
 



MEOSZ Hírlevél 2019. június 1-szeptember 30. 

A MEOSZ az elmúlt időszakban több olyan eredményt ért el, mely jelentős 

kihatással van a mozgáskorlátozott emberek és családjaik életére. Szövetségünk 

fellépése nyomán egyszerűsödik a mozgáskorlátozott emberek parkolókártya 

igénye, így egyebek mellett 2019. október 1-jétől az a mozgáskorlátozott személy, 

akinek állapota orvosilag igazoltan végleges, határozatlan időre, azaz lejárati 

határidő nélkül kapja meg a parkolási igazolványát. Átütő sikereket értünk el a 

súlyosan mozgáskorlátozott emberek gépjárműszerzése kapcsán is. Idén már 120 

millió forint áll rendelkezésre a gépkocsivásárláshoz az  Autóplusz 2019 pályázat 

keretében. Újabb lépéseket tettünk az akadálymentesítés terén is, miután a 

Szövetség közreműködése nyomán hamarosan megkezdődik III. kerületi Szent 

Margit Kórház és Selmeci utcai villamosmegállók akadálymentesítése. Az 

Alkotmánybíróság megsemmisítette a tartós ápolást végzők időkori támogatásáról 

szóló jogszabály azon – MEOSZ által is kifogásolt – rendelkezését, mely 

indokolatlanul tesz különbséget a gyermeküket tartósan ápoló szülők között az 

alapján, hogy a 20 éven át tartó ápolás időszakában igénybe vettek-e meghatározott 

típusú pénzbeli ellátást vagy sem.   Kezdeményezésünkre munkacsoportot hívott 

össze az EMMI a gyógyászati segédeszközrendszer teljes körű  felülvizsgálata 

érdekében – tájékoztatott Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az elmúlt időszakban 

végzett munka eredményeiről. Hangsúlyozta: A MEOSZ következetesen kiáll a 

mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekében, értük, az önrendelkező 

mindennapokért! Ezt szem előtt tartva a MEOSZ a közelmúltban bírósághoz fordult 

a pestisracok.hu portálon megjelent írás mozgáskorlátozott emberek közösségét 

ért jogsértő kitételei kapcsán. 

 

Autóplusz 2019 - A MEOSZ újabb átütő sikere – Emelkedett az Autóplusz 
2019 keretében adható támogatás összege 
 
 
A MEOSZ újabb átütő sikert ért el a súlyosan mozgáskorlátozott emberek 

gépjárműszerzése kapcsán. Szövetségünk fellépése nyomán idén immár 120 millió forint 

áll rendelkezésre a gépkocsivásárláshoz az Autóplusz 2019 pályázat keretében, melyre 

2019. június 12-től 2019. július 15-ig lehetett jelentkezni. A MEOSZ valamennyi 

érdekvédelmi munkája során kizárólag az egyéni szükségleten alapuló támogatási 

rendszert tartja elfogadhatónak, így jelentős előrelépésnek tartja, hogy a MEOSZ 

javaslatára a kormány 2017-től külön pályázati keretet biztosított a súlyosan 

mozgássérült emberek gépjárműszerzésére. Ez az úgynevezett Autóplusz. Az EMMI által 

kiírt Autóplusz 2017 pályázatban 50 százalék volt a támogatás mértéke.  Szövetségünk a 

tárcával folytatott egyeztetések során időközben elérte, hogy a tárca a beadott pályázatok 

alapján felülvizsgálta a pályázat kiírását, és a rendelkezésre álló keretet 2018-ban 



megemelte, s az Autóplusz 2018 pályázatot, már 50+50 millió forint összeggel írták ki. Az 

Autóplusz 2019 pedig immár 120 millió forintos pályázati keretet biztosít. A MEOSZ-nak 

az Autóplusz pályázat kimunkálása során sikerült konszenzusra jutnia a minisztériummal 

a súlyosan mozgássérült emberek érdekében. 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: 

http://www.meosz.hu/blog/autoplusz-2019/ 

 

Parkolási kártya - A MEOSZ fellépése nyomán egyszerűsödik a 
mozgáskorlátozott emberek parkolókártya igénylése 
 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége következetes, szakmailag 

alátámasztott érdekvédelmi munkájával elérte, hogy a jövőben a mozgáskorlátozott 

emberek a speciális igényeihez igazodó, egyszerűbb eljárás keretében igényelhetik a 

parkolási igazolványt. A MEOSZ kérésével összhangban 2019. október 1-jétől az a 

mozgáskorlátozott személy, akinek állapota orvosilag igazoltan végleges, határozatlan 

időre, azaz lejárati határidő nélkül kapja meg a parkolási igazolványát. 2020. január 1-

jétől pedig az ügyfélnek már nem kell a határidőket fejben tartania, mert a kormányhivatal 

a lejárat előtt 90 nappal értesíti az érintetteket, akik a jogosultságuk fennállása esetén 

kezdeményezhetik a parkolási igazolványuk meghosszabbítását – fogalmazott Kovács 

Ágnes, a MEOSZ elnöke. 

 

A MEOSZ még 2018-ban fordult Lázár János akkori miniszterelnökséget vezető 

miniszterhez a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 

kormányrendelet módosításával kapcsolatban.   Szövetségünkhöz ugyanis az elmúlt évek 

során  több jelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy az érintetteknek problémát okoz és 

gyakran komoly anyagi hátrányt is jelent, hogy a parkolási igazolványuk érvényességének 

lejártától az új okmány kiállításáig terjedő időszakban – a jogosultság igazolásának 

hiányában – nem tudják igénybe venni az igazolvány által biztosított kedvezményeket, pl. 

ingyenes parkolás lehetőségét. Volt, aki arról panaszkodott, hogy - bár állapotát a 

rendelkezésre álló szakvélemény véglegesnek rögzítette - a parkolási igazolványa lejártát 

követően komoly többletkiadása keletkezett azzal, hogy rendszeresen kezelésekre kell 

járnia, melyhez állapotából adódóan kénytelen igénybe venni személygépkocsiját, 

ugyanakkor az ügyintézési idő alatt minden alkalommal fizetnie kellett a parkolásért. 

Jeleztük, hogy az ésszerűtlen az a megoldás, hogy a kérelmet  csak a parkolási igazolvány 

hatályossági idejének lejártakor lehet benyújtani, az ügyintézési határidő ugyanakkor a 

kérelem benyújtását követő napon kezdődik, így lényegében az új igazolvány kiállításáig 

nincs érvényes parkolási igazolványa az érintetteknek.  

A MEOSZ a méltánytalan helyzet orvoslását kérte. Egyebekben javasoltuk annak 

megfontolását, hogy a parkolási igazolványról rendelkező kormányrendelet tegye 

lehetővé automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatását, ha annak az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti feltételei fennállnak.  

http://www.meosz.hu/blog/autoplusz-2019/


 

-A 2019. szeptember 10-én megjelent 219/2019. (IX. 10.) kormányrendelet - a MEOSZ 

kérésével összhangban  - 2020. január 1-jétől módosítja az ügyintézés menetét. Ezentúl 

már 90 nappal a lejárat előtt kezdeményezhető az új igazolvány kiállítása, ráadásul nem 

az ügyfélnek kell a dátumot fejben tartania. A járási hivatal ugyanis az igazolvány 

hatályának lejárta előtt 90 nappal értesíti az  ügyfelet annak lejártáról, és arról, hogy ha 

a  jogosultsága továbbra is fennáll, úgy az ügyfél kezdeményezheti az igazolvány 

meghosszabbítását. Tekintve, hogy ez a rendelkezés 2020. január 1-jén lép hatályba, az 

értesítési  határidőt is ettől kezdve kell számítani. Azaz, első ízben azokat értesíti a járási 

hivatal, akiknek 2020. január 1-jén még legalább 90 napjuk van hátra az igazolvány 

érényességéből, a többieknek egyelőre még figyelni kell a lejáratra, de már benyújthatják 

a kérelmüket. Jelentős eredményként könyveljük el, hogy 2019. október 1-jétől az a 

mozgáskorlátozott személy, akinek állapota orvosilag igazoltan végleges, határozatlan 

időre, azaz lejárati határidő nélkül kapja meg a parkolási igazolványát – tájékoztatott 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. 

 

A közlemény a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: 
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-fellepese-nyoman-egyszerusodik-a-
mozgaskorlatozott-emberek-parkolokartya-igenylese/ 
 
 

 
EFOP 1.1.5 - A tagszervezetek és a mentorok erősítik a MEOSZ 

érdekvédelmi munkáját 

A MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítését 

szolgáló, Korlátok nélkül című projektje révén olyan értékekre lelt, mely erősíti a 

Szövetség érdekvédelmi munkáját. Ebben nagyon fontos szerepe van az egyesületeknek 

és a mentoroknak, akikkel közösen a MEOSZ még hatékonyabban tud fellépni a 

mozgáskorlátozott emberek jogainak érvényesítése érdekében – fogalmazott Kovács 

Ágnes, a MEOSZ elnöke a MEOSZ Székházában tartott kétnapos mentortalálkozón. A 

Szövetség elnöke az egyesületek együttműködését és a mentorok elhivatottságát 

megköszönve hangsúlyozta: a MEOSZ következetes szakmai munkájával nem leköveti a 

kormányzati munkát, hanem proaktívan alakítja az érdekvédelem által megtehető 

lépéseket a tagszervezeteivel együttműködve. A MEOSZ mindig az érdekvédelem 

élvonalában járt, olyan nagyszerű kezdeményezésekkel, melyek hosszú távon szolgálják 

a mozgáskorlátozott emberek érdekeit. Ez a tagegyesületek nélkül elképzelhetetlen. 

A MEOSZ a Korlátok nélkül, mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs 

akadálymentesítése című, Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektje 

révén országosan 600 súlyosan mozgáskorlátozott személy infokommunikációs 

akadálymentesítését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy könnyebbé tegye a közügyek 

intézését, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, elősegítve ezzel a társadalmi 

felzárkózást és az önrendelkező életet. A projekt a tagszervezetek bevonásával és 

sorstársi rehabilitációs mentorok közreműködésével valósul meg.  

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-fellepese-nyoman-egyszerusodik-a-mozgaskorlatozott-emberek-parkolokartya-igenylese/
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-fellepese-nyoman-egyszerusodik-a-mozgaskorlatozott-emberek-parkolokartya-igenylese/


-Az elmúlt évtizedek során a MEOSZ - igazodva a kihívásokhoz – folyamatos átalakuláson 

ment keresztül, meghatározva a hazai érdekvédelem súlyát és irányát. Ez a változás elér 

a tagszervezeteinkhez is, s arra buzdítjuk őket, hogy tegyék meg azokat a lépéseket a helyi 

érdekvédelem szintjén, mint amit a MEOSZ az országos érdekvédelemben generál. Fontos, 

hogy tagságunk éljen a jogával! A MEOSZ igazán a tagszervezeteivel együtt erős, velük 

együtt tudja igazán hatékonyan kifejteni az érdekvédelmi munkáját. Az együttműködés 

hatékonyságát a projekt is mutatja; úgy lépünk fel közösen a mozgáskorlátozott emberek 

érdekében, hogy miközben helyi szinten az egyéni sorsokat segítjük az önrendelkező élet 

megteremtése érdekében, országos szinten azért küzdünk, hogy a projekt eredményei a 

fogyatékosságügyi szakpolitika részévé váljanak - mondta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke.  

-A projekt révén olyan súlyosan mozgáskorlátozott, kommunikációjában akadályozott 

emberekhez is eljutottunk, akik eddig rejtve voltak a társadalom előtt. Súlyos adósságot 

törlesztettünk ezzel, másrészt olyan értékekhez jutottunk, mely erősíti a MEOSZ 

érdekvédelmi munkáját. Ezeknek az embereknek az elérésében, a velük való 

együttműködésben a mentorokra és az egyesületekre is nagy feladat hárul. Fontos, hogy 

a rehabilitációs tanácsadás rendszerszinten elérhetővé váljon a mozgáskorlátozott 

emberek számára. A MEOSZ elnöksége elkötelezett abban, hogy a projekt eredményeit, és 

értékeit a program lezárulta után beépítse a MEOSZ érdekvédelmi munkájába és 

struktúrájába – mondta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. 

Miklós Kata, a MEOSZ és a projekt szakmai vezetője a projekt eddigi tapasztalatairól 

szólva kitért arra, hogy eddig a projekt 400 résztvevője kezdte el az online ügyintézést a 

kapott eszközök segítségével. A mentoráltak által az egészségügyi szolgáltatóknál, 

kormányhivataloknál, bankoknál intézett közügyek egy része kapcsán kitűnik, hogy 

számos olyan eset van, mikor is a MEOSZ-nak érdekvédelmi lépéseket kell majd tenni, 

főként az akadálymentesség hiánya miatt.  

Dr. Villányi Zsuzsanna, a MEOSZ jogásza a jogérvényesítés eszközeiről tartott előadást, 

hangsúlyozva: nagyon fontos, hogy tagságunk éljen a jogaival.  

A közlemény a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/a-

tagszervezetek-es-a-mentorok-erositik-a-meosz-erdekvedelmi-munkajat/ 

 

Gyógyászati segédeszközrendszer - A MEOSZ fellépése nyomán az EMMI 

munkacsoportot hív össze a gyógyászati segédeszközrendszer 

felülvizsgálata érdekében 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megalapozott és 

következetes szakmai és érdekvédelmi munkája révén elérte, hogy az EMMI 

munkacsoportot hoz létre a gyógyászati segédeszközrendszer felülvizsgálata érdekében. 

A MEOSZ kezdeményezése nyomán dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős 

államtitkára 2019. július 16-án a minisztériumba hívta össze azt a megbeszélést, melyen 

az érintett szervezetek – köztük a MEOSZ – bevonásával vázolták a gyógyászati 

http://www.meosz.hu/blog/a-tagszervezetek-es-a-mentorok-erositik-a-meosz-erdekvedelmi-munkajat/
http://www.meosz.hu/blog/a-tagszervezetek-es-a-mentorok-erositik-a-meosz-erdekvedelmi-munkajat/


segédeszközrendszert érintő legfontosabb feladatokat.  Az államtitkár asszony jelezte: 

előreláthatóan augusztus második felében ül össze először a munkacsoport. Kovács 

Ágnes, a MEOSZ elnöke kérte: a munkát a MEOSZ által kidolgozott, a gyártók és 

forgalmazók által támogatott szakmai anyagok alapján kezdjék meg, melyek az elmúlt egy 

évben kerültek a tárca elé. Jelezte: a rendszer olyan felülvizsgálatára van szükség, mely 

azt eredményezi, hogy a gyógyászati segédeszközökre fordított állami források innovatív, 

magas szakmai színvonalon, az egyén személyre szabott szükségleteit fedezzék, miközben 

a gyártók és forgalmazók érdekei és képviselve legyenek. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke 2019. június végén nyílt levélben fordult dr. Horváth Ildikó 

egészségügyért felelős államtitkárhoz, melyben a gyógyászati segédeszközrendszer teljes 

körű átalakítását kezdeményezte a segédeszközt használók kritikus helyzete miatt.  

Egyúttal arra kérte az EMMI egészségügyért felelős államtitkárát, hogy – a MEOSZ 

szakmai anyagát alapul véve – haladéktalanul hívják össze az első egyeztetést. A MEOSZ 

elnökének kezdeményezése nyomán a tárca 2019. július 16-ra hívta össze többek között 

a MEOSZ, a gyártók és forgalmazók, valamint az ügyben érintett állami, így a NEAK 

képviselői részvételével tartott megbeszélést.  Dr. Horváth Ildikó államtitkár jelezte, az 

államnak is az az érdeke, hogy az érintettek technikailag megfelelő, jó minőségű 

gyógyászati segédeszközökhöz jussanak, s kassza kiadásai ne a kevésbé hatékony 

dolgokra fordítódjanak. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a keddi megbeszélésen kitért arra, hogy hiába növekszik 

a gyógyászati segédeszközökre a központi költségvetésből fordított állami forrás, ha az 

érintettek ellátása egyre rosszabb színvonalú. A magyar állam élen jár abban, hogy olyan 

jogszabályokat fogadott el a fogyatékos emberek érdekében, melyek elősegítik a 

társadalmi szerepvállalásukat, ennek azonban egyik eszköze lenne a megfelelő 

gyógyászati segédeszköz ellátás. Az innovatív, személyre szabott gyógyászati 

segédeszközök a munka világába történő elhelyezkedést is elősegítenék. Immár 21 éves 

az a jogszabályunk, mely a fogyatékos emberek teljes társadalmi részvételét tűzte ki célul. 

Ennek megvalósítását szolgálja az Országos Fogyatékosságügyi Program. A MEOSZ 

megalapozott szakmai munkája nyomán immár az Intézkedési Terv részét képezi a 

gyógyászati segédeszközrendszer felülvizsgálata. 

Kovács Ágnes hangsúlyozta: a MEOSZ az elmúlt egy évben elérte, amire korábban még 

nem volt példa: a fogyatékos emberek szervezetei, a gyártók és forgalmazók valamint az 

orvosszakmai képviselői egy asztalhoz ültek, s konszenzusra jutottak abban, hogy a 

gyógyászati segédeszközök terén meg kell újítani a rendszert.  A felülvizsgálat nem tűr 

további halasztást, semmi nem gátolhatja az érintettek megfelelő színvonalú ellátását. 

Létre kell hozni egy munkacsoportot, a fogyatékos emberek országos szövetségei, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), az orvosszakma képviselői valamint a 

segédeszköz gyártók és forgalmazók bevonásával, a feladatok, felelősök és határidők 

kitűzésével pedig mielőbb el kell kezdeni az érdemi munkát. 



Szekeres Pál miniszteri biztos szerint a munkacsoport a stratégia felülvizsgálata mellett 

fogalmazzon meg javaslatokat az azonnali és az átmeneti intézkedésekre vonatkozóan is.  

