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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az elmúlt négy évben 

szakmailag megalapozott, következetes érdekvédelmi tevékenységet folytatott, 

melynek eredményeként ma már olyan grémiumok vonják be a MEOSZ-t az 

egyeztetési folyamatokba, melyre korábban nem volt példa. Szövetségünk 

Magyarország legnagyobb és meghatározó érdekvédelmi szervezete, minden 

magyar mozgáskorlátozott ember és családjaik érdekében végzi azt a szakmai 

alapokon nyugvó, konszenzusra törekvő érdekvédelmi munkáját, mely nyomán 

olyan példaértékű sikerek is születnek, mint például az M3-as metró teljes körű 

akadálymentesítése, vagy az orvosszakmával kibontakozó együttműködés – 

fogalmazott Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a Szövetség 2019. évi közgyűlésén.  Az 

ezt megelőző napon, 2019. május 7-én a MEOSZ elnöksége kihelyezett ülést tartott 

Hajdúszoboszlón, ahol áttekintették az elmúlt időszakban végzett érdekvédelmi 

munka főbb lépéseit. 

 

MEOSZ közgyűlés 2019. - Következetes érdekvédelem a 
mozgáskorlátozott emberek szolgálatában 
 
 
Egyperces néma tiszteletadással kezdődött 2019. május 8-án a MEOSZ éves közgyűlése 

Hajdúszoboszlón. A küldöttek és a jelenlévők azokra a 2019-ben elhunyt tisztségviselőkre 

emlékeztek, akik munkájukkal gazdagították, hitelessé tették a mozgalmat. Tisztelegtek a 

2019. január 2-án elhunyt dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alapító elnöke előtt, aki 

gondolataival, munkásságával, életművével a mozgáskorlátozott emberek közösségének 

zsinórmértéke, mércéje volt. A MEOSZ elnökségében elfoglalt helyét emléke előtt 

tisztelegve nem töltik be. Főhajtással emlékeztek a közelmúltban távozott Fonyódi 

Imrére, a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete korábbi elnökére 

is. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke miután köszöntötte a résztvevőket, a közgyűlés presztízsét 

emelve felolvasott egy részletet dr. Hegedüs Lajosnak, a MEOSZ korábbi elnökének 

leveléből, aki azt írta: „Elolvasva a legutóbbi Hírlevelet elismerésemet fejezem ki a MEOSZ 

érdekérvényesítő tevékenységével kapcsolatban, még akkor is, ha az állam – hasonlóan a 

korábbi beidegződésekhez – nem segítő szándékként, hanem gyakran zaklatásként tekint 

az érdekérvényesítő szervezetek munkájára. Csak így tovább!!! Üdvözlettel: dr. Hegedüs 

Lajos a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete elnöke” 

A közgyűlésen a Szövetség képviselői számot adtak az elmúlt év eredményeiről és 

vázolták a jövőben előttük álló feladatokat. A közgyűlésen meghívott vendégként jelen 



volt Szekeres Pál miniszteri biztos is. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az írásban kiosztott 

szakmai beszámoló kiegészítéseként elmondta: A MEOSZ 2018-ban is stabil gazdálkodást 

folytatott. A korábbi költségvetési hiányokat 2016-ra sikerült felszámolni, s 2016 év eleje 

óta a MEOSZ-nak kölcsönt sem kellett felvennie. 2018-ban ismét pozitív mérleggel zártuk 

az évet, sőt tartalékjainkat is növeltük annak ellenére, hogy további minőségi változásokat 

eszközöltünk. A kiegyensúlyozott gazdálkodás következtében keletkezett 12,4 millió 

forint pluszforrást a tagegyesületeink között tagarányosan osztottuk fel. Balogh Zoltán, a 

MEOSZ Felügyelő Bizottságának elnöke arról számolt be, hogy a felügyeleti szervek által 

végzett ellenőrzések nem tártak fel hibát a MEOSZ működésében.  

-A MEOSZ megalakulásától kezdve a legmeghatározóbb társadalmi szervezet 

Magyarországon, mindig adott arra a szakmai minőségre, amely fémjelezte a munkáját. 

