MEOSZ Hírlevél 2019. január 1 – február 22.
2019. február 4-én tartotta idei első ülését a MEOSZ elnöksége, ahol a szervezetet
érintő főbb kérdések megvitatása mellett szó esett a legutóbbi elnökségi ülés óta
végzett érdekvédelmi munkáról. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ismertette azokat
a főbb tevékenységeket, melyekkel a MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek és
családjaik érdekében alakítja a fogyatékosügyi politikát, és következetes
fellépéssel kíván átütő eredményeket elérni.

Ápolási díj – nincs szükség a GYOD-ra, az érintett ápolási szükséglete
a döntő
Kovács Ágnes összegezte az ápolási díj lobbi eddigi lépéseit, kiemelve, hogy a MEOSZ a
2017 óta folytatott küzdelemben következetesen kitart amellett, és kizárólag azt tartja
elfogadhatónak, hogy az ápolási díj mértékét az érintett ápolási szükséglete
határozza meg. Továbbá, ki kell terjeszteni a jogosulti kört, s olyan szolgáltatási
gyűrűt kiépíteni, ami az érintettek és a róluk gondoskodók szolgálatában áll. A
valódi érdekvédelem megkerülésével bevezetett GYOD-nak nincs létjogosultsága! Az
alap ápolási díjon részesülők közel 50%-a lesz a felülvizsgálatokig a rendszer átmeneti
nyertese, míg azok, akik a legnehezebb terheket cipelik és kiemelt ápolási díjon vannak
(ápolást végző feleségek, férjek, testvérek, gyermekek, vagyis a család) 2/3-a az útszélén
maradt. A magyar állam 64,70 % emelést hajtott végre a havonta felhasználható keret
számára, ami hatalmas előrelépés lehetne az 51 700 érintett család életében, ha nem
vezette volna be a GYOD-ot, hanem az ápolási díj meglévő rendszerében osztotta volna fel.
Úgy, hogy az összes kiemelt ápolási díjon lévő embernek 100 000 forintra megemelni a
juttatását.
A MEOSZ elnöke kitért arra is, hogy az ápolási díjért 2017-ben indított lobbit a MEOSZ
lényegében egyedül végzi, a többi öt országos érdekvédelmi szervezet csak „ráfűzte”
magát. A szakmai anyagokat, a nyilatkozatokat a MEOSZ készítette és tette közzé,
rögtön reagálva a kialakult helyzetekre. Az ápolási díj ügye egyelőre nem úgy alakult,
ahogy szerettük volna, de nehéz úgy érdekvédelmet csinálni, hogy a többiek hallgatnak, s
vannak, akik be sem állnak a csapat mögé. A MEOSZ azonban elkötelezett az 51 700
család helyzetének valódi rendezése érdekében, ezért a tagság érdekeit töretlenül
képviselve folytatja a megkezdett munkát. Ennek részét képezi, hogy a MEOSZ
elnökeként nyílt levelet intézett az ápolási díj ügyében, amiért az 51700 magyar család
ügye ürügy lett egy politikai és méltatlan csatában. A MEOSZ elnöke szerint a MEOSZ és a
többi öt országos érdekvédelem megalapozott, valódi érdekvédelmi munkája
eredményeként – a kormánnyal folytatott tárgyalások nyomán – már hajszálnyira volt
a megoldás hogy valamennyi ápolási díjban érintett család helyzete megnyugtatóan

rendeződjön. Azonban a „hangoskodók“, és ezt a „nagyszerű lehetőséget” ki nem hagyó
ellenzéki politika közbelépett, mert nem értette meg a felelősségét! Ráadásul
megkérdőjelezték a hat országos szövetség legitimitását is, s mivel nem az ápolási díj
szakmai alapú rendezése volt a tényleges érdekük, megakadályozták, hogy érdemi
eredményre jussunk. Kovács Ágnes arra kéri a társadalmat: Öntsünk tiszta vizet a
pohárba! Legyen a fókusz az 51700 család helyzetét rendező valódi változtatás
szándékán! Kovács Ágnes a nyílt levélben – melyet tájékoztatásul megküldött Orbán
Viktor miniszterelnöknek, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak, és az érintett
szaktárca államtitkárainak, Fülöp Attilának és Novák Katalinnak is – a meglévő adatok
alapján bemutatja a rendszer átalakulását, s összegzi, mit kért a MEOSZ s abból
eddig mi valósult meg. A nyílt levél az alábbi linken érhető el:
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-elnoke-nyilt-levelet-intezett-az-apolasi-dijugybenyeben/