Dr. Horváth Ildikó államtitkár jelezte: szeretné, ha augusztusban már összeülne a 

munkacsoport – annak összetétele a jövőben alakul ki – melynek egyik első feladata lenne 

az azonnali intézkedést igénylő feladatok összegzése. 

A MEOSZ elnöke és az EMMI államtitkára már másodszor egyeztetett az elmúlt egy 

hétben. Kovács Ágnes az EMMI államtitkárságának kezdeményezésére 2019. július 9-én 

találkozott dr. Horváth Ildikóval, mikor is azokról a MEOSZ által készített szakmai 

anyagokról egyeztettek, melyek a fogyatékos emberek életét hátrányosan befolyásoló, 

megoldásra váró problémákkal kapcsolatban vázolnak megoldási javaslatokat. (A 

részletes szakmai anyagot a MEOSZ elnöke először 2018. december 5-én küldte meg az 

államtitkárságnak.) Így az egyeztetés részét képezte a gyógyászati segédeszközrendszer 

teljes körű átalakítása, az elektromos kerekesszékek és mopedek típuskörének 

felülvizsgálata és módosítása, az elektromos kerekesszékek betegszállító járművel 

történő elszállítása érdekében tett javaslatok, illetve a MEOSZ azon javaslata is, hogy a 

gyermek-bénultak és az izom-disztrófiában szenvedő emberek is részesüljenek tb 

támogatásban a BiPAP légzést támogató eszközök beszerzésénél. A MEOSZ javaslatai 

között szerepel az alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök tb támogatásának 

áttekintése valamint a Magyar Rehabilitációs Társaság Gyermekszekciója által 

megfogalmazott, a fogyatékos gyermekek hatékonyabb segédeszköz ellátását célzó 

javaslat támogatása is.  

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken olvasható: http://www.meosz.hu/blog/a-
meosz-fellepese-nyoman-az-emmi-munkacsoportot-hiv-ossze-a-gyogyaszati-
segedeszkozrendszer-felulvizsgalata-erdekeben/ 

 
 
Gyógyászati segédeszközrendszer – Gyógyászati segédeszközrendszer: a 

MEOSZ elnöke azonnali egyeztetést sürget az EMMI korábbi ígérete 

alapján 

A MEOSZ szerint a gyógyászati segédeszközt használók kritikus helyzete miatt nem 

odázható tovább a gyógyászati segédeszközrendszer teljes körű átalakítása, ezért Kovács 

Ágnes, a MEOSZ elnöke 2019 júliusában azonnali intézkedések megtételére kérte fel dr. 

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárt. Arra kérte, hogy az EMMI 

egészségügyért felelős államtitkársága – a MEOSZ szakmai anyagát alapul véve – 

haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket, és a korábbi ígéretnek megfelelően 

hívják össze az első egyeztetést. A MEOSZ a több százezer érintett érdekében és nevében 

lép fel mielőbbi megoldást sürgetve. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke nyílt levélben fordult dr. Horváth Ildikó egészségügyért 

felelős államtitkárhoz, (A MEOSZ elnökének levele itt olvasható: 

http://www.meosz.hu/wp-

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-fellepese-nyoman-az-emmi-munkacsoportot-hiv-ossze-a-gyogyaszati-segedeszkozrendszer-felulvizsgalata-erdekeben/
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-fellepese-nyoman-az-emmi-munkacsoportot-hiv-ossze-a-gyogyaszati-segedeszkozrendszer-felulvizsgalata-erdekeben/
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-fellepese-nyoman-az-emmi-munkacsoportot-hiv-ossze-a-gyogyaszati-segedeszkozrendszer-felulvizsgalata-erdekeben/
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/07/DrHorv%C3%A1th_Ildik%C3%B3_GYSE.pdf


content/uploads/2019/07/DrHorv%C3%A1th_Ildik%C3%B3_GYSE.pdf) miután a 

MEOSZ a médiából és háttérinformációkból értesült arról, hogy a gyógyászati 

segédeszközökre fordítandó állami források megemeléséért lobbiznak a gyártók és a 

forgalmazók. Történik mindez úgy, hogy lassan egy éve – a tárca hallgatása miatt – nincs 

előrelépés, holott korábban megállapodás született a gyógyászati segédeszközrendszer 

teljes körű átalakítását célzó közös cselekvésben, és az EMMI államtitkárságán van a 

MEOSZ által előterjesztett, az orvosszakma, valamint a gyártók és forgalmazók által 

támogatott szakmai anyag, amelyre fél év alatt sem érkezett válasz. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke levelében emlékeztetett arra, hogy 2018 júliusában az 

EMMI egészségügyért felelős államtitkárságának kezdeményezésére megbeszélést tartott 

az EMMI, a MEOSZ, az Orvostechnikai Szövetség, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség, 

az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége, az OPRA Ortetika, Protetika, Rehabilitáció Szövetség 

valamint az Egészségügyi Technológiai és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete 

részvételével a gyógyászati segédeszközök áfa-csökkentésére, valamint áremelésére, 

árkompenzációjára vonatkozó javaslatok ügyében. Az egyeztetésen a MEOSZ elnöke 

határozottan és egyértelműen leszögezte: a MEOSZ önmagában nem támogatja a 

forgalmazók és gyártók áremelésre, árkompenzációra vonatkozó javaslatát, mert az nem 

eredményezné a mozgáskorlátozott emberek innovatív segédeszközökhöz való jutását és 

az ellátás minőségi javulását. Hiába növekszik a gyógyászati segédeszközökre a központi 

költségvetésből fordított állami forrás, ha az érintettek ellátása egyre rosszabb 

színvonalú. Ezt támasztja alá a Magyar Államkincstár táblázta, melyet az EMMI 

államtitkársága bocsátott a MEOSZ rendelkezésére. 

A Szövetség szerint a terület újraszabályozása mára már elkerülhetetlenné vált, ezért 

kezdeményezte, hogy induljon el a terület érdemi felülvizsgálata.  A MEOSZ szerint 

szükség van a gyógyászati segédeszköz ellátás- és szabályozás terén szakértői bizottságok 

létrehozására a minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), az orvos 

szakma képviselői valamint a segédeszköz gyártók és forgalmazók bevonásával, melyben 

a Szövetség aktív és konstruktív szerepet kíván vállalni. 

A MEOSZ szerint mielőbb szükség van a jogszabályi környezet megváltoztatására, és az 

átfogó minőség-ellenőrzés bevezetésére. Újra kell építeni a társadalombiztosítás által 

támogatott gyógyászati segédeszközök körét, azok finanszírozási feltételrendszerét a 

felhasználók érdekeit is figyelembe véve ahhoz, hogy egy európai szintű, egyéni 

szükségleteket figyelembe vevő rendszer jöjjön létre. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő 

információáramlás a szakemberek és a betegek körében. A MEOSZ szerint mindezen 

feladatok eredményes megvalósítása érdekében meg kell határozni a felelősségi köröket 

a felelősök és a határidők pontos megjelölésével. Az EMMI akkor támogatóan fogadta a 

MEOSZ javaslatát, és azt kérte: a MEOSZ egyeztessen erről a gyártók és forgalmazók 

képviselőivel. Ezt követően a MEOSZ koordinálásával elindult a Szövetség és az 

Orvostechnikai Szövetség, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség, az Ortopéd 

Cipőkészítők Szövetsége, az OPRA Ortetika, Protetika, Rehabilitáció Szövetség valamint 

az Egészségügyi Technológiai és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete között az egyeztetési 

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2019/07/DrHorv%C3%A1th_Ildik%C3%B3_GYSE.pdf


folyamat, melynek végeredményeként megszületett a tárca felé a közös javaslat.  (a 

MEOSZ szakmai anyaga itt olvasható) A tárca a tavalyi találkozón azt az ígéretet tette, ha 

megállapodunk, és ezt írásban rögzítjük, akkor közösen megkezdjük a megállapodás 

szerint a terület felülvizsgálatát. Ez az elmúlt félévben nem történt meg. A prioritás az 

ember, az érintettek egyéni, személyes szükséglete, ezért a jelenlegi gyakorlat így nem 

mehet tovább. Ebben az egészségügyi tárcának hatalmas felelőssége van és nem 

halogathatja tovább a szükséges lépéseket! – szögezte le Kovács Ágnes az EMMI 

államtitkárának írt levelében.  

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: 

http://www.meosz.hu/blog/gyogyaszati-segedeszkozrendszer-a-meosz-elnoke-

azonnali-egyeztetest-surget-az-emmi-korabbi-igerte-alapjan/ 

 

Alkotmánybíróság - Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a tartós 

ápolást végzők időskori támogatásáról szóló jogszabály MEOSZ által is 

diszkriminatívnak tartott rendelkezését 

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a tartós ápolást végzők időkori támogatásáról 

szóló jogszabály azon – MEOSZ által is kifogásolt – rendelkezését, mely indokolatlanul tesz 

különbséget a gyermeküket tartósan ápoló szülők között az alapján, hogy a 20 éven át 

tartó ápolás időszakában igénybe vettek-e meghatározott típusú pénzbeli ellátást vagy 

sem.  A taláros testület alkotmányos követelményként mondta ki, hogy a tartós ápolást 

végzők időskori támogatására vonatkozó kérelem nem utasítható el, ha megállapítható, 

hogy az igénylő a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekét illetve 

gyermekeit összesen legalább 20 éven át saját háztartásában gondozta. Tehát újból 

benyújthatják kérelmüket az illetékes kormányhivatalhoz, akiknek e címen utasították el 

az igényét. A MEOSZ üdvözli, és rendkívül fontosnak tartja az Alkotmánybíróság döntését, 

azonban továbbra is küzd azért, hogy a tartós ápolást végzők időskori támogatását 

megkülönböztetés nélkül minden érintettre terjesszék ki, így azokra is, akik adott esetben 

testvérüket vagy szüleiket ápolták. 

A MEOSZ hosszú évek eredménytelen lobbija után jelentős előrelépésként értékelte, hogy 

2018. január 1-jétől nyugdíjuk mellett havi 50 ezer forintos kiegészítő támogatásban 

részesül az ápolást végzők meghatározott köre, azonban a törvényt több ponton is 

diszkriminatívnak találta, ezért az illetékes fórumokhoz fordult. Többek között 2018. 

május 7-én levélben kereste meg az alapvető jogok biztosát (a MEOSZ levele itt olvasható) 

a sérelmezett rendelkezések miatt. A MEOSZ szerint ugyanis a jogszabály hátrányos 

megkülönböztetést tesz a gyermeküket ápoló szülők és más hozzátartozók közt, mivel a 

szülők megkapják a tartós ápolást végzők időskori támogatását, míg a rokonukat tartósan 

ápoló más hozzátartozók nem. Ezen túlmenően diszkriminál a szabályozás a gyermeküket 

tartósan ápoló szülők csoportján belül is, mivel az ápolás tényének és időtartamának 

igazolására kizárólag az ápolási díj (illetve maximum tíz év időtartamra 

http://www.meosz.hu/blog/gyogyaszati-segedeszkozrendszer-a-meosz-elnoke-azonnali-egyeztetest-surget-az-emmi-korabbi-igerte-alapjan/
http://www.meosz.hu/blog/gyogyaszati-segedeszkozrendszer-a-meosz-elnoke-azonnali-egyeztetest-surget-az-emmi-korabbi-igerte-alapjan/


gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás) folyósítását veszi 

figyelembe, más családtámogatási ellátás folyósítását nem. 

Az alapvető jogok biztosa a MEOSZ elnökének címzett 2018. július 26-i levelében csak arra 

tért ki: a szülő gyermeke felé irányuló alkotmányos kötelezettsége kiemeli ezt a viszonyt 

más kötelezettségek közül, ezért álláspontja szerint alkotmányosan igazolt, hogy ezt a 

támogatást csak a szülők kaphassák meg. A MEOSZ további kifogásait a válaszlevél nem 

érintette. 

Az Alkotmánybíróság a 2019. július 15-i határozatában – három bírósági indítvány és egy 

magánszemély panasza nyomán – alaptörvény-ellenessé nyilvánította és 

megsemmisítette a gyermeküket tartósan ápoló szülök közötti diszkriminatív törvényi 

rendelkezést, mely a megsemmisítésről szóló határozatának a hivatalos lapban történő 

közzétételét követő napon veszíti hatályát. Azaz, ettől kezdve erre hivatkozással nem 

utasítható el a tartós ápolást végző személyek támogatásának megállapítása iránti 

kérelem.  Az AB döntése értelmében tehát a korábban ezen az alapon elutasított 

kérelmezők igényükkel ismét az illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak. Az 

Alkotmánybíróság ugyanakkor egyéb kérdést erre irányuló indítvány hiányában nem 

vizsgálhatott. 

 

Az Alkotmánybíróság azt a – MEOSZ által is sérelmezett – rendelkezést semmisítette meg, 

mely alapján különbséget tettek a gyermeküket tartósan ápoló szülők között az alapján, 

hogy a 20 éven át tartó ápolás időszakában igénybe vettek-e meghatározott típusú 

pénzbeli ellátást vagy sem. Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta 

ki, hogy a tartós ápolást végzők időskori támogatására vonatkozó kérelem nem utasítható 

el, ha megállapítható, hogy az igénylő a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos 

gyermekét, illetve gyermekeit összesen legalább 20 éven át saját háztartásában gondozta. 

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a támogatás az Alaptörvényből levezethető 

olyan juttatás, amellyel az állam kifejezetten elismeri a szülők áldozatos ápolási, 

gondozási tevékenységét. Ebből következően az alaptörvény-ellenes különbségtétel 

abban nyilvánult meg, hogy a jogalkotó kizárólagos jogosultsági feltételként az egyes, a 

törvényben nevesített ellátási formák folyósításának időszakát határozta meg, így pedig 

az ellátás igénybevételéből kizárta azokat az igénylőket, akik olyan időszakban ápolták 

legalább 20 éven át gyermeküket, amikor a törvényben nevesített ellátások még nem 

(vagy nem elegendő ideig) léteztek. 

Az Alkotmánybíróság megállapította azt is – a MEOSZ álláspontjával egyezően – hogy a 

szabályozás ésszerűtlen különbséget tesz a szülők között az alapján, hogy egy, vagy több 

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket ápoltak. Alaptörvény-ellenes 

helyzetet eredményez ugyanis, ha utóbbiak egyik gyermeke esetében sem igazolható a 

legalább 20 éven át történő ápolás, miközben a szülő a gyermekeit együttesen legalább 20 



éven keresztül igazolhatóan ápolta. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság ezt a 

szabályozási részt is megsemmisítette. 

- A minden tartós ápolásban érintett személyre kiterjedő szabályozás ugyan még nem 

valósult meg, de részsiker, hogy a szülők közötti igazságtalan megkülönböztetést az 

Alkotmánybíróság III/1716/2018. számú határozatával megszüntette – fogalmazott 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. Mint mondta, ezen előremutató intézkedések elismerése 

mellett a MEOSZ továbbra is fenntartja, hogy aggályos a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A § szerinti rendelkezés abból a szempontból, 

hogy  a 20 éven át tartó ápolás, gondozás nem csak azok esetében okoz jelentős, 

anyagiakban is megnyilvánuló hátrányt, akik gyermeküket gondozzák, hanem azoknak is, 

akik tartós gondozásra, gyakran 24 órás felügyeletre szoruló más családtagjukról (szülő, 

testvér, házastárs) gondoskodnak. Mert életszerű és gyakran előforduló helyzet, hogy az 

érintett 20 éven át, esetleg még hosszabb ideig ápolja hozzátartozóját, és ez a 

gondoskodás nemcsak gyermeket, hanem szülőt, vagy más családtagot is érinthet. Az 

ápolás, gondozás következtében történő jövedelemkiesés ezeket az embereket is sújtja, 

ők ennek ellentételezésére a törvény alapján továbbra sem számíthatnak. Szövetségünk 

továbbra is küzd azért, hogy a tartós ápolást végzők időskori támogatását 

megkülönböztetés nélkül minden érintettre terjesszék ki – hangsúlyozta Kovács Ágnes, a 

MEOSZ elnöke. 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/az-
elutasitott-szulok-kerjek-ismet-jogos-tamogatasukat/ 
 
 
SMA betegek - A MEOSZ az EMMI válaszát sürgeti az SMA betegek alanyi 
jogon járó támogatott kezelése érdekében  
 

 
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ismételten Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások 

miniszteréhez fordult az SMA betegek érdekében, miután a tárca vezetője március óta 

nem válaszolt a Szövetség megkeresésére. Annak érdekében kérte a miniszter támogató 

közbenjárását, hogy az SMA betegek alanyi jogon minél hamarabb megkaphassák azt a 

kezelést, amely évekkel meghosszabbíthatja az életüket.  A MEOSZ továbbra is választ vár 

a tárcától, hogy mit tesz azért, hogy minden SMA beteg társadalombiztosítási 

támogatással részesüljön az állapota szerint szükséges Spinraza gyógyszeres kezelésben. 

Továbbá, mikorra teremtik meg az SMA kezelések állandó és automatikusan járó 

finanszírozási feltételeit, az átmeneti időszakban pedig hogyan garantálják, hogy minden 

SMA betegséggel élő magyar állampolgár haladéktalanul megkapja a szükséges ellátást 

Magyarország költségvetéséből.  

 

Az SMA betegek különösen nehéz helyzetben vannak, ugyanis miközben 

fokozódó mozgáskorlátozottsággal kell számolniuk, olykor légzési komplikációk is 

felléphetnek, a különböző szolgáltatási rendszerek nehezen tudnak reagálni a 

http://www.meosz.hu/blog/az-elutasitott-szulok-kerjek-ismet-jogos-tamogatasukat/
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fokozatosan romló szükségletekre. A MEOSZ tagjai közé tartoznak a spinalis 

izomatrófiával vagy gerinc eredetű izomsorvadással (SMA) érintett emberek is, ezért a 

MEOSZ elnöke 2019. március 25-én levélben kereste meg a minisztert annak érdekében, 

hogy az SMA betegek minél hamarabb megkaphassák alanyi jogon azt a kezelést, mely 

évekkel meghosszabbíthatja az életüket. Noha a probléma igen súlyos, a levélre a MEOSZ 

a mai napig nem kapott választ – tájékoztatott Kovács Ágnes, aki ezért 2019. szeptember 

12-i keltezésű levelében ismételten megkereste az emberi erőforrások miniszterét. 