Az elmúlt négy évben, így 2018-ban is értünk el sikereket, köztük példaértékűt is. Vannak 

eredmények, melyek megalapozott szakmai munkánk ellenére még váratnak magukra, s 

vannak olyan érdekvédelmi lobbik, amelyek közel sem úgy végződtek, ahogy mi szerettük 

volna, de nem adjuk fel, a végsőkig küzdünk a mozgáskorlátozott emberek és családjaik 

érdekében. Érdekérvényesítő munkánk során a konszenzusra helyeztük a hangsúlyt, de 

nem minden áron! Munkánk színvonalát mutatja, hogy számos pozitív visszajelzést 

kapunk, s ma már olyan szervezetek kérik ki a MEOSZ véleményét, vagy kérik fel szakmai 

együttműködésre, mint például az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala, REKORE, Alkotmánybíróság. Utóbbi két határozatában is a 

MEOSZ álláspontjával egyező véleményt fogalmazott meg az Mmtv. kapcsán – 

hangsúlyozta Kovács Ágnes.  

A MEOSZ elnöke szerint az érdekérvényesítő munkában a legnagyobb eredmény és 

tanulság az M3-as metró teljes körű akadálymentesítése volt. Az, hogy szakmailag 

megalapozott következetes érveléssel el lehet érni, hogy egy felkészült nagy tudású 

partner átértékelje a korábbi elképzeléseit. Tarlós István főpolgármester ugyanis 

nemcsak azt vállalta, hogy a Főváros a saját költségvetéséből kiegészíti az M3-as metró 

teljes körű akadálymentesítéséhez szükséges forrásokat, hanem a jövőben minden 

jelentős beruházásnál tanácsadóként számít az akadálymentesítés vonatkozásában a 

MEOSZ-ra. Budapest Főváros Önkormányzata és Magyarország Kormánya közösen 

készítik el Budapest hosszú távú – a 2020 és 2030 közötti időszakot felölelő – fejlesztési 

tervét, ebben pedig Tarlós István kérésére a MEOSZ is részt vesz tanácsadóként, hogy 

garantálva legyen az esélyegyenlőség. 

Kovács Ágnes ismertette a Szövetségre 2019-ben váró feladatokat is.  Kovács Ágnes arról 

tájékoztatott, hogy 2019-ben több folyamatban lévő ügyön dolgozik tovább a MEOSZ, 

illetve sok megoldásra váró új feladatba is belekezdett. Két új projektre is nyújtunk be 

pályázatot. A közösségi közlekedés megreformálása és a gyógyászati 

segédeszközrendszer teljes körű átalakítása továbbra is kiemelt területe az érdekvédelmi 

munkának, de nem tekintjük lezártnak az ápolási díj ügyében folytatott lobbinkat sem.  

Nem kell a Gyod! Nem a családi fokozatot kell nézni. A MEOSZ álláspontja változatlan: a 

támogatási rendszer kedvezményezettje a beteg vagy fogyatékos ember, és az ő 

szükségleteinek a kielégítése a prioritás és nem az, hogy ki végzi az ápolást. Továbbá, oly 

módon is bővíteni kellene az ápolási díjra jogosultak körét, hogy az ápolást, gondozást ne 



csupán közeli családtagok láthassák el, ugyanis sok súlyosan mozgáskorlátozott 

személynek nincs olyan – törvény által megkövetelt – hozzátartozója, aki ápolni tudná.  

Ilyen esetben az érintett intézetbe kerül.  

Számtalan együttműködésünk van kialakulóban, amelyek várhatóan segíteni fogják a 

folyamatok előre haladását. A közösségi közlekedés terén folytatott egyeztetéseink során 

a területért felelős tárca megköszönte a MEOSZ proaktív munkáját, s ennek nyomán 

elindult a problémák érdemi felszámolását célzó munka. Ma már olyan grémiumoknak 

része a MEOSZ, melyre korábban érdekvédelemnek nem volt lehetősége, s ezzel új 

alapokra tudtuk helyezni az egyeztetéseket – fogalmazott Kovács Ágnes.  

A MEOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy új érdekvédelmi technikát kell alkalmazni. 

