2-17-2017-00038  projekt keretében. A MEOSZ  felvette 

a kapcsolatot a külföldi partnerszervezetekkel az együttműködés kialakítása és az első 

tanulmányút előkészítése érdekében. A MEOSZ elkészítette a hálózat-alapító 

dokumentum első verzióját, amelyet véleményezésre megküld a  partnerszervezetek 

részére.   

 

A 2018. február 1-jén indult projekt a hazai közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítását, minőségének fejlesztését és az esélyegyenlőség biztosításának egyik 

alapfeltételének kidolgozását tűzte ki célul oly módon, hogy nemzetközi együttműködés 

és hálózatépítés keretében vizsgálja az „ésszerű alkalmazkodás“ elvének gyakorlati 

megvalósulását. A projekt kutatásokkal, tanulmányutakkal és  külföldi szakértők 

bevonásával végzett műhelymunkával a jó gyakorlatokat összegyűjtve és ajánlásokban 

megfogalmazva igyekszik meghatározni, hogy mit értünk az ésszerű alkalmazkodás elve 

szerint például „megfelelő változtatásoknak“ vagy „aránytalan terheknek“.  A projekt a V4 

és a Duna Stratégia 4 országából érkező szakemberek közreműködésével és a MEOSZ 

szakembereinek bevonásával  valósul meg, s előreláthatóan 2020. január 31-én fejeződik 

be. 

 

 

Budapest, 2018. március 02. 

 