 

A hazai SMA betegséggel érintettekben is reményt keltő kezelést 2016. decemberben 

törzskönyvezték az USA-ban, majd 2017. év nyarán több európai országgal együtt 

Magyarországon is törzskönyvezték a Spinraza nevű, Biogen által fejlesztett gyógyszert. 

Az USA-ban a kezelést a felnőttek és a gyermekek esetében egyaránt ajánlják 

betegségtípustól és kortól függetlenül, mivel kimutatható javulás volt tapasztalható a kéz 

izmainak működésében és a légzésfunkciókban, valamint feljegyeztek olyan eseteket is, 

amikor az egyensúly- és állóképesség is javult. Az Európai Unióban a tagállamok 

különböző finanszírozási modellt követnek. Tudomásunk szerint eddig több európai 

ország tette elérhetővé az SMA-ra vonatkozó kezelést minden érintett számára.  

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közlése szerint 2018 elejétől 

elkezdődött 38 személy kezelése. Az Egészségbiztosítási Alapból 2018-ban közel 1,2 

milliárd forintot fordítottak SMA betegek gyógyszeres kezelésére, illetve a 2019-es 

költségvetésből egyedi méltányosság alapján 10 milliárd forintot fordíthatnak 

gyógyszerek támogatására.   

 

A  MEOSZ azt szeretné elérni,  és azért kéri ismételten a miniszter támogató közbenjárását, 

hogy az SMA miatt fogyatékossá vált személyek számára is kiszámítható betegút álljon 

rendelkezésre azért, hogy minél előbb megkaphassák a szükséges kezelést. Ezek az SMA 

betegséggel érintett személyek a szükséges kezeléssel akár még hosszú évekig 

élhetnének, de kezelés hiányában esélyeik egyre csökkennek. Az  állam kötelezettsége, 

hogy a fogyatékos személyek számára a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi 

ellátást biztosítsa  a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos 

megkülönböztetés nélkül, ezért az SMA betegséggel érintett személyek számára a 

szükséges kezelések biztosítását nem lenne szabad egyedi méltányosság gyakorláshoz 

kötni – hangsúlyozta Kovács Ágnes. 

 

Miután a tárca a 2019. március 25-i megkeresésre a mai napig nem válaszolt, a MEOSZ 

elnöke továbbra is részletes tájékoztatást kér a jelenlegi gyakorlatról. Így továbbra is 

választ vár arra, hogy mekkora az aktuális költsége az egy személyre fordított SMA 

kezelésnek, illetve a 2. alkalomtól számított további kezeléseknek. Milyen protokoll 

szerint döntenek az egyedi méltányossági kérelmekről, s az milyen objektív 

kritériumrendszeren alapul. Milyen okok miatt utasítják el a kérelmeket, s az érintettek 

milyen tájékoztatást kapnak a kérelem elbírálásáról, különös tekintettel az elutasított 

esetekre.Változnak-e a szempontok a méltányossági kérelmek elbírálásánál, illtve azok, 



akik megkapták a kezelés(eke)t, részesülnek-e után követesben, kiegészítő terápiában, 

egyéb támogatásban. A MEOSZ szerint a fentiek biztosításához a költségvetési törvényben 

állandó és önálló költségvetési forrásra van szükség  - hívta fel a figyelmet Kovács Ágnes, 

a MEOSZ elnöke az emberi erőforrások miniszterének írt újabb levelében.  

 

A közlemény a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/a-

meosz-az-emmi-valaszat-surgeti/ 

 

Bíróság - A MEOSZ bírósághoz fordul a mozgáskorlátozott emberek 

emberi méltóságát sértő cikk miatt 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége felháborítónak, és 

elfogadhatatlannak tartja, hogy ma Magyarországon következmények nélkül lehet az 

emberi méltóságot súlyosan sértő, gyűlöletkeltő kijelentésekkel illetni a születésüknél 

fogva, illetve betegség vagy baleset következtében mozgáskorlátozottá vált, 

kerekesszékes embereket pusztán az állapotuk miatt!  A MEOSZ következetesen kiáll a 

mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekében, értük, az önrendelkező 

mindennapokért! Ezt szem előtt tartva a MEOSZ bírósághoz fordul a pestisracok.hu 

portálon megjelent írás mozgáskorlátozott emberek közösségét ért jogsértő kitételei 

kapcsán. 

 

Elvártuk – mert evidens, ha valaki ilyen méltatlan írást tesz közzé – hogy Vésey Kovács 

László, a pestisracok.hu újságírója kérjen bocsánatot az emberi méltóságot és jogokat 

súlyosan sértő cikke miatt a mozgáskorlátozott emberektől.  Bocsánatot nem kért, egy 

mondatot törölt a cikkéből, és a portálon ma délután „A MEOSZ úgy érzi, megaláztuk a 

mozgáskorlátozottakat” címmel lehozták közleményünket. 

A magyar mozgáskorlátozottak emberek mozgalmaként büszkék vagyunk arra, hogy a 

mozgássérültségből fakadó hátrányaink ellenére mindent megteszünk azért, hogy olyan 

ellátórendszerek jöjjenek létre, amelyek a mozgáskorlátozott emberek aktív társadalmi 

részvételét segítik elő, miközben legalább ekkora erőfeszítést teszünk azért, hogy minél 

kevesebben kerüljenek ebbe a helyzetbe. 

A cikk a magyar kormány által is fontosnak tartott értékekkel ment szembe. Hiszen, a 

magyar országgyűlés az Alaptörvényben rögzítette, hogy minden ember egyenlő 

függetlenül a bőre színétől, vallásától, nemi hovatartozásától, nemzetiségétől és 

fogyatékosságától stb.. Ez a cikk térdig gázolt át az egyetemes emberi jogokon és sértette 

meg az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokat! A magyar kormány egyértelmű 

társadalmi üzenete, hogy a fogyatékos emberek jelentős értéket képviselnek a magyar 

társadalmon belül is.  Ezt jelzi, hogy kerekesszékes miniszteri biztos is tagja a magyar 

kormánynak, s tagja volt a közelmúltban elhunyt kerekesszékes képviselő is. 

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-az-emmi-valaszat-surgeti/
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A MEOSZ nemcsak úgy érzi, de meggyőződése és következetesen ki is tart amellett, hogy 

az írás súlyosan sérti a mozgáskorlátozott, kerekesszékes emberek emberi méltóságát, 

ami elfogadhatatlan. Sokszor jeleztük, ám ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

emberi méltóság nem alku tárgya! Senki nem akar mozgássérült lenni, de ha ilyen 

helyzetbe kerül, élni akar alkotmányos jogaival.   Közösségünk tagjai nem kérkednek, nem 

tüntetnek a helyzetükkel, méltósággal élik a mindennapjaikat. És ez a méltóság éppúgy 

megilleti őket, mint mindenki mást! 

Akár plakáton, akár az otthonaikban, akár az iskolában, akár az élet bármely területén. 

 A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-

birosaghoz-fordul-a-mozgaskorlatozott-emberek-emberi-meltosagat-serto-cikk-miatt/ 

 

A MEOSZ tiltakozik a mozgáskorlátozott emberek megalázása miatt 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége határozottan visszautasít 

minden olyan megnyilvánulást, amely a mozgáskorlátozott, kerekesszékes emberek 

emberi méltóságát sérti. Tiltakozunk a közösségünket érő jogsértő, kirekesztő és 

megalázó kinyilvánítások ellen. Mélységesen sértőnek és felháborítónak tartjuk a 

pestisracok.hu „Elég az érzékenyítésből, hagyjátok élni az embereket!” c. írást. 

Magyarország az Alaptörvényben deklarálta a mozgáskorlátozott embereket megillető 

jogokat, emberi méltóságuk védelmét, és külön intézkedésekkel védi a fogyatékkal élő 

embereket. Ennek szellemében az érdekükben tett intézkedések állami kötelezettségek, 

nem egyéni kegy gyakorlása. A mozgáskorlátozott embereket ugyanazon jogok illetik 

meg, mint a társadalom többi tagját, beleértve a közösségi életben való részvételt is. A 

mozgáskorlátozottság egy állapot, amivel élni és megélni kell a mindennapokat, úgy, 

ahogy azt, minden ember teszi. A kerekesszékes emberek nem kérnek sajnálatot, csak 

ugyanazokat a törvényben biztosított jogokat, mint a társadalom valamennyi tagja.  

Elvárjuk, hogy a mozgáskorlátozott embereket, az ő helyzetüket ne használják fel 

gyűlöletkeltés céljára, a cikk írója pedig kérjen bocsánatot a kerekesszékes emberektől! 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/meosz-

tiltakozas-kozlemeny/ 

 

Akadálymentesítés - Orbán Viktor támogatását kéri a MEOSZ elnöke a 

mozgáskorlátozott emberek egyszerűbb vasúti közlekedéséért 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Orbán Viktor 

miniszterelnökhöz fordult, hogy a magyar mozgáskorlátozott emberek Alaptörvényben 

deklarált jogai érvényesítése érdekében támogassa az Európai Parlament javaslatát, mely 

a jelenlegi 48 óra helyett maximum 2 órára csökkentené a vasúti utazás során az előzetes 

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-birosaghoz-fordul-a-mozgaskorlatozott-emberek-emberi-meltosagat-serto-cikk-miatt/
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igénybejelentési kötelezettségüket. Tekintve, hogy a magyar kormány elkötelezett a 

fogyatékos emberek egyenlő esélyű társadalmi részvétele mellet, ezért a MEOSZ elvárja, 

hogy a magyar állam hangsúlyosan és következetesen képviselje mozgáskorlátozott 

állampolgárai érdekeit az uniós döntéshozatali folyamatokban – írta Kovács Ágnes, a 

MEOSZ elnöke levelében. 

Jelenleg folyamatban van a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és 

kötelezettségeiről szóló EU rendelet módosítása, mely most lehetőséget biztosítana arra, 

hogy a közlekedéshez való egyenlő esélyű hozzáférés által javítsa a mozgáskorlátozott 

emberek mindennapi életét. Amennyiben a jelenlegi 48 óráról az európai parlamenti 

javaslat szerinti 2 órára csökkenne a fogyatékos emberek segítségnyújtási igényére 

vonatkozó előzetes bejelentési idő, úgy az nagymértékben megkönnyítené a vasúti 

utazást. A mostani 48 órás gyakorlat miatt meglehetősen körülményes a 

mozgáskorlátozott emberek számára a vasút igénybevétele, arról nem is beszélve, hogy 

adódhatnak olyan helyzetek, amikor 48 órán belül kellene sürgősen eljutni egyik helyről 

a másikra, például orvosi kezelésre.  A mozgáskorlátozott embereknek ugyanolyan jogaik 

vannak a közösségi közlekedésben való részvételre, mint más utastársaiknak.  

A MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek törvényben rögzített jogai biztosítása érdekében 

kéri, hogy a magyar kormány a tárgyalások során támogassa az európai parlamenti 

javaslatot, melynek elfogadása esetén az uniós szabályozás jobban összhangba kerülne a 

magyar kormány által célul tűzött esélyegyenlőségi törekvéseknek – fogalmazott Kovács 

Ágnes, aki a mintegy 160 ezer magyar mozgáskorlátozott ember nevében kéri Orbán 

Viktor miniszterelnök támogató hozzáállását! 

A MEOSZ közleménye az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/orban-viktor-

tamogatasat-keri-a-meosz-elnoke/ 

 

Köszönjük a támogató aláírásokat a mozgáskorlátozott emberek 
egyszerűbb vasúti közlekedéséért 

 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége fellépése nyomán 

Magyarországról érkezett a legtöbb aláírás  az European Disability Forum (EDF) 

felhívására a mozgáskorlátozott emberek egyszerűbb vasúti közlekedéséért. Az EDF arra 

kérte az európai fogyatékos emberek szervezeteit, hogy aláírásukkal támogassák az 

Európai Parlament javaslatát, mely a jelenlegi 48 óra helyett maximum 2 órára 

csökkentené a vasúti utazás során a mozgásában korlátozott emberek előzetes 

igénybejelentési kötelezettséget. Az EDF által közzétett végleges nyilatkozatból kitűnik, 

hogy a legtöbb aláírás – 115 szervezet  – Magyarországról érkezett, melynek közel felét  a 

MEOSZ tagszervezetei jegyezték. Köszönjük a partner- és tagszervezeteink  támogató 

aláírásait  valamennyi magyarországi mozgáskorlátozott ember és családjaik nevében – 

fogalmazott Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. Hozzátette:  a MEOSZ tagszervezeteinek 

http://www.meosz.hu/blog/orban-viktor-tamogatasat-keri-a-meosz-elnoke/
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támogató fellépése is mutatja azt az erőt és kitartást, mely a mozgáskorlátozott emberek 

közösségének sajátja. A MEOSZ a tagszervezetei révén, velük közösen képviseli azt az erőt, 

mely a fogyatékos emberek mozgalmát meghatározó következetes érdekvédelmi munkát 

jellemzi. 

Többéves tárgyalássorozat után az Európai Tanács elé került az Európai Parlament 

javaslata, mely a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és 

kötelezettségeiről szóló 1371/2007 EU rendeletet akként módosítaná, hogy a jelenlegi 48 

óra helyett maximum 2 órára csökkentené a mozgáskorlátozott emberek előzetes 

bejelentési kötelezettségét a vasúti utazás során. Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum 

(EDF) ezért arra kérte a fogyatékos emberek szervezeteit, hogy aláírásukkal támogassák 

az európai vezetőknek szóló levelüket. Az EDF nyílt levelének az a célja, hogy az európai 

vezetők támogassák, ne pedig gátolják az Európai Parlament által már megtárgyalt 

javaslatot, amely a fogyatékos emberek jogait szem előtt tartva maximum 2 órára 

csökkentené az előzetes bejelentési határidőt. 

Mindez azért nagyon fontos, mert amennyiben a jelenlegi 48 óráról az európai parlamenti 

javaslat szerinti 2 órára csökkenne a fogyatékos emberek segítségnyújtási igényére 

vonatkozó előzetes bejelentési idő, úgy az nagymértékben megkönnyítené a vasúti 

utazást. A mostani 48 órás gyakorlat miatt meglehetősen körülményes a 

mozgáskorlátozott emberek számára a vasút igénybevétele, arról nem is beszélve, hogy 

adódhatnak olyan helyzetek, amikor 48 órán belül kellene sürgősen eljutni egyik helyről 

a másikra, például orvosi kezelésre.  A mozgáskorlátozott embereknek ugyanolyan jogaik 

vannak a közösségi közlekedésben való részvételre, mint más utastársaiknak. 

Magyarországról 115 szervezet írta alá. 

A részletes statisztika a többnyelvű dokumentumokkal az alábbi linken http://edf-

feph.org/train-travel-future-dont-exclude-us található. 

A MEOSZ  a felhívás közzétételével párhuzamosan a napokban Orbán Viktor 

miniszterelnökhöz fordult. A Szövetség  a mozgáskorlátozott emberek törvényben 

rögzített jogai biztosítása érdekében kérte, hogy a magyar kormány a tárgyalások során 

támogassa az európai parlamenti javaslatot, melynek elfogadása esetén az uniós 

szabályozás jobban összhangba kerülne a magyar kormány által célul tűzött 

esélyegyenlőségi törekvéseknek – tájékoztatott  Kovács Ágnes. 

A közlemény a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: 

http://www.meosz.hu/blog/koszonjuk-a-tamogato-alairasokat-a-mozgaskorlatozott-

emberek-egyszerubb-vasuti-kozlekedeseert/ 

 

 

Akadálymentesítés - A MEOSZ fellépése nyomán akadálymentesítik a 

fonódó villamos Szent Margit Kórház és Selmeci utcai megállóit 

Újabb sikereket ért el a MEOSZ az akadálymentesítés terén, miután a Szövetség 

közreműködése nyomán hamarosan megkezdődik III. kerületi Szent Margit Kórház és 

Selmeci utcai villamosmegállók akadálymentesítése. A MEOSZ következetesen képviseli, 

hogy a közösségi közlekedés terén is garantálni kell az egyenlő esélyű hozzáférést a 
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mozgáskorlátozott emberek számára, ezért minden fellép az érintettek jogainak 

érvényesülése érdekében. Egy mozgáskorlátozott magánszemély kezdeményezésére és a 

MEOSZ fellépése nyomán az EBH kötelezte a BKK Zrt-t a két megálló 

akadálymentesítésére, a NAV pedig foganatosította annak végrehajtását. 

Egy kerekesszékes társunk Kovács Ika Ilona 2016-ban eljárást indított az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság (EBH) előtt a III. kerületi Szent Margit Kórház és Selmeci utcai 

villamosmegállók akadálymentesítésének elmulasztása miatt, és kérte annak 

megállapítását, hogy a BKK Zrt. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A 

MEOSZ a kezdeményezés mögé állt, és közérdekű bejelentést tett a fonódó villamos egyes 

megállói akadálymentességének hiánya miatt. 

Az EBH helyt adott a kérésnek, és határozatában a jogsértés megállapításán túl arra 

kötelezte a BKK Zrt.-t, hogy 2018. június 30-ig végezze el a III. kerületi Szent Margit 

Kórház és Selmeci utcai villamosmegállók akadálymentesítését, ennek megtörténtéről 

pedig legkésőbb 2018. július 15-ig tájékoztassa az EBH-t. Miután az ügyben nem történt 

előrelépés, a MEOSZ 2019 januárjában az EBH-hoz fordult tájékoztatást kérve, hogy miért 

nem történt meg a megállók akadálymentesítése. 