Határozott szakmai érdekképviseletet kell folytatni az ügyekben, így a gyógyászati 

segédeszközök terén is, mely hatalmas problémát jelent a közösségnek. A MEOSZ-nak az 

elmúlt évben sikerült az, ami az egészségügyi tárcának évek során sem; egy 

tárgyalóasztalhoz ültette a gyártókat és forgalmazókat, s immár egységesen indulnak neki 

a rendszer teljes körű átalakításának. Hozzátette: a MEOSZ az orvosszakma támogatását 

is élvezi, egyeztetésekre hívják, kikérik véleményét. Ennek köszönhető az OKITI-vel való 

együttműködés is. Az OKITI-nek jelentős szerepe lesz a népegészségügyi program 

megvalósításában, melybe partnerként vonta be a MEOSZT az emberi jogi oldal 

képviseletében. A MEOSZ részt vesz a kitagolás folyamatában is. A tét nagy, hiszen a 

következő szociális ellátórendszer szakellátásának alapjait helyezi majd el a magyar 

állam. Alapjaiban határozhatjuk meg a fogyatékos emberek szociális ellátásról való 

gondolkodást.   

Kovács Ágnes hangsúlyozta: ahhoz hogy egy szervezet sikeres legyen, kell elhivatottság, 

szakmai tudás, valamint számos olyan képesség és készség, amivel ezt érvényre tudja 

juttatni. A MEOSZ ennek birtokában van. Az eredmények mögött ott vannak a 

tagszervezetek és tisztségviselőik is, ők az alapjai ennek a mozgalomnak.  Felkészült 

szakmai stáb segíti az elnökség munkáját, mely olyan konszenzus mentén működik, ahol 

kizárólag a közösség érdeke számít a megoldandó feladatok során. Nagy erénye ez a 

szervezetnek. Ez a mozgalom attól hiteles, hogy felelősséggel végezzük a munkánkat 

valamennyi mozgáskorlátozott emberért. A mindennapi munkánk, döntéseinek során 

ezért tartozunk az elődöknek és a többszázezer mozgássérült embernek azzal, hogy 

megőrizzük és erősítsük a MEOSZ egységét.    

 
Díjazottak 
 
MEOSZ Ember az emberért díj arany fokozata  
 
Orbán Dénes, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete alelnöke, a Siófoki 

csoport élén végzett kitűnő munkájáért  

MEOSZ Ember az emberért díj ezüst fokozata  
 



Németh Lajosné, a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Felügyelő 
Bizottságának korábbi elnöke munkásságáért 

 

Gratulálunk! 

 

Aláírás - MEOSZ intézkedéseket sürget az írásra képtelen emberek 

ügyintézésének megkönnyítése érdekében 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint sürgősen 

szükség lenne azoknak a jogszabályoknak a megváltoztatására, amelyek a testi és 

érzékszervi fogyatékosságuk miatt aláírásra nem képes emberek ügyintézését 

megkönnyítenék. A MEOSZ az Igazságügyi Minisztériumhoz fordult intézkedés 

végett. A tárca – mint az a válaszából kitűnik – nem zárkózik el attól, hogy 

esetlegesen megfontolja a MEOSZ javaslatait, ám álláspontunkkal szemben a 

jelenlegi szabályozás nem akadályokat, hanem garanciát jelent az érintettek 

számára. A MEOSZ a fogyatékos emberek érdekeit képviselve elfogadhatatlannak 

tartja a választ, és minden lehetséges fórumon tovább küzd az érintettek önálló, 

önrendelkező életéért.  

A súlyosan mozgáskorlátozott emberek között számosan vannak olyanok, akik 

egészségkárosodásukból adódóan (például felső végtagok hiánya, stb.) fizikailag nem 

képesek aláírásukkal, vagy kézjegyükkel ellátni egy adott okiratot. A látássérültek 

problémája hasonló, de esetükben az is gondot okoz, hogy nem tudják az okiratot 

elolvasni.  

A jelenlegi jogi szabályozásból az következik, hogy aki egy adott okiratot akár 

fogyatékosságából adódóan fizikailag nem képes aláírni, vagy kézjegyével ellátni, az 

kénytelen közjegyzőhöz fordulni, mert írásbeli nyilatkozatot ilyen esetben kizárólag 

közokirati formában tehet. A szervezeteinkhez érkező jelzések arra utalnak, hogy ez a 

helyzet komolyan megnehezíti, bonyolultabbá teszi az érintettek mindazon ügyintézéseit, 

ahol valamilyen írásbeli jognyilatkozatot kell tenniük, legyen az akár valamilyen 

szerződés megkötése, banki ügylet intézése, esetleg egy egyszerű hivatali ügyintézés; nem 

beszélve arról a kiszolgáltatott, megalázó helyzetről, amibe ilyenkor az érintett kerülhet. 