Gyógyászati segédeszköz – a MEOSZ több fronton küzd a gyógyászati
segédeszközrendszer átalakításáért
A gyógyászati segédeszközök vonatkozásában a MEOSZ párhuzamosan több
területen is változásokat generál - tájékoztatott Kovács Ágnes. Közel két hónapja – a
gyógyászati segédeszközrendszer meghatározó szereplővel, a gyártókkal és a
forgalmazókkal történt egyeztetést követően – a MEOSZ elkészítette és benyújtotta a
szakpolitikai döntéshozók részére a gyógyászati segédeszközellátás teljes
rendszerének felülvizsgálatát célzó komplex szakmai javaslatcsomagot, melyek
között olyan megoldások is szerepeltek, melyek segítségével a központi költségvetésből a
gyógyászati segédeszköz területre fordított kiáramlás mérsékelhető lenne, amely
megtakarításokat a területen történő innovatív, minőségi ellátásra lehetne fordítani. Az
egészségügyi tárca azóta sem reagált erre. A MEOSZ szerint azonban elkerülhetetlen a
gyógyászati segédeszköz rendszer teljes körű átalakítása és megújítása annak
érdekében,
hogy a mozgássérült emberek valóban megfelelő színvonalú
eszközökhöz jussanak, azok hordhatóságát ne a gyártó, forgalmazó egyéni hozzáállása
határozza meg. Ma azt tapasztalható ugyanis, hogy a rendszert egyáltalán nem az ellátás
minősége érdekli, hanem a fenntarthatóságra kényszerülnek fókuszálni. Az érintettek
érdekeinek figyelembe vételével kell újra tervezni a gyógyászati segédeszközök
finanszírozási feltételrendszerét. Rendszerszintű fogyatékosügyi szakpolitikai lépések
szükségesek ahhoz, hogy az egyes területekre előirányzott források felhasználásával
valódi és hosszú távú eredményeket lehessen elérni.
Ennek éppen ellentmond a gyógyszerkassza megemelkedett kiadásai miatt az a tervezett
intézkedés, az úgynevezett vaklicit, amely miatt a MEOSZ január végén felemelte a
hangját. A Szövetség az EMMI államtitkárának, dr. Latorcai Csabának címzett

levelében elutasította a vaklicitre vonatkozó tervezetet, s egyeztetést
kezdeményezett a gyógyászati segédeszköz rendszer teljes átalakításáról. A MEOSZ
leírta, hogy a kormány által egyes termékcsoportoknál (egyes inkontinencia
betétek) bevezetni tervezett vaklicit hatására még inkább a gyenge minőségű
termékek felé tolódhat el az ellátás. Ez nemcsak az érintettek életminőségének
romlásához és a betegellátás színvonalának csökkenéséhez, hanem az egészségügyi
összkiadások növekedéséhez is vezethet. A MEOSZ szerint medikális, betegségközpontú
szemlélet helyett az egyéni szempontokat és személyre szabott szükségleteket
figyelembe vevő megközelítésre van szükség a gyógyászati segédeszközrendszer
átalakításakor.
A témáról bővebb információ, és a MEOSZ szakmai előterjesztése az alábbi linken érhető
el: http://www.meosz.hu/blog/meosz-elutasitja-a-vaklicit-tervezetet/
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az ügyben nyilatkozott a HírTv Panaszkönyv c. műsorának,
mely az alábbi linken tekinthető meg: https://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-betegekpenztarcaja-mellett-az-allamkasszat-is-megcsapoltak2476279?fbclid=IwAR2bpjvvbDiC_BThD2kfZVqAIuilaliN0o_0SoDHhJGllvS6K_alqBBJPN

Elektromos kerekesszékes emberek betegszállítása - a MEOSZ
felszólította az EMMI-t a helyzet rendezésére