Az EBH válasza szerint a BKK Zrt. 2019 januárjában arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a 

két megálló akadálymentesítésének elvégzéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli 

terveket elkészítették, a szükséges engedélyeket megszerezték, azonban forráshiány 

miatt nem történt meg a beruházás 2018-ban. Úgy nyilatkoztak, hogy az 

akadálymentesítést várhatóan 2019. harmadik negyedévében végzik el. 

MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek érdekeit szem előtt tartva, annak érdekében, hogy 

e két megálló akadálymentesítése valóban és minél előbb megtörténjen, arra kérte az 

EBH-t, hogy rendelje el az akadálymentesítésre kötelező határozata végrehajtását, 

melynek a hatóság eleget tett.  Az EBH határozataiban foglaltak végrehajtásának 

foganatosítása 2018. január 1-je óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe 

tartozik, ami garanciális biztosíték arra, hogy az EBH határozataiban foglaltak 

ténylegesen meg is valósuljanak. 

Az EBH által elrendelt végrehajtás nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapította, 

hogy a BKK Zrt. nem tett eleget az EBH határozatában foglaltaknak, ezért arra kötelezte, 

hogy 2019. június 30-ig önként tegyen eleget az akadálymentesítésnek. 

A BKK Zrt. honlapján 2019. áprilisában tette közzé, hogy elindult a III. kerületi Selmeci 

utca és Szent Margit Kórház megállóhelyek akadálymentesítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás. A tájékoztatás szerint a Selmeci utcai és a Szent Margit Kórház 

megállóhelyeken az alacsonypadlós villamosok közlekedéséhez igazítva építik át a 

peronokat, amelyek akadálymentes megközelítését gyalogos rámpák és taktilis 

vezetősávok segítik majd. A sikeres közbeszerzési eljárást követően, a munkák várhatóan 

ősz elején kezdődnek és idén véget is érnek. 



Noha ez nem a NAV által megszabott határidőben történik, a MEOSZ üdvözli, hogy a 

közeljövőben megtörténik a megállók akadálymentesítése, és így végre minden 

mozgáskorlátozott ember akadálymentesen közlekedhet e megállókban is. 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: 

http://www.meosz.hu/blog/villamosmegallok-akadalymentesitese/ 

 

Akadálymentesítés - MEOSZ akadálymentességi szakértői 

változtatásokat javasolnak az M3-as metró átadott északi szakasza 

kapcsán 

 
A MEOSZ munkatársai 2019. május 16-án a BKV Metró Felújítási Projekt Igazgatóság és a 

Budapest Közút Zrt. Metró Mérnök Igazgatóság képviselőivel közös helyszínbejáráson 

vettek részt a felújított M3-as metró északi szakaszán. A MEOSZ szakértői az 

akadálymentes közlekedés és használat szempontjából vizsgálták a felújított állomásokat. 

A Szövetség csak a teljes körű akadálymentesítést tartja elfogadhatónak, amely nemcsak 

a metróállomások, hanem az ahhoz közvetlenül kapcsolódó aluljárók és a felszíni 

közlekedés hozzáférhetőségét is magában foglalja. Így az Árpád híd állomásnál 

tapasztaltak alapján – ahol a bejárás alkalmával a villamosmegállókat az aluljáróval 

összekötő felvonók borzalmas állapotban voltak, illetve nem működtek, amelyről nincs 

megfelelő tájékoztatás sem kihelyezve – a MEOSZ a BKK Zrt. vezérigazgatójához fordult a 

probléma teljes körű és hosszú távú megoldása érdekében. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a kormány és a főváros 

képviselőivel folytatott egyeztetések eredményeként elérte, hogy az M3-as metró mind a 

20 állomása akadálymentes lesz 2023-ig. Az erről szóló megállapodást 2018. május 10-én 

írta alá a Városházán Tarlós István főpolgármester és Kovács Ágnes, a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke. A MEOSZ 

elnöke ennek nyomán kezdeményezett találkozót idén tavasszal a BKV Metró Felújítási 

Projekt Igazgatóság képviselőivel, hogy a Szövetség tájékoztatást kapjon a tavaly júliusi, 

utolsó egyeztetés óta történt akadálymentesítési munkálatokról. A MEOSZ elnöke az 

áprilisi megbeszélésen felhívta a figyelmet, hogy a megállapodás értelmében a MEOSZ-t 

kötelező bevonni az akadálymentesítési folyamat valamennyi fázisába, így érthetetlennek 

tartja, hogy Szövetségünk nem kapott lehetőséget az északi szakasz átadás előtti 

véleményezésére és bejárására. Radnay Tibor a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt 

Igazgatóság projektigazgatója ígértet tett arra, hogy a jövőben eleget tesznek az 

együttműködési kötelezettségnek e tekintetben is. A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt 

Igazgatóság képviselői a megbeszélésen beszámoltak az M3-as metró átadott északi 

szakaszán eddig megvalósult lépésekről, valamint a jövőben a déli és középső 

szakaszokon tervezett beruházásokról. 

http://www.meosz.hu/blog/villamosmegallok-akadalymentesitese/


Radnay Tibor az M3-as metró északi szakaszának átadása kapcsán elmondta, hogy 6 

állomás került átadásra. Az Újpest Központ állomás, az Újpest Városkapu állomás, a 

Gyöngyösi utca és a Forgách utcai állomás már akadálymentes, a Dózsa György úti 

állomáson egyelőre mozgólépcső került üzembe helyezésre, a teljes akadálymentesítésre 

pedig legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kerül sor. Az Árpád híd állomás teljes körű 

akadálymentesítése még folyamatban van. 

A MEOSZ és a Fővárosi Önkormányzat között tavaly májusban kötött megállapodás 

alapján 2019. május 16-án a MEOSZ akadálymentességi szakértői a BKV Metró Felújítási 

Projekt Igazgatóság és a Budapest Közút Zrt. Metró Mérnök Igazgatóság képviselőivel 

közös helyszínbejáráson vettek részt az felújított M3-as metró északi, Újpest-központ 

állomásról az Árpád híd állomásig terjedő szakaszán. 

 

A MEOSZ szakértői megvizsgálták az átadott északi szakaszt 

 

A bejárás kezdetén a MEOSZ képviselői jelezték, hogy az akadálymentesítést a Szövetség 

teljes körűen vizsgálja és részükről csak akkor tekinthető egy állomás 

akadálymentesítettnek, ha az teljes egészében, mindenre kiterjedően megvalósul. Tehát, 

ha a peronszintről lifttel elérhető az aluljárószint, de az aluljárószintet és a felszínt lift nem 

köti össze, akkor az akadálymentes közlekedés nem lehetséges. Ugyan ilyen akadály lehet, 

ha a peronszintről ugyan lifttel fel lehet jutni a felszínre, de a felszínen mozgássérült 

személyeknek tovább haladni (kereszteződések, gyalogátkelőhelyek 

akadálymentesítésének hiánya, akadálymentesített parkolók hiánya miatt) már nem 

tudnak. 

A BKV Metró Felújítási Projekt Igazgatóság és a Budapest Közút Zrt. Metró Mérnök 

Igazgatóság képviselői tájékoztatták a MEOSZ-t arról, hogy az M3-as metró 

rekonstrukciója során elsősorban a metróállomások utasforgalmi tereinek (peron és a 

bejárati kapu közötti terület) akadálymentesítése valósult meg. A felszínen csak a 

metrófelépítmények (lépcső mellvéd, lift felépítmény) környezetében és az állomások 

felújításához köthető közműépítések után helyreállított útburkolatok készültek 

akadálymentesített kivitelben. A metrórekonstrukcióval érintett és eddig 

akadálymentesített állomásoknál azt tapasztaltuk, hogy a liftek folyamatosan szállítják az 

utasokat mindenkinek kényelmes és biztonságos közlekedést biztosítva. Elhangzott 

azonban, hogy a metró területéhez kapcsolódó, nem BKV Zrt. üzemeltetésében lévő 

(aluljárók, felszín) területek akadálymentesítésével nem tartozik az M3 rekonstrukció 

projekt keretébe, így arról tájékoztatással nem tudtak szolgálni. 

A MEOSZ munkatársai a bal peronszakasz bejárása során tett megfigyelései alapján 

észrevételeket fogalmaztak meg a BKV Metró Felújítási Projekt Igazgatóság és a Budapest 

Közút Zrt. Metró Mérnök Igazgatóság felé. 



A MEOSZ munkatársai kiemelték, hogy a metró területének akadálymentesítése mellett 

az ahhoz kapcsolódó felszíni közlekedést is akadálymentesíteni szükséges 

(gyalogátkelőhelyek, mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása, stb.). A bejárt 

szakaszon a taktilis jelzések kialakítása több helyen nem felel meg a vonatkozó 

szabványoknak, valamint Braille-írásos tájékoztatás általában hiányzik az állomásokon. 

Például a kihelyezett menekülési útvonaltáblánkon sincs Braille-írásos tájékoztatás, a 

tájékoztató szöveg a felhasznált karakterek kis mérete miatt gyengénlátó személyek 

számára nem használható, emellett nincs utalás arra, hogy tűz esetén a kerekesszékes, 

mozgássérült utas kimenekítése hogyan történik. Több állomáson a bal peron pereme és 

szerelvény közötti távolság túl nagy (6,5–10 cm), amely nagyban megnehezíti, bizonyos 

személyek esetében ellehetetleníti a szerelvényekre való feljutást, és még az átlag 

felhasználók többsége számára is balesetveszélyes. 

 

A MEOSZ jó megoldásnak, követendő jó gyakorlatnak találta hogy Újpest-városkapu 

megállónál a metró szintről mind a távolsági autóbusz, mind a vonat állomás lift 

segítségével akadálymentesen elérhető, ugyanakkor erről nincs megfelelő tájékoztatás. A 

MEOSZ hangsúlyozta, hogy fogyatékos emberek akadálymentes közlekedéséhez 

elengedhetetlen, hogy az utazásuk előre megtervezhető legyen, amihez nélkülözhetetlen 

a megfelelő tájékoztatás. Jelenleg a szükséges információ nem áll az utasok 

rendelkezésére, a különböző közlekedési eszközökkel érkezők nem tudnak az 

akadálymentes átszállási lehetőségekről. Javítani kell tehát a tájékoztatás minőségén úgy, 

hogy ezek az információk elérhetőek legyenek az állomások kiemelt pontjain. 

 

A MEOSZ megoldási javaslatai 

 

A MEOSZ a bejárás tapasztalatai alapján javaslatokat fogalmazott meg, melyeket 

eljuttatott a BKV Metró Felújítási Projekt Igazgatóság és a Budapest Közút Zrt. Metró 

Mérnök Igazgatóság részére. A javaslatok sorában szerepel, hogy az Újpest -központ 

megállónál szükség van az illetékes kerületi Önkormányzattal és a BKK-val 

együttműködve gyalogos átkelőhelyek és akadálymentes parkolók kialakítására a 

liftekhez legközelebb eső helyeken. A MEOSZ és az MVGYOSZ rehabilitációs 

szakmérnökeivel és akadálymentesítési szakértőivel együttműködve kiegészítő taktilis 

vezetősávok tervezése és kivitelezése is szükséges az OTÉK és EMMI akadálymentesítési 

segédletnek megfelelően. 

Az északi szakasz felújított állomásai területén a vak és gyengénlátó személyek részére az 

OTÉK és EMMI akadálymentes segédletnek megfelelően Braille-írásos tájékoztatás 

pótlására van szükség. Emellett az újjáépített állomásokon kihelyezett menekülési 

útvonaltáblákra vak és gyengénlátó személyek részére Braille-írásos és a mozgássérült 

utasok kimenekítésének menetét bemutató tájékoztatást is pótolni kell. 



Azokon az újjáépített állomásokon, ahol a peron pereme és szerelvény közötti átlépési 

távolság meghaladja a 2 cm-t a MEOSZ rehabilitációs szakmérnökei és akadálymentesítési 

szakértői, addig is, míg a közeljövőben új szerelvényeket helyeznek forgalomba, áthidaló 

ideiglenes, épített, de bontható műszaki megoldást javasolnak. A javasolt műszaki 

megoldás szerint a peron kijelölt szakaszán, jellemzően az elején és a végén, a peron 

pereme és a szerelvény közötti átlépési távolságot szerelt, csavarozott, oldható-bontható 

technológiával készülő 4-8 cm széles peronkiegészítő „küszöbbel, minirámpával” látják el. 

Valamennyi állomás esetében a peronok melletti függőleges falfelületen alacsonyabban 

kell elhelyezni a kijáratot és egyéb információt jelző nagyméretű táblákat, vagy ki kell 

egészíteni a falfelületre merőlegesen szerelt nagyméretű információs táblákkal. Az 

állomásokon nagyobb méretű, könnyebben érthető taposómatricákra lenne szükség. 

 

Árpád híd állomás: teljes körű és végleges akadálymentesítés szükséges 

 

A MEOSZ legsokkolóbb tapasztalata a bejárás során az volt, hogy az Árpád híd 

villamosmegállóját az aluljáróval összekötő felvonók borzalmas állapotban vannak, 

illetve nem működnek.  A bal (Duna felőli) oldali lift nem üzemel, azonban erről nincs 

információ kirakva, sem arról, hogy meddig tart a felújítás, sem arról, hogy 

akadálymentesen, hogy lehet az állomást más módon elhagyni. Erről a megadott 

telefonszámon se tudtak információt adni. A metróban a megálló akadálymentesként van 

feltűntetve, holott egy lift üzemel, és egy rámpán lehet elhagyni az aluljárót, aminek a 

következtében kb. 15 perc az átszállás ideje egy kerekesszékkel közlekedő utasnak. 

Általánosan elmondható, hogy az Árpád hídi felvonókat WC-nek használják, gyakori 

takarítása szükséges. Ezt jeleztük a központnak napok múlva történt meg a takarítása, de 

akkor olyan fertőtlenítő szag volt, hogy az ugyanúgy lehetetlenné tette a használatot. 

Mindebből le kell vonni a tanulságot, hogy a liftek üzembe helyezéséhez rendszeres 

ellenőrzés szükséges. Nemcsak hogy higiéniai szempontok alapján erősen kifogásolható 

állapotok fogadtak bennünket, de az emberi méltóságot is sértik, tekintettel arra, hogy 

vannak olyan, a közösségi közlekedést használó emberek, akik a fizikai állapotuk miatt 

mozgólépcsőn nem tudnak lejutni az aluljáróba, így egyéb alternatíva hiányában 

kénytelenek az emberi ürülékkel kikent, vizelettel elárasztott liftet használni. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a fentiek kapcsán levélben fordult Nemesdy Ervinhez, a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatójához teljes körű és végleges 

megoldást sürgetve. A levélben kifejti, hogy a hazai jogszabályok garantálják az emberi 

méltósághoz, és a szabad közlekedéshez, valamint az egészség biztonságához való jogot. 

Mindezen jogok az Árpád híd állomáson tapasztaltak esetében sérülnek minden olyan 

embernél, aki valamilyen okból kifolyólag csak és kizárólag a felvonókat tudja használni.  

A Szövetség nevében nyomatékosan kérte, hogy a lehető legrövidebb időn belül tegyék 



meg a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére. Amennyiben szükséges, úgy a 

MEOSZ felajánlja szakmai segítségét a helyzet gyors, és tartós megoldása érdekében. 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken olvasható: http://www.meosz.hu/blog/meosz-

akadalymentessegi-szakertoi-valtoztatasokat-javasolnak-az-m3-as-metro-atadott-eszaki-szakasza-

kapcsan/ 

 

Akadálymentesítés - A MEOSZ fellépése nyomán akadálymentesek 

lesznek a falubuszok 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) Magyar Falu 

Programhoz írt akadálymentesítési javaslatai nyomán a jövőben akadálymentesek 

lesznek a falubuszok. A MEOSZ a Települési Önkormányzatok Szövetségével is egyeztetve 

korábban arra kérte Gyopáros Alpár kormánybiztost, hogy a folyamatban lévő és a 

jövőbeni beruházások során kritériumként írják elő és érvényesítsék a jogszabályi 

kötelezettségeket az akadálymentes elérhetőség tekintetében, a munkálatokba pedig 

vonja be a MEOSZ-t.  A kormánybiztos együttműködéséről biztosította Szövetségünket. 

2019. július 22-én megküldtük részére az akadálymentesítésre vonatkozó javaslatainkat, 

amelynek eredményeképp – amellett, hogy az alprogramokban az akadálymentesítés a 

támogatható tevékenységek között szerepel – a program keretében megvalósuló falu-és 

tanyagondnoki szolgálatok fejlesztését célzó alprogram pályázati kiírása már 

követelményként írja elő, hogy az alprogram keretében beszerzésre kerülő 

gépjárműveknek alkalmasnak kell lennie mozgásukban korlátozott, kerekesszéket 

használó utasok biztonságos szállítására. 

Ma Magyarországon az épületek, létesítmények, utak, közlekedési eszközök többsége nem 

hozzáférhető a mozgáskorlátozott emberek számára. Ennek következtében gyakran nem, 

vagy csak korlátozottan férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz, mint például az oktatáshoz, 

képzéshez (sok esetben az oktatási intézmények sem akadálymentesek), egészségügyi 

ellátáshoz (az épületek mellett az egészségügyi szolgáltatást nyújtó berendezések, 

eszközök sem mindig hozzáférhetőek), mindennapi ügyintézéshez (gyakran a vidéki 

kistelepüléseken az önkormányzati épületek nem akadálymentesek). 