Volt olyan eset, amikor a négyvégtag sérült kollégával a bank nem kötött számla 

szerződést azért, mert nem tudja nevét aláírni, más esetben pedig az ügyintéző 

gondnokság alá helyezést javasolt annak a fogyatékos ügyfélnek, aki nem tudta aláírásával 

ellátni a részére kiadott parkolási igazolványt.   

Mindezen tapasztalatok vezettek oda, hogy a MEOSZ és a MVGYOSZ közösen egy, a 

problémák részletes feltárását és megoldási javaslatokat is magában foglaló anyagot 

készített, melyet a Magyar Ügyvédi Kamarával egyeztetve a MEOSZ 2019. február 12-én 

megküldte ( a MEOSZ levele itt  olvasható http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/05/igazsagugyi-miniszterium-level-2019.02.12.pdf ) az Igazságügyi 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/igazsagugyi-miniszterium-level-2019.02.12.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/igazsagugyi-miniszterium-level-2019.02.12.pdf


Minisztériumnak a szükséges intézkedések megtétele érdekében, egyúttal személyes 

egyeztetést kezdeményeztünk Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszternél. 

Javaslataink ( a MEOSZ javaslatai  itt olvashatók http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/05/meosz-es-az-mvgyosz-javaslatai.pdf ) szerint a Polgári Törvénykönyv 

(Ptk.) meghatározná, hogy mi minősül kézjegynek, és a Polgári perrendtartásnak (Pp.) a 

kézjegy hitelesítésére vonatkozó szabályain is enyhítenénk. Eszerint közjegyzői 

hitelesítés mellett elfogadható lenne, ha két tanú igazolja, hogy az írni nem tudó, vagy nem 

képes személy az aláírását vagy kézjegyét előttük saját kezű aláírásának ismerte el, illetve 

ha ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű 

ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az írni nem tudó, vagy nem képes személy az aláírását 

vagy kézjegyét előttük saját kezű aláírásának ismerte el. A Pp, illetve a Ptk. fenti 

módosításai egyértelműsítenék, hogy írni nem tudó, vagy nem képes személyek esetében 

a kézjegy - amit nem csak az érintett helyezhet el az okiraton, és aminek formái rögzítésre 

kerülnek - azonosnak minősül a sajátkezű aláírással. Ez azt is eredményezhetné, hogy az 

írni nem képes személyek ügyintézése egyszerűbbé válna a jogbiztonságuk sérelme 

nélkül. 

Javasoljuk a végintézkedésre vonatkozó szabályozás módosítását is akként, hogy aki vak, 

írástudatlan, vagy olvasásra, vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban ne 

csak kizárólag közvégrendeletet tehessen, hanem ügyvéd által ellenjegyzett 

magánvégrendeletet is. 

Az ingatlannyilvántartási törvényt is módosítani javasoljuk, mert jelenleg azt írja elő, hogy 

írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a 

nyilatkozat közokiratba foglalása szükséges. Ezt kiegészítenénk akként, hogy ügyvéd, 

illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalás is elfogadható 

lenne. 

Az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, Dr. Gyimesi Tamás Ferenc 

válaszlevelében arról tájékoztatott, ( a válaszlevél itt olvasható http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/05/im-valasz-levele-2019.03.09.pdf ) hogy a tárca szerint a hatályos 

jogaszályok az írásra testi, érzékszervi fogyatékosságuk miatt nem képes személyek 

számára garanciaként szolgálnak. Egyebek mellett azzal érvelt: a jogalkotó célja, hogy 

védelmet biztosítson az érintettek számára azzal hogy, különböző ügyletek 

megkötéséhez, vagy nyilatkozatok megtételéhez közjegyző közreműködését, vagy más 

„garanciális személy” részvételét írja elő. Hosszú távon szükségesnek tartják figyelemmel 

kísérni a szabályozás gyakorlati megvalósulását, s vizsgálni, hogy azok mennyiben 

képesek hatékonyan szolgálni az érintettek érdekeit. Az ígéret szerint minderről a 

MEOSZ-t tájékoztatni fogják.  