Szövetségünk következetesen küzd a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés és a teljes körű akadálymentesítés megvalósításáért, melynek keretében 2019 

májusában – szakértelmét felajánlva- kérte bevonását a Magyar Falu Program keretében 

megvalósuló programok tervezésébe annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott 

személyek számára minden szempontból hozzáférhető, biztonságos, és teljes körű 

akadálymentesítést biztosító fejlesztések valósuljanak meg. A MEOSZ egyeztetett a 

Települési Önkormányzatok Szövetségével is, aki támogatja a MEOSZ ezirányú 

http://www.meosz.hu/blog/meosz-akadalymentessegi-szakertoi-valtoztatasokat-javasolnak-az-m3-as-metro-atadott-eszaki-szakasza-kapcsan/
http://www.meosz.hu/blog/meosz-akadalymentessegi-szakertoi-valtoztatasokat-javasolnak-az-m3-as-metro-atadott-eszaki-szakasza-kapcsan/
http://www.meosz.hu/blog/meosz-akadalymentessegi-szakertoi-valtoztatasokat-javasolnak-az-m3-as-metro-atadott-eszaki-szakasza-kapcsan/


törekvéseit, elismerve a probléma meglétét és azt, hogy fel kell számolni ezeket a 

problémákat a mozgássérült állampolgárok érdekében. 

Gyopáros Alpár kormánybiztos együttműködéséről biztosította Szövetségünket és kérte, 

hogy az akadálymentesítésre vonatkozó javaslatainkat küldjük meg, hogy azokat 

figyelembe tudják venni a következő pályázati felhívások kiírása során.  2019. július 22-

én küldtük meg a részletes észrevételeinket, mely az épületek, az épített környezet, az 

eszközök és a szolgáltatások akadálymentesítési követelményeire vonatkozó 

javaslatainkat foglalja magában. 

Az épületek és az épített környezet akadálymentesítése kapcsán kiemeltük, hogy a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása törvényi kötelezettség, 

amelyet az egyetemes tervezés és az észszerű alkalmazkodás elveinek teljes körű 

gyakorlati érvényesülése révén látunk megvalósíthatónak. Emellett felhívtuk a figyelmet 

a hatályos építési előírások maradéktalan betartásának szükségességére, akár utólagos 

ellenőrzések során történő kikényszerítésére is. Ezen felül hangsúlyoztuk, hogy az 

akadálymentes közlekedés érdekében a közterületi járdák és utak felújítása során 

(beleértve a buszmegállókat is) a megfelelő akadálymentesítés is elengedhetetlen. 

Az eszközfejlesztések kapcsán hangsúlyoztuk, hogy az orvosi rendelőket olyan orvosi 

eszközökkel kell felszerelni, amely alkalmasak a fogyatékossággal élő személyek, így a 

mozgáskorlátozott emberek ellátására is (pl. állítható magasságú 

vizsgálóágy/vizsgálóasztal, műszerek, egyéb felszerelések). Az egyenlő esélyű hozzáférés 

jegyében a falu-és tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése keretében olyan gépjárművek, 

falubuszok beszerzését tartottuk szükségesnek, amelyek alkalmas mozgásában 

korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására. Az ilyen 

gépjárműnek minimum egy elektromos kerekesszék szállítására kell alkalmasnak lennie, 

valamint rámpával vagy emelőszerkezettel és 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel kell 

felszerelni. A 2019. augusztus 2-án megjelent pályázati felhívás műszaki-szakmai 

követelményként már rögzíti az általunk javasolt paramétereket. 

A szolgáltatásfejlesztést célzó alprogramok kapcsán hangsúlyoztuk, hogy a pályázatok 

megvalósulása kapcsán monitorozni kell, hogy a pályázati pénzekből finanszírozott 

események, programok és egyéb szolgáltatások kialakítása során biztosították-e a 

fogyatékos emberek részvételének lehetőségét, illetve a szolgáltatásokat a fogyatékos 

emberek akadály nélkül igénybe tudják-e venni. Ezen kívül kértük, hogy a pályázatok 

biztosítsanak lehetőséget olyan innovatív megoldások kidolgozására is, melyek az 

infokommunikációs technológiák útján támogatják a kistelepüléseken élő 

mozgáskorlátozott emberek információhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Minden 

olyan szolgáltatás, mely helyben támogatja a mozgáskorlátozott emberek internethez, 

számítógéphez valamint az asszisztív technológiákhoz való hozzáférését, az az 

önállóságuk, önrendelkezésük biztosítását szolgálja. A Magyar Falu Program keretében a 

jövőben megvalósuló úgynevezett „okospontok” szolgáltatásait olyan funkciókkal 

javasoltuk kiegészíteni, melyek támogatást és információt tudnak nyújtani a 



mozgáskorlátozott embereknek hogy az internetet, alapeszközeiket vagy az ahhoz 

kapcsolódó kisegítő eszközeiket, alkalmazásokat folyamatosan tudják használni. 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-

fellepese-nyoman-akadalymentesek-lesznek-a-falubuszok/ 

 
 
Oktatás - A MEOSZ garanciákat kért a fogyatékos tanulók érdekében- A 

Nemzeti köznevelési törvénymódosító javaslatát véleményeztük 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2019 júniusában dr. Kásler 

Miklós emberi erőforrások miniszteréhez fordult a köznevelési törvény fogyatékos 

tanulókat érintő tervezett módosítása kapcsán, mert nem látja biztosítottnak, hogy a 

tervezett változások valóban az érintett tanulók érdekeit szolgálják. Ráadásul a 

fogyatékos tanulók esetében a magántanulói státusz kényszer és nem a választható 

alternatívák egyike. A MEOSZ azt kéri, hogy halasszák el a törvénymódosítás parlamenti 

vitáját, az egyéni munkarend részletszabályainak kidolgozásába pedig vonják be az 

Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjait. A MEOSZ már 2016-ban rendszerszintű 

változásokat sürgetett az oktatás terén, azonban az ügyben érintettek nem foglalkoztak 

érdemben a Szövetség javaslataival. 

A MEOSZ sérelmezi, hogy nem volt társadalmi egyeztetés a közneveléssel összefüggő 

egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat kapcsán, holott a 

magántanulói jogállásra vonatkozó tervezett változások jelentősen érintik azokat a 

mozgáskorlátozott tanulókat, akik tankötelezettségüket csak magántanulóként tudják 

teljesíteni – fogalmazott Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az emberi erőforrások 

miniszterének írt levelében. Szövetségünk nehezményezi, hogy törvényjavaslat 

parlamenti vitájára úgy kerülne sor, hogy az érintettek előtt ismeretlenek az egyéni 

munkarendre vonatkozó részletszabályok. A MEOSZ több pontban megfogalmazta 

aggályait és észrevételeit az emberi erőforrások miniszterének, (a MEOSZ dr. Kásler 

Miklósnak írt levele itt olvasható: http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/06/K%C3%A1sler_Mikl%C3%B3s_miniszternek_2019_06_19.pdf), melyet 

tájékoztatásul megküldött dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Nyitrai Zsolt 

miniszterelnöki megbízott, Bódis József oktatásért felelős államtitkár, dr. Maruzsa Zoltán 

Viktor köznevelésért felelős helyettes államtitkár, az OFT elnöke és valamennyi tagja, 

valamint dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő részére. A levél mellékleteként a 

MEOSZ ismételten megküldte a 2016-ban elkészített, és sajnos még mindig aktuális 

szakmai anyagát. (A szakmai anyag itt olvasható: http://www.meosz.hu/wp-

content/uploads/2019/06/AJBH-1901-2016-1-valasz.pdf) 

A MEOSZ szerint kérdéses, hogy elegendő szakember hiányában lesz-e valódi hatása a 

törvénymódosításnak, ugyanis a javaslat a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
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nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók (BTMN) felzárkóztatását és készségfejlesztését 

fejlesztő pedagógiai ellátás keretében tenné kötelezővé, melyet fejlesztő pedagógusnak 

kell végeznie. Jelenleg súlyos szakember hiány van – képzésük évekbe telik – a végzett 

gyógypedagógusok jelentős része pedig meg sem jelenik a közoktatásban, mert vagy a 

magánszférában vagy speciális intézményben dolgoznak, ahol csak a legsúlyosabb 

zavarokat látják el. Szövetségünk ezért választ vár arra, hogy milyen garanciákat építenek 

be a törvénybe, hogy legyen elég fejlesztő pedagógus, illetve ad-e az iskoláknak elegendő 

keretet a kormányzat, hogy meg tudjanak felelni az új elvárásoknak. 

A MEOSZ aggályosnak tartja, hogy a tervezet alapján nem lehet pontosan tudni, hogy mi 

lesz a magántanulói jogállás helyett, nem ismertek a részletszabályok, nem tudni, hogy 

hoz-e változást az egyéni munkarend a jelentős számú magántanulói státusszal 

rendelkező mozgáskorlátozott tanuló számára. A valóságban változik-e egyáltalán valami, 

vagy csak más lesz a magántanulói státusz elnevezése, és más lesz a felmentést 

engedélyező szerv. Amennyiben a cél az, hogy az iskolák az integráció/inklúzió felé 

haladjanak, akkor a részletszabályok kidolgozása után a tervezett módosítás előrelépés 

lehetne. Azonban ha csak névleges és nem tartalmi változás, akkor a sajátos nevelési 

igényű esetleg fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő súlyos és halmozottan fogyatékos 

mozgáskorlátozott tanulók számára a törvényjavaslat nem hoz előrelépést. Ahogy annak 

a 1600 súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeknek sem, akik egyáltalán nem járnak 

iskolába. A MEOSZ az AJB/343/2015. ombudsmani jelentés kapcsán rendszerszintű 

változásokat sürgetett az oktatás területén, azonban az Országos Fogyatékosságügyi 

Tanács sem foglalkozott érdemben a kérdéssel. 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/a-

meosz-garanciakat-ker-a-fogyatekos-tanulok-erdekeben/ 

Az Országgyűlés – a szakmai és a civil szervezetek tiltakozása ellenére - 2019. július 12-

én elfogadta az intézményvezetőket, a magántanulói jogviszonyt, az óvodába járást, az 

alternatív kerettanterveket és a tankönyvellátás szabályozását érintő köznevelési törvény 

módosítását. A törvény értelmében a magántanulói jogviszonyt szeptember 1-jétől az 

egyéni munkarend váltja fel, engedélyezése pedig intézményi szintről egy hatósághoz 

kerül az egységes jogalkalmazás érdekében. A törvény kimondja: tankötelezettség 

iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és 

a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából 

előnyös, a tankötelezettség teljesítésére határozott időre egyéni munkarend 

kérelmezhető. 

 

EFOP 1.1.5. – Hiánypótló képzés a MEOSZ-ban 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2019 augusztusában tartott 

hiánypótló képzése keretében a súlyosan mozgáskorlátozott és kommunikációjukban 

akadályozott emberek speciális igényeire hívta fel a figyelmet. Augusztus 21-én a MEOSZ-

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-garanciakat-ker-a-fogyatekos-tanulok-erdekeben/
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központban a tagegyesületek munkatársait, 27-én pedig az egyesületekhez kapcsolódó 

SOTA (sorstársi tanácsadást végző) munkatársakat képezték a MEOSZ szakemberei. 

Augusztus 21-én Kiss Csaba, a MEOSZ munkatársa - aki maga is súlyosan mozgássérült, 

kommunikációjában akadályozott -   mutatta be  egy-egy napján, hogy milyen 

akadályokba ütközik egy-egy programja megtervezésekor, megszervezésekor. 

Augusztus 27-én Roszik Csaba, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 

Egyesülete elnöke - aki sorstársi rehabilitációs mentorként is dolgozik - számolt be saját 

mentori tapasztalatairól. Bemutatta a résztvevőknek a mentoráltak sajátos élethelyzetét 

és MEOSZ szerepét is. 

Mindkét képzés alkalmával gyógypedagógus kollégáink ismertették, hogy milyen 

lehetőségek vannak a beszédükben akadályozott emberekkel való kommunikáció során. 

A Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése 

című, EFOP-1.1.5-17-2017-00004 jelű projekt révén egyre több fokozott támogatási 

szükségletű személy kerül a MEOSZ- szal kapcsolatba. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy 

a segítségnyújtás az önrendelkező életük megteremtését segítse elő. A MEOSZ célja, hogy 

kiépüljön egy jelzőrendszer a speciális kommunikációs szükségletű emberek 

megsegítésére. Ezt szolgálja a MEOSZ által megkezdett ún. AAK (augmentatív és alternatív 

kommunikáció) hálózat megszervezése, melynek első lépése volt a két képzési nap. 

 

EFOP 1.1.5. – „Korlátok nélkül” – Ünnepélyes eszközátadó Miskolcon és 

Budapesten 

Újabb állomásához érkezett a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítése 

című EFOP-1.1.5-17-2017-00004 jelű projektje. A 728,24 millió forint vissza nem 

térítendő uniós támogatással megvalósuló projektben a súlyosan mozgáskorlátozott 

emberek állapotának és szükségleteinek komplex kiértékelését követően megkezdődik az 

egyéni igényekhez igazított tabletek kiosztása. A Széchenyi 2020 program keretében 600 

súlyosan mozgáskorlátozott embernek tudunk segítséget nyújtani, hogy az 

infokommunikációs akadálymentesítés révén önállóan tudják intézni mindennapi 

ügyeiket. 

A tudósítás a MEOSZ honlapján az alábbi linken http://www.meosz.hu/blog/korlatok-

nelkul-unnepelyes-eszkozatado-budapesten/ érhető el.  
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Pályázat - Ismét pályázhatnak a fogyatékos gyermeket nevelő 

családok is az Erzsébet program keretén belül a szociális 

üdülési támogatásra 

 

A nagycsaládok és a fogyatékos gyermeket nevelő családok számára 2019. szeptember 

17-én nyílt meg a pályázási lehetőség, míg 2019. szeptember 30-tól pedig az időskorúak 

és a fogyatékos emberek adhatják majd be pályázatukat kedvezményes üdülésre az 

elektronikus felületen keresztül. A pályázatok benyújtásának határideje 2019. november 

15. illetve a pályázati keret kimerüléséig. 

A pályázatokat kizárólag az elektronikus pályázati felületen keresztül lehet 

benyújtani, mely a www.erzsebetprogram.hu honlapról érhető el. A pályázatok beadása 

előzetes regisztrációhoz kötött (előzetes regisztrációnak számít a korábbi pályázatok 

során létrehozott felhasználói fiók is, így visszatérő pályázók a korábbiakban létrehozott 

e-mail cím és jelszó páros használatával tudnak a felületen bejelentkezni, és a felmerült 

valamint szükséges változások frissítését követően pályázatot benyújtani). A pályázatok 

elbírálásának és a nyertesek értesítésének időpontja 2020. január 20. minden célcsoport 

esetében. A jogszabályváltozás miatt mind a visszatérő, mind az új pályázók 

számára kötelező a 2019. szeptember 17-től hatályos un. „Hozzájáruló nyilatkozat 

személyes adatok kezeléséhez” nevű dokumentum kitöltése, aláírása és a pályázói 

felületre feltöltése! A dokumentum elérhető a www.erzsebetprogram.hu  weboldalról. 

További változás, hogy az Erzsébet-program személyes ügyfélszolgálata bezárt. 

Telefonon  az alábbi telefonszámon kérhető információ: + 36 (1) 88 44 111. 

 A pályázat benyújtásának menetét ismertető segédlet, valamint a fogyatékossággal élők 

számára szóló pályázati felhívás és a fogyatékos gyermeket nevelő családoknak szóló 

felhívás  a MEOSZ honlapján keresztül is elérhető az alábbi linkről: 

http://www.meosz.hu/blog/ismet-palyazhatnak-a-fogyatekos-gyermeket-nevelo-

csaladok-is-az-erzsebet-program-kereten-belul-a-szocialis-udulesi-tamogatasra/ 

 

Hírek, felhívások az egyesületek életéből  

 

Mikrobusz - Új mikrobusz segíti miskolci mozgáskorlátozott embereket 

 

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete a Magyar Nemzeti Bank közel 8,3 

millió forintos támogatásával új Opel Vivaro kisbuszt vásárolt. 
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Az egyesület 2018 nyarán nyújtott be kérelmet a Magyar Nemzeti Bankhoz egy új, kilenc 

személyes kisbusz vásárlása céljából. A kedvező elbírálás lehetővé tette, hogy az egyesület 

megvásárolja az Opel Vivaro Combi L2H1-es 9 személyes kisbuszt, közel 8,3 milliós 

értékben. Egyesületünk 2003-tól működteti Támogató Szolgálatát, amelynek sok 

kilométert futott elhasználódott autóját tudta így egy megbízható szállító járműre 

cserélni. A gépkocsi kilenc személy szállítására, vagy 5 személy és egy fő kerekesszékes 

ember szállítására lett átalakítva, kerekesszék rögzítési lehetőséggel, és korszerű 

rámpával. Az autó – mely az átalakítást és vizsgáztatást követően váltotta fel elődjét – a 

súlyos fogyatékossággal élőket segíti abban, hogy eljussanak céljukhoz. 

 

A cikk a MEOSZ honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/uj-

mikrobusz-segiti-miskolci-mozgaskorlatozott-embereket/ 

 

 Emlékezés - Búcsúzunk kollégáinktól 

 

Elhunyt Koller István 

2019. június 21-én hajnalban, életének 89. évében elhunyt Koller István, a 

Mozgáskorlátozottak Halassy Olivér Sport Club (1982-2015) és a Humanitás Ipari 

Szövetkezet (1975-2009) egykori elnöke. Megálmodója és társalapítója volt a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége kiadásában havonta megjelenő 

Humanitás című lapnak. Koller István a hazai mozgáskorlátozott emberek 

úszósportjának, és a honi paralimpiai mozgalomnak máig legsikeresebb edzője volt. 

Koller István 1930. december 18-án született Budapesten. A középiskolai érettségi vizsgát 

technikumban tette le. Ortopéd műszerész technikus lett. Szövetkezeti ipari vezetőképzőt 

végzett. 1978-ban szerzett vízilabda oktatói végzettséget.1947 és 1949 között a Petrás 

László Orthopéd Orvosi Műszerész Cégnél dolgozott.  1949-1973 között az Állami 

Művégtaggyár, későbbi nevén Gyógyászi Segédeszközök Gyár munkatársa volt. 