A MEOSZ hangsúlyozza: a MEOSZ és az MVGYOSZ közös javaslatai fókuszában ugyancsak 

az érintettek jogbiztonsága áll, azonban a Szövetség azért küzd, hogy a jogszabályok úgy 

biztosítsanak maximális védelmet az érintettek számára, hogy közben a mindennapi 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/meosz-es-az-mvgyosz-javaslatai.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/meosz-es-az-mvgyosz-javaslatai.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/im-valasz-levele-2019.03.09.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/im-valasz-levele-2019.03.09.pdf


ügyintézésüket is egyszerűbbé tegye, elősegítve ezzel az önrendelkező életet. A MEOSZ 

erre figyelemmel folytatja az érdekvédelmi munkáját. 

 

Akadálymentesítés  - A MEOSZ szerint jogsértő a közszféra honlapjainak 

akadálymentesítését elősegítő rendelettervezet 

 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint jogsértő az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtása 

érdekében készített rendelettervezete, ezért kéri, hogy azt a tárca a jelen formájában ne 

terjessze a kormány elé. A rendelettervezet és az akadálymentesítési mintanyilatkozat 

alkalmazása, bevezetése ellene megy Magyarország hazai és nemzetközi 

kötelezettségeinek. A rendelet bevezetésével ugyanaz a gyakorlat fog életbe lépni, mint 

amit a fizikai akadálymentesítés hiánya miatt nap, mint nap elszenvednek a 

mozgáskorlátozott emberek – hívta fel a figyelmet Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a 

tárcának írt levelében. 

A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja a részleges akadálymentesítést és nem kér abból a 

szemléletből, hogy mit miért nem kell akadálymentesíteni. A fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezmény (CRPD) és az ahhoz kapcsolódó fakultatív 

jegyzőkönyv kihirdetéséről rendelkező 2007. évi XCII. törvény 9. cikke értelmében a 

hozzáférhető környezet megteremtése olyan alapjog, melyet nem lehet kiskapukkal 

kijátszani. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

rendelkező 1998. évi XXVI. törvény  6. §-a szerint a fogyatékos személy számára 

biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, 

továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető 

jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Ezek alapján 

innovációt és olyan felelős hozzáállást kérünk, mely kihívásként és kötelezettségként 

értelmezi a folyamatos online térben való akadálymentes hozzáférés megteremtését. 

Hazánkban megvan az a technikai környezet és szaktudás, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális téren komoly előrelépések történjenek, és olyan megoldások szülessenek, mely 

az egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják – írta Kovács Ágnes jogsértést hangsúlyozó 

levelében. 

A MEOSZ már a törvény véleményezésekor 2018 nyarán benyújtotta álláspontját (a 

MEOSZ álláspontja itt olvasható http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/MEOSZ-

velemenye_infokommtv.pdf) azonban a törvény az aggályaink és javaslataink 

figyelembevétele nélkül lépett életbe. Akkor azt közölték, hogy a készülő rendelet 

megfelelő választ ad a törvény hiányosságaira. A rendelettervezetben ugyanakkor ennek 

nyoma sincs – áll az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak eljuttatott levelünkben. 

(a MEOSZ minisztériumnak írt levele itt olvasható http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/05/honlapakadalymentesitesmenetrend-MEOSZ20190515.pdf.)  

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/MEOSZ-velemenye_infokommtv.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/MEOSZ-velemenye_infokommtv.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/honlapakadalymentesitesmenetrend-MEOSZ20190515.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/honlapakadalymentesitesmenetrend-MEOSZ20190515.pdf


Az 2016/2102 (EU) irányelve a MEOSZ által megfogalmazott aggályokra nézve több 

„kiskaput“ is tartalmaz, azonban, ha a Magyar Állam az Alaptörvényében lefektetett 

jogokból és az általa ratifikált CRPD-ből kíván kiindulni, akkor következetesen támogatja 

majd ellenőrzi közszolgáltatások egyenlő esélyű igénybevételét, és szükség esetén 

szankcionál.  