Nyugdíjazásáig (1975-2009 között) – annak a mozgáskorlátozott embereket és más 

fogyatékos megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató – a második 

világháborút követő első hazai – célszervezetnek volt az elnöke, amelyet 1961-ban Zsótér 

Pál és Mayerffy Tibor Gyöngyvirág Ifjúsági Szövetkezetként alapított. A Humanitás Ipari 

Szövetkezet, majd Humanitás Munkavédelmi Eszközöket Gyártó Ipari Szövetkezet 

működése idején, több száz érintett számára biztosított munkát. 

Vízilabda játékosként a MTE OB I. csapatában (1946-1950), a Hajógyár csapatában (1950-

1953), majd az Építők csapatában (1953-1965) játszott. 

Ortopéd technikusként dolgozott a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában, amikor 

felkérték, hogy foglalkozzon a mozgáskorlátozott úszókkal. A HOSC úszószakosztályának 

alapító edzője és a mozgáskorlátozott úszóválogatott első szövetségi kapitánya volt.  A 

http://www.meosz.hu/blog/uj-mikrobusz-segiti-miskolci-mozgaskorlatozott-embereket/
http://www.meosz.hu/blog/uj-mikrobusz-segiti-miskolci-mozgaskorlatozott-embereket/


Rudas uszodában (1970-2005) minden szombaton úszni tanította a mozgáskorlátozott 

felnőtteket és gyerekeket. A Rudas uszodában szervezte meg az első úszóedzéseket. Az 

1971-ben Gödöllőn és a Margitszigeti Sport-uszodában megrendezett első nemzetközi 

versenyen már az úszósportért felelős személy volt. A mozgáskorlátozott emberek hazai 

versenyúszó sportjának első, és hosszú ideig egyetlen edzője volt. A versenyszerű 

edzéseket (1977-2000) és a hazai és nemzetközi versenyeket a BVSC uszodába szervezte, 

ahol akkor vízilabdaedzőként dolgozott. Országszerte felkutatta a vízilabda és 

úszósportban aktív (integrált) mozgássérült sportolókat, (Tóth András, Stettner Ferenc, 

Tory György, Pálinkás László, Jeszenszky Attila) és bevonta őket is a hazai és nemzetközi 

versenyrendszerbe. A HOSC elnökségi tagja volt, majd elnökévé (1982-2015) 

választották.  Az 1989-ben megalakult Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetség 

(MMS), elnökségének 1993-tól volt tagja. 1997-ben megalapított Magyar Paralimpiai 

Bizottság (MPB) elnöksége, az úszók szövetségi kapitányának kérte fel.  A Magyar Értelmi-

fogyatékosok Sportszövetségének (MÉS) alapító tagja volt, és a Felügyelő Bizottság elnöki 

posztját is betöltötte. 

Magyar javaslatra, Koller István edzői tapasztalatával és szakértelmével született meg, az 

alacsony versenyzői létszámú úszóversenyek lebonyolításának sérülésspecifikus 

(szorzószámos) kategorizálási szabályzórendszere, annak hazai és nemzetközi szintű 

bevezetése.  A Mozgáskorlátozottak Sportja címet viselő kézikönyv, úszással kapcsolatos 

fejezetét másodmagával írta meg. Kezdeményezője és hosszú éveken keresztül szervezője 

és lebonyolítója is volt a mozgáskorlátozottak Magyar Bajnokságának és más hazai 

úszóversenyeknek.  Szakmai tapasztalatait átadta az ortopéd orvosok és gyógytornászok 

számára szervezett, az első országos versenykategorizálási képzésen. Szervezője volt a 

„Sportolj Velünk” gyermekverseny úszóversenyeinek (Testnevelési Főiskola), és így már 

kora gyermekkoruktól irányíthatta az úszópalánták, későbbi paralimpikonok 

sportpályafutását. 

Életpályáját, szakmai tevékenységét, a mozgáskorlátozott személyek szolgálata töltötte 

ki. Talán pályafutásának egyetlen álma maradt megvalósulatlan.  Az 1980 – as évek 

közepén egy „Országos sport- és rehabilitációs központ” létrehozásán fáradozott a 

Széchenyi István nevét viselő több mint kétszáz szocialista brigád együttműködésével.  A 

Fővárosi Tanács 15 600 négyzetméteres telket adományozott a cél megvalósítása 

érdekében, a három (Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, a HOSC és a Humanitás 

Szövetkezet) szervezet számára.  Jó lenne, ha követői egyszer megvalósítanák az álmát. 

A magyar részvétellel zajló Paralimpiai Játékokon, a hazai úszószakág vezetője, edzője, 

szövetségi kapitánya volt. Pályafutása alatt négy paralimpiai játékon (1984, 1988, 1992, 

2000) irányította az úszókat, és ezeken 17 paralimpiai aranyérmet, 12 ezüstérmet és 16 

bronzérmet nyertek a sportolók. 1996-ban és 1997-ben is az Év edzője lett. 

Munkásságát számos elismeréssel díjazták, 1996-ban a Magyar Köztársaság 

Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. 1981-ben a Kiváló Társadalmi Munkáért 

kitüntetést, 1984-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1984-ben a Magyar 



Rehabilitációs Társaság emlékplakettjét vehette át. Az 1984. évi paralimpiai játékok 

sikereit követően a mozgáskorlátozottak úszósportjáért végzett munkájáért 1987-ben az 

Állami Ifjúsági és Sporthivatal Mesteredzői Oklevélben részesítette. 2003-ban Magyar 

Paralimpiai Érdemérem kitüntetésben részesült. A Magyar Rehabilitációs Társaság 

vezetőségének 18 éven keresztül volt tagja.  1987-ben a Frim Jakab emlékérem ezüst 

fokozatát, 1990 –ben a Magyar Sportújságírók Díját a MUSZ plakettet, 1991-ben a MEOSZ 

kitüntetését, 2000-ben a Zugló Sportjáért díjat, és a Magyar Köztársaság Ifjúsági és 

Sportminiszteri dicséretét, 2010-ben a Magyar Sportért Díj II. fokozatát, 2018-ban pedig 

az MPB Málnai István díját vehette át. 

Koller István személyében a hazai rehabilitáció és a célvállalati rendszert kialakító, a 

paralimpiai mozgalmat megalapozó és azt jelentősen meghatározó ember távozott most 

közülünk. Koller Istvánt 2019. július 19-én 10 óra 30 perckor a Rákospalotai 

(Szentmihályi úti) temetőben helyezték végső nyugalomra. 

 

Elhunyt Kozma Sándor 

 

2019. augusztus 26-án, életének 79. évében elhunyt Kozma Sándor, a 

Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületének alapító tagja, egykori elnöke. Az elnöki 

tisztséget 1997-től 2013-ig töltötte be, mikor is megromlott egészségi állapotára 

tekintettel leköszönt posztjáról. 2004-ben Ózd Város Közszolgálatáért, 2010-ben pedig az 

Ember az Emberért díjat vehette át. Emberségével, tudásával szolgálta és segítette a 

fogyatékos emberek ügyét, szívén viselte sorsukat. Az utolsó napokig dolgozott értük. 

Kozma Sándort szeptember 20-án, Inárcson helyezték végső nyugalomra. Emlékét 

megőrizzük. Nyugodjon békében! 

 

Elhunyt Szabó József Pál, a Mozgáskorlátozottak Mélykúti 

Egyesületének elnöke 

 

Szabó József Pál 1950-ben született, 2000. február 23. óta volt tagja a 

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének, mint súlyosan mozgássérült. A 2003. évi 

közgyűlés az egyesület vezetőségébe választotta, 2012 óta pedig haláláig a 

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének elnöki tisztét töltötte be. 

Munkájában kamatoztatta gazdasági-pénzügyi tapasztalatait, emellett jó 

közösségszervező is volt. Vezetése alatt még stabilabb lett az egyesület gazdálkodása, 

pénzügyi tartaléka is megnövekedett. Az időközben jelentősen megnőtt egyesületi 



taglétszám is bizonyította, hogy irányításával mind többen vettek részt a programokon, 

bővült az egyesület szolgáltatásainak köre is, melyben nagy szerepe volt. 

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete megalakulásának 25 éves jubileumán vehette 

át a MEOSZ „Ember az emberért” díjának ezüst fokozatát. 

Embersége, humora, emberismerete és szakmai felkészültsége kimagasló volt. 

Temetése 2019. október 2-án Mélykúton volt. 

 

Elhunyt Jusztin Jánosné 

 

2019. szeptember 27-én, 71 éves korában elhunyt Jusztin Jánosné, a Mozgássérültek Ajkai 

Egyesületének elnöke. Egyik alapítója volt az 1992-ben megalakult Mozgássérültek Ajkai 

Egyesületének. 1998-ban választották meg az egyesület elnökének, mely tisztséget 

haláláig ellátta. 

A mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekében végzett munkáját, egyesületi 

vezetői tisztségét mindig nagy szorgalommal és elhivatottsággal végezte, melynek 

elismeréseként 2011-ben a MEOSZ „Ember az Emberért” díjának ezüst fokozatát vehette 

át, majd 2016-ban az arany fokozatú kitüntetésben részesült. 

Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! 

 

 

Jogszabálymódosítások, tájékoztató anyagok   

 

Küszöbön az önkormányzati választás - Hasznos tudnivalók (nem csak) 

mozgáskorlátozott választópolgároknak 

 

2019. október 13-a, az önkormányzati választások időpontja. Az esemény közeledtével 

fontos átgondolni, hogy a szavazni kívánó a választáson hogyan tud részt venni, például 

melyik szavazókörbe tartozik, érvényes személyi okmányokkal rendelkezik-e, vagy 

mozgáskorlátozott személyként hozzáfér-e a szavazóhelyiséghez. A választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) alapelvei között szerepel a fogyatékossággal élő 

választópolgárok joggyakorlásának elősegítése. A választójog gyakorlása minden 



választót egyformán megillet, azonban e jog érvényesítése sokaknak akadályokba ütközik. 

Ehhez nyújt segítséget az alábbi összefoglaló. 

 

Ki rendelkezik választójoggal? 

Választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező 

nagykorú magyar és európai uniós állampolgár – ők választók és választhatók –, továbbá 

élhet a választási jogával a menekült, bevándorolt vagy letelepedett nagykorú személy is, 

azonban ők jelöltként nem indulhatnak a választáson. 

 

Ki nem rendelkezik választójoggal? 

 

Nem választhat és nem választható, 

- aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, 

- akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges 

belátási képessége pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy 

szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően 

nagymértékben csökkent (részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), illetve 

akinek, pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes 

mértékben hiányzik (teljesen korlátozó gondnokság alatt áll). 

 

Ha a bíróság a gondnokság alá helyezett személyt a választójogból nem zárja ki, ő a 

választójogát személyesen gyakorolja, e jog gyakorlásával kapcsolatosan önállóan 

érvényes jognyilatkozatot tehet! 

 

Mit kell tenni a szavazóköri névjegyzékre kerülés érdekében? 

Minden választó automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri 

névjegyzékre.  

Tartózkodási hely esetén az a választó, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal 

tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan 

fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Amennyiben a választó 

átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő 

önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd. 

(Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzött időközi önkormányzati képviselő vagy 

polgármester választáson vehet részt.) 

 



Hogyan lehet nemzetiségi önkormányzati képviselőre szavazni? 

Aki az önkormányzati választásokon választójoggal egyébként rendelkezik, és a választást 

megelőzően nemzetiségi választóként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott 

nemzetiség névjegyzékébe), részt vehet a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

választásában. 

 

Ki tekinthető fogyatékossággal élő választónak? 

A Ve. határozza meg, e szerint fogyatékossággal élő választópolgár az, aki érzékszervi – 

így különösen látási, hallási képességét érintően –, mozgásszervi, értelmi képességeit 

jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetve a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való 

aktív részvétel során. 

 

Milyen segítséget igényelhet a fogyatékos választó? 

Választójogának gyakorlása érdekében kérheti: 

- Braille-írással készült értesítő megküldését, 

- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, 

- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a 

mozgóurnás szavazás során, 

- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazását. 

 

Ki adhat be mozgóurna iránti kérelmet? 

Az a választó, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, és mozgásában egészségi 

állapota vagy fogyatékossága miatt akadályozott. 

 

Hogyan nyújtható be a mozgóurna iránti kérelem? 

A helyi választási irodánál kérhető: 

- legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig levélben vagy elektronikus 

azonosítás nélkül elektronikus úton.  

- a szavazást megelőző második napig személyesen vagy elektronikus azonosítással 

elektronikus úton.  

- a szavazást megelőző második napon 16 órát követően elektronikus azonosítással 

elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig.  



De a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is 

benyújtható kérelem meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 

személy általi kézbesítéssel. 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő címet, 

ahova a mozgóurna kivitelét a választó kéri, ha az a lakcímétől eltér, valamint a 

mozgóurna-igénylés okát. 

A mozgóurna igényléséről bővebben a Nemzeti Választási Iroda honlapján 

(https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese) tájékozódhat. 

 

Minden szavazóhelyiség akadálymentes? 

Nem, de minden településen legalább egy szavazóhelyiségnek akadálymentesnek kell 

lennie. Ez azt jelenti, hogy ha egy településen csak egy szavazóhelyiség van, az biztosan 

akadálymentes. Ahol a településen belül több szavazóhelyiség van, ott a 

mozgáskorlátozott választók számára biztosítani kell, hogy ott szavazhassanak, ahol 

akadálymentesen juthatnak el a szavazóurnáig. 

 

Mi a teendő, ha az az egyetlen szavazóhelyiség mégsem akadálymentes? 

Ha a választó az előzetes értesítés ellenére úgy tapasztalja, hogy a szavazóhelység nem 

akadálymentes, és ez által választójogát nem tudja, vagy kifejezhető nehézségek árán 

tudja gyakorolni, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) fordulhat a jogsértés 

megszüntetése érdekében. Kérelmében hivatkozhat arra, hogy az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 4. § b) pontja, illetve 

8. § g) pontja értelmében a helyi önkormányzat a választások során nem biztosította a 

fogyatékos személyek számára az egyenlő esélyű hozzáférést, ezzel közvetlen hátrányos 

megkülönböztetést valósított meg, és megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. 

 

Honnan lehet megtudni, hogy a szavazóhelyiség akadálymentes? 

A választási értesítő tartalmazza azt is, hogy a választónak kijelölt szavazóhelyiség 

akadálymentes-e. Amennyiben a kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Nemzeti 

Választási Iroda honlapján (https://www.valasztas.hu/szavazokorok_onk2019) 

megkereshető, hogy hol található akadálymentes szavazókör. A honlapon az 

akadálymentesen megközelíthető szavazókört egy kerekesszékes piktogram jelzi. 

 

Mi a teendő, ha a választási értesítő nem érkezett meg?  

Előfordulhat, hogy a választó nem kapja meg a választási értesítőt, ebben az esetben a 

helyi választási iroda nyújt segítséget. A lakóhely szerinti helyi választási iroda címe a 

https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese
https://www.valasztas.hu/szavazokorok_onk2019


Nemzeti Választási Iroda honlapján (https://www.valasztas.hu/elerhetosegek) 

kereshető. 

 

Hogyan szavazhat, aki teljesen mozgásképtelen? 

A választó, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz 

a szavazásban, vagy a mozgáskorlátozottság a kezet érinti, két módon adhatja le 

érvényesen szavazatát.  

- lehetőség van egy választott segítő személy segítségét kérni, vagy  

- a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe venni.  

A választott segítő bárki lehet, családtag, barát, ismerős, és személyét nem kell előre 

bejelenteni. Egy segítő személyt a szavazatszámláló bizottság köteles beengedni a 

szavazóhelyiségbe. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai a pártok delegáltjai és független személyek közül 

kerülnek ki, egymást ellenőrizve látják el feladatukat, így biztosítva a választás titkosságát 

és a részvétel önkéntességét.  

 

Mit tehet a segítő? 

A segítő, illetve a bizottság két tagja szükség esetén segíthetnek a szavazólap kitöltésében. 

De a segítség minden esetben a választó által szabott határig terjed! Ha a választó nem 

tudja maga bejelölni a választását (nem tudja az X-et beírni a megfelelő rubrikába), akkor 

az ő utasításának megfelelően kell a segítőnek vagy segítőknek behúzni az X-et. Továbbá 

a segítség jelentheti csupán a választási lap borítékba helyezését vagy a boríték 

szavazóurnába bedobását is. 

 

Vak vagy gyengén látó választók hogyan adhatják le szavazatukat? 

Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választó 

szerepel, aki legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon a Braille-írással ellátott 

szavazósablont igényelte, számára ezt biztosítani szükséges. A szavazás úgy történik, 

hogy a szavazatszámláló bizottság a választó szavazólapját belehelyezi a 

szavazósablonba, és így adja át a választó részére. A szavazást követően a választó a 

szavazólapot kiveszi a szavazósablonból, borítékba helyezheti és az urnába dobja, a 

szavazósablont pedig visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak. 

 

 

 

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek


A választás során tapasztalt jogsértés esetén van-e lehetőség jogorvoslatra? 

Igen, a választásra vonatkozó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére hivatkozással kifogással lehet élni. Kifogással élhet: 

- a választó (központi névjegyzékben szereplő),  

- a jelölt,  

- a jelölő szervezet, továbbá  

- az ügyben érintett személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 

A kifogást személyesen, levélben, e-mailen, telefaxon lehet eljuttatni a választási irodához. 

Szóbeli előterjesztésre – személyesen jegyzőkönyvbevétellel – nincs mód. A kifogást úgy 

kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 

harmadik naptári nap 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő, mulasztás esetén 

nincs lehetőség igazolási kérelemre, kimentés előterjesztésére. A kifogás benyújtási 

időpontjának az számít, amikor az megérkezik az elbírálására hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

A kifogás tartalmi elemeit illetően szigorú szabályok vannak érvényben. Ahhoz, hogy a 

kifogás érdemi elbírálásra alkalmas legyen, a jogszabálysértést konkrétan meg kell jelölni. 

Ez egyrészt azt jelenti, hogy a megsértett jogszabályt a jogforrás, a szakaszszám és a 

bekezdés megjelölésével kell pontosan feltüntetni [például a 2013. évi XXXVI. törvény 2. 

§ (1) bekezdés d) pont a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának 

elősegítése]. Nem elegendő tehát, ha a kifogás benyújtója csak általában hivatkozik a 

törvény megsértésére, hanem pontosan meg kell adni, hogy melyik jogszabályhely sérült 

az adott cselekmény kapcsán. 

A kifogásban ki kell fejteni a panasz alapját (tényállás), hogy a megjelölt jogszabályhely 

hogyan sérült, milyen mulasztás történt vagy a jogszabály milyen okból nem érvényesült.  

Nagyon fontos még, hogy a jogszabálysértéssel kapcsolatban a kifogás azt is tartalmazza, 

hogy mikor és hol történt került sor a cselekményre vagy mulasztásra. Ezek nélkül 

ugyanis nem állapítható meg az, hogy a jogorvoslati kérelmet határidőben és az 

elbírálásra jogosult választási szervhez nyújtották be. 

Minden esetben a kifogással együtt kell benyújtani a jogsértés bizonyítékait.  

A kifogás benyújtójának akár személy, vagy szervezet meg kell adnia az azonosításhoz 

szükséges adatait. 

A kifogás benyújtását segítő mintadokumentum a Nemzeti Választási Iroda honlapján 

érhető el (https://www.valasztas.hu/kifogas). 

                                                                                                                                     

 

 

https://www.valasztas.hu/kifogas


Tartós ápolást végzők időkori támogatása – bővült a jogosultak köre 

Az Alkotmánybíróság közelmúltban hozott döntése értelmében már azok a nyugdíjas 

szülők is kérhetik a tartós ápolást végzők időskori támogatását, akik gyermekük legalább 

20 éven át tartó otthoni ápolását meghatározott ellátások igénybevételével nem tudják 

igazolni.  Noha a jogszabály egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz, számos panaszos 

telefon érkezik a MEOSZ-ba, hogy a hivatalok ennek ellenére nem egy esetben elutasítják 

a kérelmüket. Az alábbiakban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy az érintettek 

miként kérhetik jogos támogatásukat.   

A közelmúltban változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (Szt.) 44/A. §-a alapján igényelhető tartós ápolást végzők időskori 

támogatására vonatkozó szabályozás. A tartós ápolást végzők támogatásának jogosultsági 

feltételeit a közelmúltban a 25/2019. (VII.23.) AB határozat módosította. Az 

Alkotmánybíróság azt a - MEOSZ által is sérelmezett - rendelkezést semmisítette meg, 

mely alapján különbséget tettek a gyermeküket tartósan ápoló szülők között az alapján, 

hogy a 20 éven át tartó ápolás időszakában igénybe vettek-e meghatározott típusú 

pénzbeli ellátást vagy sem. Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta 

ki, hogy a tartós ápolást végzők időskori támogatására vonatkozó kérelem nem utasítható 

el, ha megállapítható, hogy az igénylő a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos 

gyermekét, illetve gyermekeit összesen legalább 20 éven át saját háztartásában gondozta. 

Az Alkotmánybíróság megállapította azt is – a MEOSZ álláspontjával egyezően - hogy a 

szabályozás ésszerűtlen különbséget tesz a szülők között az alapján, hogy egy, vagy több 

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket ápoltak. Alaptörvény-ellenes 

helyzetet eredményez ugyanis, ha utóbbiak egyik gyermeke esetében sem igazolható a 

legalább 20 éven át történő ápolás, miközben a szülő a gyermekeit együttesen legalább 20 

éven keresztül igazolhatóan ápolta. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság ezt a 

szabályozási részt is megsemmisítette. 

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására? 

Az AB döntést nyomán a jogabálymódosítás értelmében a tartós ápolást végzők időskori 

támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát 

megállapították, és aki gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően 

legalább 20 évig saját háztartásában ápolta, gondozta. Már nem követelmény tehát az Szt-

ben korábban meghatározott ellátások igénybevétele, így nem zárja ki az ellátás 

megállapítását, ha a szülő a 20 év egy részében, vagy teljes időtartamában nem részesült 

GYES-ben, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban (és az ápolási díj 

esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább 1 év időtartamban nem emelt 

összegű ápolási díjként, vagy kiemelt ápolási díjként folyósították). Több beteg gyermek 

otthoni ápolása esetén, pedig az ápolással töltött időszakok összeadódnak a 20 év ápolási 

időszak teljesítéséhez. A támogatásra való jogosultság, illetve a folyósítás egyéb feltételei 

változatlanok maradtak.  



Az új szabályok alapján legkorábban 2019. július 24. napjától kezdődően állapítható meg 

a támogatás. 

A támogatás megállapítását írásban, az e célra rendszeresített kérelem nyomtatvány 

benyújtásával lehet igényelni (a nyomtatvány itt érhető el: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2019/TAVIT_2019.03.12.pdf).  

 

A kérelmek elbírálása 

A kérelmet a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes nyugdíjmegállapító szerv 

bírálja el.  

A támogatás iránti kérelem benyújtható: 

- személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási (kerületi) hivatal 

ügyfélszolgálatán, vagy 

- postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal 

járási 

(kerületi) hivatalának címezve. 

Az elbírálásához szükséges adatokat (ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, emelt 

összegű vagy kiemelt ápolási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást 

segítő ellátás folyósításának időtartama) a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata 

alapján a nyugdíjmegállapító szerv ellenőrzi, illetve a hiányzó adatokat szükség esetén 

beszerzi. 

 

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében érdemes a kérelemhez csatolni 

következő dokumentumokat: 

- ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat, 

- gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozat, 

- emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat, 

- gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító 

határozat, 

- a gyermek egészségi állapotára vonatkozó orvosi dokumentumok, igazolások. 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2019/TAVIT_2019.03.12.pdf


 

 

Parkolási igazolvány (kártya) – új szabályok, egyszerűbb ügyintézés 

 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet több rendelkezése is módosul a közeljövőben, miután a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége következetes, szakmailag 

alátámasztott érdekvédelmi munkájával elérte, hogy a jövőben a mozgáskorlátozott 

emberek a speciális igényeihez igazodó, egyszerűbb eljárás keretében igényelhetik a 

parkolási igazolványt. 

Már 2019. október 1-jétől életbe lépő fontos változás, hogy az ügyfél részére lejárati 

határidő nélkül kell kiállítani a parkolási igazolványt, ha a jogosultságot igazoló irat 

– például a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény vagy a súlyos 

fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény – alapján a mozgáskorlátozott személy 

állapota végleges. Ezt a szabályt azonban csak a kormányrendelet – ezen szakaszára 

vonatkozó – fent említett hatálybalépését, az 2019. október 1-jét követően indult 

eljárásokban kell alkalmazni. 

A kormányrendelet parkolási igazolvány érvényességéről rendelkező 7. § szakasza két új 

bekezdéssel egészül ki, amelyeket 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. Ettől az 

időponttól a járási hivatal köteles az igazolvány érvényességének lejárta előtt 90 nappal 

értesíteni az ügyfelet arról, hogy az igazolványa le fog járni. Továbbá köteles arról is 

tájékoztatni, ha a jogosultsága fennáll, kérheti az igazolvány meghosszabbítását. 

Szintén 2020 januárjától él az a szabály, amely szerint a parkolási igazolvány 

meghosszabbítását már jóval az igazolvány lejárta előtt lehet kérni, ennek értelmében a 

lejárattól számított legfeljebb 90 napon belül elindítható az eljárás. Ebben az 

esetben az új igazolvány érvényességének időpontja az új igazolvány kiállításának napja 

lesz. Fontos megjegyezni, hogy azoknak az igazolványoknak az esetében kell így eljárni, 

amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak. 

Bár ez a rendelkezés csak 2020.januárjától alkalmazandó, a kormányhivatal az eljárás 

elhúzódása miatt azt javasolja, hogy a kártya érvényességének lejárta előtt hozzávetőleg 

50 nappal kérjék a parkolási igazolvány meghosszabbítását. 

Az igazolványra való jogosultság igazolására szolgáló iratokban nincs változás, 

továbbra is a kormányrendelet szerinti iratokkal lehet igazolni a jogosultságot. Ezek a 

következők:   



 

- a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény 

- fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos 

fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás 

- nyilvántartó lap, azok esetén, akiket vaknak minősítettek – a vakok személyi 

járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról 

szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján -2001. július 1-jét megelőzően;  

- a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított 

meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló 

hatályos igazolás másolatával. 

 

 

Ha a kérelem benyújtásakor a fenti szakvélemény, vagy szakhatósági állásfoglalás, 

nyilvántartási lap, vagy igazolás nem áll rendelkezésre, akkor a hatóság (járási hivatal) a 

közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja, ebben az esetben a kérelemhez 

mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. 

 

A kérelmeket változatlanul a lakcím szerint illetékes 

- járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  

- települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve  

- kormányablaknál lehet benyújtani. 

 

A kormányrendelet változásai nem jelentik a közlekedőképességet érintő szakkérdés 

vizsgálatára vonatkozó szabályok módosítását, az egészségi állapot szakorvosi 

véleményezése a korábbiakban érvényes iránymutatások szerint történik. 

 

Parkolási igazolvány nélkül lehet parkolni? 

 

Sokakban jogosan merül fel a kérdés, ha az egészségi állapotuk végleges, vagy az előző 

szakvéleményhez képest javulás nem állt be, akkor jogosultságuk továbbra is fennáll, 

tehát amíg várnak a parkolási igazolványuk megújítására, parkolhatnak-e a 

mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen.  A válasz nem. 



A hatóság nem mérlegel, aki érvényes parkolási igazolvány nélkül használ 

mozgáskorlátozott parkolóhelyet, súlyos pénzbüntetésre számíthat. Az egyes 

közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság mértékét is 

szabályozó 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendelet 6. számú melléklete értelmében a 

mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás miatti helyszíni bírság 

összege 50 ezer, míg a pénzbírság összege 100 ezer forint. 

 

 

Jogorvoslat a közszolgáltatások terén 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 7/A. § (1) bekezdése értelmében a fogyatékos személy számára – figyelembe 

véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani 

kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

 

Mik a közszolgáltatások? 

Közszolgáltatások olyan feladatok ellátásának biztosítása, amelyek közösségi szervezést 

igényelnek és társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgálják. 

Az államigazgatási tevékenységek besorolására létrehozott nemzetközi statisztikai 

kódrendszer, a Classification of the Functions of Government (a kormányzati funkciók 

osztályozási rendszere), röviden COFOG.  

A közszolgáltatások elhatárolására szolgáló lista elemei a következők:  

Környezeti fenntarthatósági politika 

› Meteorológiai szolgálat. 

› Gázszolgáltatás. 

› Villamos energia előállítása. 

› Villamosenergia-szolgáltatás. 

› Elektromos hálózat irányítása. 

› Távhőszolgáltatás. 

› Tömegközlekedés (helyi, helyközi, távolsági). 

› Közútkezelés. 



› Vízi közlekedési infrastruktúra működtetése. 

› Vasúti közlekedési infrastruktúra működtetése. 

› Légi közlekedési infrastruktúra működtetése, Légi közlekedés. 

› Postai szolgáltatások. 

› Telekommunikáció, Internetszolgáltatás. 

› Közraktárazás. 

› Turizmusfejlesztés (belföldi, külföldi). 

› Öntözőrendszerek. 

 

Lakás 

› Közterület-kezelés, Ivóvíz-szolgáltatás, Közvilágítás. 

 

Egészségügy 

› Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás. 

› Mentés és sürgősségi ellátás. 

› Háziorvosi alapellátás. 

› Védőnői szolgáltatás. 

› Járóbeteg-szakellátás. 

› Fogorvosi ellátás. 

› Foglalkozás-egészségügy. 

› Kórházi ellátás. 

› Rehabilitáció. 

› Népegészségügy. 

 

Rekreáció, kultúra és vallás 

› Tömegsportok (szervezés, infrastruktúra). 

› Közgyűjtemények, műemlékek, emlékhelyek. 



› Könyvtárak, Levéltárak. 

› Színházak, előadó-művészet. 

› Művelődési házak működtetése. 

› Televízió, Rádió, Hírszolgáltatás, Földfelszíni műsorsugárzás. 

 

Oktatás 

› Óvodai ellátás. 

› Általános iskolai oktatás. 

› Középfokú oktatás. 

› Szakképzés (közép- és felsőfokú). 

› Felsőoktatás. 

› Felnőttoktatás. 

› Iskolai étkeztetés. 

› Iskolaorvosi ellátás. 

› (Alap) kutatás. 

 

Szociális védelem (a pénzbeli ellátások kivételével) 

› Betegszállítás. 

› Tartós ápolás (kórházi, intézeti, otthoni). 

› Nyugdíjas otthonok működtetése. 

› Bölcsődei szolgáltatás. 

› Álláskeresési szolgáltatások. 

› Szociális lakások. 

 

Egyéb speciális állami és önkormányzati feladatok (Magyarországon) 

› Gyermekvédelmi feladatok. 

› Vízgazdálkodási feladatok, szennyvízelvezetés. 



› Kéményseprőipari szolgáltatások. 

› Köztemetők kialakítása és fenntartása. 

› Okmányok kiállítása, okmányirodai szolgáltatások. 

 

Védelem 

› Honvédelem, Polgári védelem, katasztrófavédelem, Ár- és belvízvédelem. 

 

Rendvédelem és közbiztonság 

› Rendőrség, Tűzoltóság, Igazságszolgáltatás (ügyészség, bíróságok), Büntetés-

végrehajtás. 

 

Gazdasági funkciók 

› Közhiteles adatszolgáltatás. 

 

Környezetvédelem 

› Hulladékgazdálkodás. 

› Szennyvíztisztítás. 

› Nemzeti parkok, természetvédelmi területek. 

A bankok szintén e körbe tartoznak, mint pénzügyi szolgáltatók az állam által átadott 

pénzügyi tevékenységet végeznek. 

Az állam az egyes közszolgáltatásokat saját közigazgatási szervei útján, vagy a 

közigazgatáshoz kapcsolódó közintézmények és közüzemek, közvállalatok útján vagy 

állami tulajdonú magánjogi személyeken keresztül látja el. 

A legjellemzőbb, mindenkit érintő közszolgáltatások az egészségügyi szolgálatatások, a 

közüzemi szolgáltatások, a közösségi közlekedés, a közigazgatás, az oktatás területe. 

Az állam által nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésére vonatkozóan a 

magyar és nemzetközi jog – a mozgáskorlátozott személyeket érintően – jogelvek és 

garanciák széles körét tartalmazzák, az érintetteket megillető jogok is jól 

körülhatárolható módon jelennek meg, azonban ennek ellenére előfordul, hogy ezek a 

való életben egyáltalán nem vagy nem teljesen érvényesülnek. A leggyakrabban a nem 

vagy nem megfelelően kialakított akadálymentes környezet okoz gondot az érintetteknek. 



Például az okmányiroda vagy kormányhivatal épülete nem akadálymentes, az 

egészségügyi intézménybe nem tud bejutni az érintett, de gyakran a pénzügyi 

szolgáltatást nyújtó bankok sem felelnek meg az akadálymentesítés követelményeinek. 

Ugyanúgy számos problémát okoz a jogszabályi környezet nem a valós élethelyzethez 

igazodó alakítása. De az érintettek sokszor akkor is tanácstalanok, ha egy hatóság 

(kormányhivatal, helyi önkormányzat) elutasító határozatával szembesülnek. 

 

Mit tehet az érintett ilyen helyzetben? És hogyan segíthet a helyi egyesület vagy 

a MEOSZ? 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az érintettnek megvannak a jogi eszközei arra, hogy 

maga tegyen lépéseket a probléma megoldása, de legalábbis a jelzés eljuttatása 

érdekében.  

Az egyesületek és a MEOSZ számára a közösségi érdek érvényre juttatására van jogi 

lehetőségük, emellett abban van fontos szerpük, hogy az egyénnek egyértelmű és világos 

szakmai tanácsot adjanak, amelyek mentén az érintettek megtehetik a megfelelő 

intézkedéseket. A MEOSZ tagszervezeteinek pótolhatatlan szerepük van abban is, hogy az 

egyéni panaszok mellé, mögé álljanak támogatva az érintetteket az egyéni jogorvoslat 

véghezvitelében. Az érdekérvényesítés közösségi szintre emelése, gyorsítja az egyéni 

panaszok megoldását és elősegíti, hogy a káros gyakorlat ne ismétlődhessen. 

A fentieken túlmenően a MEOSZ feladata a hátrányosan megkülönböztető gyakorlat, az 

életszerűtlen és indokolatlan nehézséget okozó jogi szabályozás elleni fellépés, a 

mozgáskorlátozottak közösségének országos szintű érdekérvényesítése. 

Lássuk, hogy a legjellemzőbb közszolgáltatásokban tapasztalt jogsérelem esetén 

melyek a konkrét jogi lépések! 

 

Mi teendő, ha hátrányos megkülönböztetés ér? Például az épület nem 

akadálymentes? 

1) Egyéni jogorvoslat 

Az egyén kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (a továbbiakban: 

EBH) mivel számára az épület nem hozzáférhető, őt mozgáskorlátozottsága miatt az a 

hátrány éri, hogy a szolgáltatást nem vagy nem megfelelően tudja igénybe venni. Tehát ha 

a mozgáskorlátozott személy úgy érzi diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés 

érte, panasszal fordulhat az EBH-hoz sérelmének orvoslása érdekében. Az egyenlő 

bánásmód követelménye akkor sérül, és a hátrányos megkülönböztetés akkor valósul 

meg, ha egy személyt vagy csoportot valamilyen védett tulajdonsága miatt ér hátrány.  



Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) határozza meg a védett tulajdonságok körét, ebbe 

beletartozik az egészségi állapot és a fogyatékosság.  