 

Magyar Falu Program - A MEOSZ felszólalt az akadálymentesítés 

érdekében 

 
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben összesen 16 alprogram megjelenése várható 

melyek mindegyikében támogatható lesz az akadálymentesítés – tájékoztatta a MEOSZ-t 

Gyopáros Alpár kormánybiztos Szövetségünk Magyar Falu Programhoz írt 

akadálymentesítési javaslatai kapcsán. A MEOSZ arra kérte a kormánybiztost, hogy a 

Magyar Falu Program és az azt konkretizáló részkoncepciók pontosítása során legyen 

figyelemmel az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása tekintetében a kormányzat által 

vállalt kötelezettségekre. A munkálatokról tájékoztassa, és azokba vonja be  a MEOSZ-t. A 

MEOSZ üdvözli, hogy támogatják az akadálymentesítést, azonban továbbra is kéri 

bevonását a munkálatokba, garantálva ezzel az érintettek szempontjainak maradéktalan 

érvényesülését.  

A MEOSZ azt kérte, hogy a folyamatban lévő és a jövőbeni beruházások során 

kritériumként írják elő és érvényesítsék a jogszabályi kötelezettségeket az akadálymentes 

elérhetőség tekintetében. Továbbá, a tanyagondnoki gépjárműbeszerzések pályázati 

feltételek között szerepeljen hogy a jármű átalakított legyen oly módon, hogy az alkalmas 

legyen  a mozgáskorlátozott, kerekesszékes emberek szállítására is.  A MEOSZ ehhez 

felajánlotta szaktudását is.  

Gyopáros Alpár kormánybiztos a Magyar Falu Programhoz írt akadálymentesítési 

javaslatainkat megköszönve egyebek mellett arról tájékoztatta a MEOSZ-t, hogy eddig  „ A 

nemzeti és helyi identitástudat erősítése”, „A helyei egyházi közösségi terek fejlesztése”, 

az „Orvosi rendelő”, az „Orvosi eszközök”, és az „Orvosi szolgálati lakás” című 

alprogramokat hirdették meg. A megjelent kiírások közül az építési tevékenységet 

támogatók mindegyikében szerepel az akadálymentesítés, melynek költségeit a 

jogszabályok betartása mellett a pályázó kistelepülés elszámolhatja a projekt terhére. 

Idén 16 alprogram megjelenése várható, melyek mindegyikében támogatható 

tevékenység lesz az akadálymentesítés, hogy a mozgáskorlátozott, az idős emberek illetve 

a babakocsival közlekedők számára is egyenlő hozzáférést tudjanak biztosítani az 

önkormányzatok a közszolgáltatásokhoz.  

A MEOSZ levelében hivatkozott falu-és tanyagondnoki szolgálatok támogatására még nem 

írták ki a pályázatot, az még kidolgozás alatt áll – írta a kormánybiztos. Egyúttal 

biztosította a MEOSZ elnökét arról, hogy a részletszabályok megalkotásakor figyelembe 

veszik az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását , ezért a műszaki és kényelmi 



követelményeket úgy határozzák majd meg, hogy olyan gépjárművek beszerzését 

támogassák, amelyek a „kerekesszékes közlekedést, illetve az idős, vagy mozgásában 

korlátozott, illetve babakocsival közlekedő személyk szállítását maximálisan biztosítják”. 

 

Gyászmise - dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alapító elnöke tiszteletére 

 
Dr. Chikán Csaba a MEOSZ alapító elnöke tiszteletére 2019. május 25-én gyászmisét 

tartottak a Pestújhelyi, XV. kerület Klebelsberg Kuno u. 43. sz. alatti Keresztelő Szent János 

Plébánián. A gyászmisét egy mozgásában korlátozott plébános tartotta. Dr. Chikán Csaba 

a MEOSZ alapító elnöke, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 

Egyesületének társelnöke, nyugalmazott közjegyző türelemmel viselt, hosszan tartó 

súlyos betegséget követően 2019. január 2-án hunyt el. Január 25-én helyezték végső 

nyugalomra a váci alsóvárosi temetőben. 2019. február 5-én töltötte volna be a 76. évét. 