Kérelmet benyújtani az egyenlő bánásmód követelményét betartani köteles 

közintézmények, szolgáltatók (például bankok, biztosítók), áruforgalmazók (például 

boltok, áruházláncok üzletei) ellen lehet.  

Legfontosabb közintézmények a magyar állam, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, 

ezek szervei, a hatósági jogkört gyakorló szervek, a közalapítványok, köztestületek, 

valamint munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szervezetei, a közszolgáltatást 

végző szervezetek, a közoktatási és a felsőoktatási intézmények, a szociális, 

gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és 

intézmények, a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények, az 

egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók. 

A kérelem benyújtásának módja: 

- Írásban (papír alapon) aláírással ellátva az EBH-nak címezve postai vagy 

egyéb kézbesítés útján (Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, 

Krisztina krt. 39/B); 

- Személyesen (szóban) a hatóság székhelyén ügyfélfogadási időben (előzetes 

telefonos bejelentkezéssel +36 1 795-2975), vagy a megyei 

egyenlőbánásmód-referenseknél; 

- Elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról 

szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon (pl. ÁNYK 

elektronikus űrlapon, e-Papíron, Ügyfélkapu regisztráció szükséges). 

Az e-mail nem megfelelő! E-mailen benyújtott kérelem alapján a hatóság nem tud eljárást 

indítani! 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek? 

- A kérelmező nevét és lakóhelyét (levelezési címét) 

- A bepanaszolt (sérelmet okozó) szerv, személy nevét és címét 

- A sérelem bekövetkezésének időpontját 

- A sérelmezett intézkedés, magatartás pontos leírását, a körülmények 

részletes ismertetésével 

- Milyen okból (milyen védett tulajdonsága miatt) érte a sérelem 

- Az ügyben indított-e bíróság, vagy más hatóság előtt eljárást 

- A hatósági eljárás lefolytatására irányuló határozott kérelmet 

Az EBH az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén sértett 

kérelmére hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e 

hátrányos megkülönböztetés.  

 



Milyen döntéseket hozhat az EBH? 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem hoz ügy érdemében döntést: 

- visszautasítja a kérelmet (pl. ha nem diszkriminációs ügyről van szó, így nem 

tartozik a hatóság hatáskörébe, ha a kérelem elkésett, ha a kérelmet bíróság, 

vagy más hatóság már elbírálta) 

- megszünteti az eljárást (pl. ha a kérelmet vissza kellett volna utasítani, ha a 

kérelmező a hatóság felhívására nem nyilatkozott, ha a kérelmező 

visszavonta a kérelmét) 

- a felek között az eljárásban létrejött egyezséget határozattal jóváhagyja 

Az EBH az ügyben érdemi döntést hoz: 

- megállapítja a jogsértést (hátrányos megkülönböztetést) és szankciókat 

alkalmaz 

- megállapítja, hogy nem történt jogsértés (hátrányos megkülönböztetés) és a 

kérelmet elutasítja. 

Az EBH által alkalmazható szankciók köre: 

        - elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését 

        - megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását 

        - elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételét 

        - bírságot szabhat ki (ötvenezertől hatmillió forintig terjedhet) 

        - külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat 

 

2) Az egyesületek és a MEOSZ jogorvoslati lehetősége 

Az Ebktv. az egyesületek, illetve a MEOSZ számára is megadja a panasz lehetőségét, 

amennyiben a kivizsgálni kért probléma közösségi érdekkel összefüggő, az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértése, vagy annak közvetlen veszélye személyek 

pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. Ebben az esetben közérdekű 

igényérvényesítéssel lehet kezdeményezni a hatósági eljárást az EBH-nál. 

A közérdekű igényérvényesítés azt jelenti, hogy egy csoport jogainak védelme érdekében 

harmadik személy is felléphet anélkül, hogy az érintettektől vagy legalább egyikőjüktől 

konkrét meghatalmazást kapott volna a jogérvényesítésre. Ezzel olyan esetekben is 

lehetővé vált a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, amikor a sértett nem vállalja 

vagy nem meri vállalni, hogy saját maga kérjen jogorvoslatot. A harmadik személy 

társadalmi szervezet (egyesület vagy alapítvány) vagy érdekképviseleti szerv lehet. Ekkor 

az egyesületnek be kell csatolnia alapszabályát, vagy alapító okiratát, melyben a szervezet 



céljai, feladatai között szerepelnie kell az ügyben releváns védett tulajdonsággal 

rendelkezők jogvédelmének. 

Ahhoz, hogy közérdekű igényérvényesítéssel éljen egy egyesület, illetve a MEOSZ, 

tudomással kell bírnia a jogsérelemről. A jogsértés pontos és részletes körülményeiről 

közvetlenül az érintett tud beszámolni, ezért részéről a jelzés az egyesület felé 

elengedhetetlen. Ezt követően kerülhet sor az egyesület, illetve a MEOSZ fellépésére. Az 

EBH a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy éven belül tud vizsgálatot 

indítani, és jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el. 

 

Az egyesület és a MEOSZ közérdekű igényérvényesítésére jó példa a MÁV Zrt-vel szemben 

indított ügy, amelyben az eljárás a Székesfehérvár, Gárdony, és Agárd vasútállomásain a 

mozgáskorlátozott személyek akadálymentes közlekedését szolgáló liftek nem megfelelő 

üzemelése miatt folyt az EBH előtt. Az ügyben képviselt álláspont az volt, hogy a MÁV Zrt, 

mint üzemeltető a liftek karbantartására nem fordít kellő figyelmet és ezzel megnehezíti, 

ellehetetleníti a mozgáskorlátozott személyek közlekedését, és így – az általa közérdekű 

igényérvényesítés keretében képviselt pontosan meg nem határozható számú 

mozgássérült személlyel szemben – megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az 

EBH/505/2017 számú eljárásban az ügy lezárásaként a MEOSZ és a MÁV Zrt. között 

megállapodás jött létre az akadálymentes közlekedés megvalósítása érdekében. A 

megállapodás értelmében a MÁV Zrt. elkötelezett abban, hogy nagy hangsúlyt fektet a 

mozgáskorlátozottak utazására, ezért mindent elkövet, hogy az általa nyújtott 

szolgáltatáshoz a csökkent mozgásképességű utasok egyenlő eséllyel hozzáférhessenek, 

továbbá ennek érdekében a MÁV Zrt. és a MEOSZ folyamatosan együttműködik. 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetősége: 

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 

Telefon: 06-1-795-2975, Zöldszám: 06 80 203 939, Fax: 06-1-795-0760 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Az EBH a 2015. évi CCXII. törvény alapján hivatali kaput használ, amelynek KRID 

azonosítója: EBH 101221969 

A Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadása: hétfő 9.00 - 16.00 

 

 



Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

 

Ha a probléma más hatóság vagy bíróság előtt nem oldódott meg, az alapvető jogok 

biztosához bárki fordulhat, aki úgy ítéli meg egy hatóság, hivatal, közszolgáltató 

tevékenysége vagy mulasztása az alapvető jogát sérti. 

Ilyen hatóság például közigazgatási szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi 

önkormányzat, közüzemi szolgáltató, rendvédelmi szerv, közigazgatási jogkörben eljáró 

egyéb szerv e jogkörében, közjegyző, törvényszéki végrehajtó, vagy közszolgáltatást 

végző szerv. 

A panasz akkor nyújtható be, hogy az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási 

jogorvoslati lehetőségeket (kivéve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát) 

már kimerítette, vagy az adott ügyben nincs jogorvoslati lehetőség.  

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala kivizsgálja a jelzett problémát, vizsgálatai végén 

megállapítja, hogy történt-e szabálytalanság vagy jogsértés, és ha történt, akkor ajánlást 

tesz a változtatásra, felhívja a hatóság figyelmét a jogsértésre és kezdeményheti a 

probléma megoldását. Továbbá javasolhatja a jogsértő jogszabály módosítását az 

Országgyűlésnek. Intézkedéseiről a panasz benyújtóját is értesíti az általa megadott 

postacímen. 

 

Mit tartalmazzon a panasz? 

A jogsértés pontos és részletes leírásának kell benne lennie, illetve az ügyhöz kapcsolódó 

hivatalos iratok másolatát is érdemes csatolni a panaszhoz. 

 

Élhet-e panasszal az egyesület? 

Az AJBH fogadja civil szervezet, egyesület közérdeket érintő beadványát is, jellemzően 

hátrányosan megkülönböztető gyakorlat, illetve jogszabály esetén. 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elérhetősége: 

Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40. 

Cím: Budapest V. ker., Nádor u. 22. 

E-mail: panasz@ajbh.hu 

Telefonszám: 06-1-475-7100 



Személyes panaszt tenni, előzetes bejelentkezés alapján lehet. 

Panasziroda nyitvatartási rendje: 

hétfő:  08-16 óra között, előzetes egyeztetés esetén: 16-18 óra között  

kedd-csütörtök: 08-16 óra között 

péntek: 08-12 óra között 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

Az IJSZ a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok 

integrált érvényesítésének érdekében működő önálló szervezeti egység az Emberi 

Erőforrások Minisztériumán belül.  

Feladata a betegek, szociális ellátásban részesülők (például étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, rehabilitációs intézmény, tartós bentlakásos intézmény, támogatott lakhatás, 

egyéb speciális intézmény) és gyermekek törvényben meghatározott jogai 

érvényesülésének, védelmének ellenőrzése, ennek keretében az egész ország területére 

kiterjedő jogvédelmi képviselői hálózatot működtet.  

A betegjogi képviselők feladata a betegek jogainak védelme, a jogok megismerésében és 

érvényesítésében segítségnyújtás, a panaszok fogadása.  

Az ellátottjogi képviselő a szociális ellátásokban részesülők jogainak védelme 

érdekében lát el segítői feladatokat a tájékoztatás, panaszok megfogalmazása, továbbítása 

útján.  

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek 

jogainak védelmét, kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő 

gyermek védelmére. Továbbá figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a 

pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos 

tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését.  

A betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők az IJSZ honlapján található 

adatbázisban megtalálhatók:  

- http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html, 

- http://www.ijsz.hu/ellatottjogi-kepviselok-elerhetosegei-2.html, 

- http://www.ijsz.hu/gyermekjogi-kepviselok-elerhetosegei-2.html. 

 

 

 

http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html
http://www.ijsz.hu/ellatottjogi-kepviselok-elerhetosegei-2.html
http://www.ijsz.hu/gyermekjogi-kepviselok-elerhetosegei-2.html


IJSZ elérhetősége: 

Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646. 

  

Központi telefonszám: +36-1-8969-000 

Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80-620-055 

Külföldről hívható: +36-20-489-96-14 

E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu 

 

Jogorvoslat a közigazgatási eljárásokban 
 
 

Melyek a közigazgatási eljárások? 
 
Az állam egyik alapvető feladata a közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a 

vállalkozások számára. Ez a közszolgáltatási tevékenység mindannyiunk életében jelen 

van, mert ennek keretében az állam olyan cselekményeket tesz, amelyben az 

állampolgárokat érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy 

jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. 

Együttesen ezek a közigazgatási (államigazgatási) eljárások, amelyek az állam által 

kialakított keretek között, meghatározott helyen zajlanak. A közigazgatási eljárások 

állampolgárokat leginkább érintő helyszíne a kormányhivatal. 

A kormányhivatalok a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál indult hatósági 

eljárásokban másodfokú hatóságként, illetve egyes kiemelt ügyekben elsőfokú 

hatóságként több mint 1000 államigazgatási hatósági feladatot látnak el.  

A kormányhivatalok területi közigazgatási egységei a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok, 174 városban és Budapesten 23 kerületben működnek. Alapvető feladatuk a 

hatáskörükbe utalt első fokú államigazgatási ügyek intézése (megyei szint alatt).  

A kormányablakok közel 100 ügykörben járnak el, és integrált ügyfélszolgálatként több 

mint 1500 ügykör tekintetében adnak tájékoztatást az adott eljárással kapcsolatban. A 

kormányablakokban intézhető ügyeket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

határozza meg.  A legjellemzőbb ügycsoportok a személyi igazolvánnyal kapcsolatos 

feladatok, a jármű nyilvántartással és a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok, a 

kormányablakok hatáskörébe tartozó, illetve abba nem tartozó ügyekben tájékoztatás 

nyújtása, továbbá a lakcímigazolvánnyal és a családtámogatással kapcsolatos feladatok.  



A leggyakrabban előforduló kormányhivatali ügyek a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaival – a rokkantsági és rehabilitációs ellátással –, a 

fogyatékossági támogatással, parkolási igazolvány, közgyógyellátásra való 

jogosultsággal, ápolási díjjal, családi ellátásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálása. 

A közigazgatási eljárások lezárulását, végét a hatóság döntésének közlése jelenti. A 

hatóság döntésével az ügyfeleknek nem kell szükségszerűen egyetérteniük, erre szolgál a 

jogorvoslat, a fellebbezés lehetősége. A jogorvoslathoz való jog az Alaptörvényben 

garantált jog, amely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az 

olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos 

érdekét sérti. 

 
Mi a fellebbezés? 
 
A hatóság döntéseit írásban, határozat vagy végzés formájában közli. Ez azt jelenti, hogy 

ha valaki fogyatékossági támogatás megállapítását kérte, kérelme elbírálásának 

eredményéről a hatóság őt határozat formájában értesíti (ellátást állapít meg vagy utasít 

el). Ha az ügyfél a döntéssel nem ért egyet, fellebbezést nyújthat be.  

Fellebbezés benyújtására a törvény szerint akkor van mód, ha a határozatot járási 

(kerületi) hivatal vezetője vagy – a képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat 

szerve, vagy rendvédelmi szerv helyi szerve hozta. Például nyugdíj, megváltozott 

munkaképességűek ellátásai, családi ellátások, aktív korúak ellátása, fogyatékossági 

támogatás, ápolási díj, tartós ápolást végzők időskori támogatása, közgyógyellátás 

igénylése esetén a hatóság eljárása mindig határozattal zárul. 

Itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kormányablakban adott felvilágosítás, 

tájékoztatás egyáltalán nem tekinthető hatósági döntésnek. Az ott kapott esetleges 

nemleges válasz nem jelenti azt, hogy az érintett nem jogosult ellátásra. A 

jogosultság megállapításáról vagy elutasításról kizárólag a hatáskörrel rendelkező 

kormányhivatal dönt, amely akkor tud dönteni, ha az ügyfél él a jogával és beadja 

igényét, kérelmét az adott ellátásra. 

 

Végzés ellen fellebbezni azonban csak a törvényben megengedett esetekben lehet, a 

végzés tartalmazza a fellebbezés lehetőségét. 

Fellebbezés az alábbi végzések ellen nyújtható be: 

- az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 

- az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

- a kérelmet visszautasító, az eljárást megszüntető, 

- az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, 

- az eljárási bírságot kiszabó, 

- a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

- a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint 

- ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító, 

- az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, az 

iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint az 



eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség 

iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról 

szóló végzés. 

 

 

Hogyan nyújtható be fellebbezés? 
 
A fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül kell benyújtani a megtámadott 

döntést hozó hatóságnál, ott tehát ahonnan a végzés vagy határozat származik. A közlés 

az a nap, amikor az ügyfél a hatóság döntését átveszi, azaz kézhez kapja. Az is közlésnek 

minősül, ha a hatóság döntését az ügyféllel egy lakcímen tartózkodó hozzátartozója, 

meghatalmazottja veszi kézhez. A fellebbezés megtehető szóban vagy írásban. 

 

A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság terjeszti fel a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatósághoz. A felterjesztésre akkor nem kerül sor, ha a hatóság a megtámadott 

döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy 

visszavonja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonták. A 

felterjesztés jogszabályban előírt, operatív, technikai jellegű, az ügyintézés részét képező 

kötelező cselekmény, mely külön döntéshozatalt, azaz végzés meghozatalát nem igényli, 

erről az ügyfél külön tájékoztatásban nem részesül. 

 

 
Letelt a fellebbezési idő, mit lehet tenni? 
 
A határidő elmulasztása (például betegség, kórházi tartózkodás, utazás, egyéb családi ok 

miatt) esetén igazolási kérelemmel lehet élni. Az igazolási kérelmet a fellebbezést 

akadályozó körülmény megszűnését követően, de legkésőbb a határidő utolsó napjától 

számított negyvenöt napon belül lehet benyújtani. 

 Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, a határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha 

szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket 

megismétel. 

 

Hogyan tehető fellebbezés szóban? 
 
A szóban történő fellebbezésre az érintett, illetve helyette törvényes képviselője, 

gondnoka, vagy meghatalmazottja hatóságnál való személyes megjelenése útján van mód. 

A szóban előterjesztett fellebbezésről a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel. Az ügyfélnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a döntés mely részével nem ért egyet, továbbá állítását mivel 

tudja bizonyítani. Ekkor a fellebbezés benyújtásának időpontja a jegyzőkönyv 

felvételének napja. 

 
 
 
 



Mit tartalmazzon az írásbeli fellebbezés? 
 
A fellebbezés nincs alakisághoz kötve, tehát tartalma szerint bírálják el, és nem utasítható 

el arra tekintettel, hogy az elnevezése nem egyezik meg a tartalmával. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. De 

ennek során nem kell konkrét jogszabályhelyet megjelölni! 

A fellebbezést indokolni szükséges. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet 

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Különösen fontos, hogy a fellebbezésnek az arra jogosulttól kell származnia – gondnokság 

alatt álló esetében a gondnoktól, kiskorúnál törvényes képviselőtől –, a fellebbezésen a 

jogosult aláírásnak rajta kell lennie. 

 
Nem megfelelő tájékoztatás vagy ügyintézői feladatellátás esetén lehet-e 
panasszal élni? 
 
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében 

az állami szervek és helyi önkormányzatok intézkedései miatt panasszal és közérdekű 

bejelentéssel lehet élni. 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, 

és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá.  

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy 

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.  

Minkét esetben a beadvány javaslatot is tartalmazhat! 
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