Aznap dr. Beer Miklós püspök mondott érte gyászmisét Vácon. A család sokak kérésére 

Budapesten is mondatott egy gyászmisét dr. Chikán Csaba tiszteletére. 

 

Pályázati felhívás  mozgáskorlátozott emberek részére – ”Korlátok 

nélkül” - mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs 

akadálymentesítése 

A MEOSZ Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektje azt tűzte ki célul, 

hogy elősegítse a mozgáskorlátozott emberek társadalmi felzárkóztatását és könnyebbé 

tegye számukra a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pályázat célja a súlyosan 

mozgáskorlátozott emberek önrendelkezésének, önálló ügyintézésének elősegítése, 

melyben az ország egész területén elérhető sorstársi rehabilitációs mentoraink nyújtanak 

támogatást. A pályázat első szakaszában eddig több száz mozgáskorlátozott, illetve 

kommunikációjában akadályozott személy jelentkezett, akik a mentorok 

közreműködésével már használják is az egyéni szükségleteikhez igazodó eszközöket.   

 A MEOSZ a projekt keretében 2019. május 15-én újabb pályázatot hirdetett olyan 

súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, akik akadályokba ütköznek a mindennapi 

ügyintézés során. A MEOSZ az akadályok kiküszöbölésére infokommunikációs eszközöket 

(tableteket) ad használatba a résztvevőknek, akik vállalják, hogy az eszközök segítségével 

intézik hivatali és egyéb ügyeiket. Olyan mozgáskorlátozott emberek jelentkezését várják, 

akik tabletet tudnak használni, asszisztív eszközökkel vagy anélkül. A sikeresen pályázók 

az igényeiknek és állapotuknak megfelelő infokommunikációs eszközöket, tableteket 

kapnak használatba. A mentorok a program ideje alatt segítséget nyújtanak az 

ügyintézésben, eszközhasználatban, illetve a visszajelzések küldésében. A résztvevők az 

eszközök (tabletek) használatához technikai segítséget is kapnak egy erre a célra 

létrehozott weboldalon keresztül. Pályázni 2019. június 16-ig lehet.  



A részletes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/05/P%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-

mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozott-emberek-r%C3%A9sz%C3%A9re-m%C3%A1sodik-k%C3%B6r.pdf 

 

Főbb hírek a 2019. május 7-i elnökségi ülésről 

 MMTV – Az elmúlt időszakban az Alkotmánybíróság vizsgálta a rokkantsági ellátó 

rendszer néhány vetületét. Két alkotmánybírósági határozat is született, s a MEOSZ 

következetes fellépése nyomán az Alkotmánybíróság 2019. március 31-ig adott 

határidőt az Országgyűlésnek, hogy jogalkotói feladatának tegyen eleget. A 

jelenlegi rendszer anomáliáit a MEOSZ munkacsoportja feltérképezte, mely adatok 

alapján elkészült a szakmai javaslatunk, melyről egyeztetéseket is folytattunk. 

Előrelépés nem történt az ügyben. A témában megjelent legutóbbi írások a MEOSZ 

honlapján az alábbi linkeken érhetők el: http://www.meosz.hu/blog/meosz-a-

kepviselolokhoz-fordult-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol-szolo-

torveny-felulvizsgalatarol/ 

http://www.meosz.hu/blog/kormanyzati-szintu-egyeztetes-a-rokkantasagi-

nyugdijrendszer-felulvizsgalatarol/ 

 Gyógyászati segédeszközrendszer - A gyógyászati segédeszközrendszerrel 

kapcsolatban is folytatódik a munka. Jelenlegi információink szerint a kormány 

nem támogatja a segédeszközök áfa tartalmának csökkentését. A gyógyászati 

segédeszközgyártók és forgalmazók egyesületével történt egyeztetést követően 

elkészült a közös javaslatunk, melyet megküldtünk az egészségügyi tárcának. um 

részére. A teljes gyógyászati segédeszköz struktúra minden egyes elemének 

felülvizsgálatára tettünk javaslatot. Próbálunk lépéseket tenni annak érdekében, 

hogy egyéni szükségletek alapján kerüljenek kiszolgálásra a segédeszközök. 

 24 órás támogató szolgálat - Az ápolási díj ügyében folytatott lobbinknak van egy 

fontos eredménye. A MEOSZ azt javasolta, hogy az otthonukban, családjukban élő 

mozgáskorlátozott embereket olyan szolgáltatási struktúrával kell megtámogatni, 

amellyel megelőzhető az intézményben történő ellátás. Ennek egyik fontos eleme 

a támogató szolgálatok. A MEOSZ elkészítette az EMMI államtitkársága részére a 

támogató szolgálatok 24 órássá történő bővítésére vonatkozó javaslatcsomagját, 

ami igen alapos szakmai előterjesztés. Megállapodás született arra vonatkozóan, 

hogy a 2020-as költségvetési tervben már szerepelni fog ez a sor is.  

 A MEOSZ korábban kezdeményezte a GYOD megszüntetését, ennek alapján az 

ombudsman vizsgálatot indított a kérdésben. 
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Hírek, felhívások az egyesületek életéből  

 

 A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfűzfő és Körzetének 

csoportja 2019-ben is megrendezi a „Fogyatékossággal Élő Emberek és 

Barátaik Országos  Kulturális Fesztivál”-ját.  Szeretettel hív és vár mindenkit 

a  Glück Ferenc Emlékverseny 25. jubileumi rendezvényére 2019. 

szeptember 14-én 10 órakor a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 

Színháztermében (Balatonfűzfő-gyártelep, Bugyogóforrás u. 12.) A 

jelentkezési lap a http://www.vmme.hu/ oldalon tölthető le.   Jelentkezési 

határidő: 2019. augusztus 10.  

 Szervező: Hegedűs Józsefné tel.: 07-70 362-5702, e-mail: 

hegedusjulika@kabelduo.hu 

 

 A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, Vác 

Város Önkormányzata és a többi szervező szeretettel vár minden érdeklődőt a 

2019. június 7-én a 9 óra 30 perckor kezdődő, Fogyatékossággal élő emberek 

Esélyegyenlőségi Napjára, melyet dr. Chikán Csaba emlékére ajánlanak. Helyszín: 

Madách Imre Művelődési Központ.  Az ünnepélyes megnyitó 9. 30-kor kezdődik az 

aulában, majd 10.00 órától a Tükörteremben Miért fontos a fogyatékos 

embereknek a civil szervezetek működése, hogyan jöttek létre a civil szervezetek? 

„Akkor és most” dr. Chikán Csaba munkásságára, életére visszaemlékezve 

beszélgetés múltról és jelenről. Ezt követően a Madárijesztő című film vetítése. 

Ugyanezen időben a 47-es, 4-es és 12-es teremben érzékenyítő foglakozásokat 

tartanak iskolások számára. 

 

 Idén áprilisban Sárospatakon rendezték meg a XIV. Abylimpiát - Már több 

mint másfél évtizede szervezi meg a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén 

Térségi Egyesülete sport és kézügyességi versenyét. Az Abylimpia azoknak szól, 

akik szeretik a kihívásokat, szeretnek együtt eltölteni egy napot 

kézműveskedéssel, mozgásukban akadályozottaknak is megfelelő 

sportszámokban kipróbálni magukat. 

A beszámolók az alábbi linkeken érhetők el: http://www.msztegy.hu/xiv-abylimpia-

sarospatak-2019-04-27/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ypmdSKRXydk&fbclid=IwAR1UQ7hnbfK7aFfi8IN0FDt

6ThSOqj9_HW5kSd8FV1nj4KER9Y_r6DEmexo 
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 Az  Együtt- Egymásért a Fiatalokkal MKE  Mindszent   2019. április 27-én 20 

éves évfordulóját ünnepelte a Keller Lajos Művelődési Központban. Kiss Józsefné 

elnök megnyitotta a rendezvényt, majd Zsótér Károly polgármester tartott 

köszöntő beszédet.  Gyovai Jánosné saját versét szavalta el, az Arany Páva díjjal 

kitüntetett mindszenti dalkör, Klímó Lászlóné vezetésével dalcsokorral 

köszöntötte a résztvevőket. Az ünnepség fénypontját emelte Bozó Istvánné  

horgolásos kézimunkáinak kiállítása. A rendezvény táncos mulatsággal zárult.  

  

 

 

 
 

 