A MEOSZ évek óta próbálja elérni az illetékes tárcánknál, hogy az elektromos
kerekesszékes embereket a kerekesszékeikkel együtt szállítsa el a betegszállító –
számolt be róla Kovács Ágnes. Az EMMI korábbi ígéretei ellenére azonban még mindig
nem rendezte az elektromos kerekesszékes emberek betegszállítását, sőt, az EMMI
helyettes államtitkárának legutóbbi, 2018. decemberi levele szerint lényegében
minden rendben van. A MEOSZ elutasítja és elfogadhatatlannak tartja az EMMI
válaszát, mert az az elektromos kerekesszéket használó betegek nap, mint nap
szembesülnek azzal a méltatlan és kiszolgáltatott helyzettel, hogy kerekesszékük nélkül
szállítja el őket a betegszállító, holott ez az egyetlen eszköz, amivel létezni tudnak.
A MEOSZ 2016 óta tárgyal a tárcával, s a Szövetség által kezdeményezett 2017. május 16i egyeztetésen az EMMI uniós fejlesztésekért felelős államtitkársága vállalta, hogy
közreműködik a szükséges forrás rendelkezésre bocsátásában, mellyel kapcsolatban
megkereste az egészségügyért felelős államtitkárságot. Ehhez képest az EMMI
egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkára 2018. március 26-i levelében
arról tájékoztatta a MEOSZ-t, hogy továbbra is vizsgálják a finanszírozás és
jogszabálymódosítás lehetőségét. A tárca legutóbbi, 2018. december 5-i levelében
ugyanakkor már sem a jogszabálymódosítást, sem a forrás biztosítását nem tartotta
szükségesnek. A levél szerint „A NEAK-kal szerződéses kapcsolatban álló valamennyi
betegszállító szolgáltató rendelkezik legalább egy fekvőbeteg szállító gépjárművel, ezért

a jogszabályban meghatározott minimumrendelet értelmében valamennyi betegszállító
szolgáltató képes a mozgásában korlátozott kerekesszékkel közlekedő beteg
elszállítására a betegszállító gépjárműben kötelezően rendelkezésre álló eszközök
segítségével.” A MEOSZ évek óta küzd az emberi méltóságot sértő helyzet rendezése
érdekében, s a tárcának címzett válaszlevelében felszólította a döntéshozókat:
haladéktalanul teremtsék meg a mozgáskorlátozott emberek betegszállításának
jogszabályi és finanszírozási feltételeit. Az Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés
számításai szerint első lépésként megyénként 1-1, a fővárosban pedig 3 speciálisan
átalakított betegszállító autó üzembehelyezésére lenne szükség.
Bővebb információ a betegszállításról, valamint a MEOSZ levele és annak melléklete,
valamint az EMMI 2018. decemberi levele az alábbi linken olvasható:
http://www.meosz.hu/blog/elektromos-kerekesszekes-emberek-szallitasa1/

Intézményi kiváltás - A MEOSZ megkerülhetetlen szereplője kíván
lenni a kitagolás folyamatának

A MEOSZ évek óta küzd a kiváltás folyamatának szakmai alapokon nyugvó, a
fogyatékos emberek önrendelkezéséből kiinduló megvalósításáért – fogalmazott A
MEOSZ és az öt országos érdekvédelmi szervezet 2018. november 21-én partnerségi
megállapodást kötött az EMMI-vel a helyzet valódi rendezése érdekében, amelyben az
érintettek vállalták, hogy felülvizsgálják a jelenleg hatályban lévő kiváltási koncepciót. A
MEOSZ mellett az AOSZ, az MVGYOSZ és a SVOE nyújtott be javaslatot. A MEOSZ 2018.
december 20-án megküldött koncepciója nem kiszolgálja a kormányt, hanem
valódi érdekvédelmi anyag szakmai alapokon.
A MEOSZ azért harcol, hogy az alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekhez közeli,
nagyobb településeken létesüljenek olyan akadálymentes támogatott lakhatási
helyszínek, ahol a mozgáskorlátozott emberek önrendelkező életet élhetnek. A
Szövetség koncepciója szerint ennek része lenne egy olyan szolgáltatási gyűrű
kiépítése is, amely komplex ellátást nyújt az érintetteknek, beleértve az országos
lefedettséggel működő 24 órában elérhető támogatószolgálatokat is.
Bővebben kitagolásról és a MEOSZ koncepciójáról az alábbi linken olvashatnak:
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-megkerulhetetlen-szereploje-kivan-lenni-akitagolas-folyamatanak/

Rokkantsági nyugdíjrendszer – a MEOSZ megküldte a tárcáknak a
szakmai javaslatait
A MEOSZ a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását követő szabályozás
anomáliáiról, valamint a szövetség ezzel kapcsolatos megoldási javaslatairól még
2018 elején készített egy átfogó anyagot- tájékoztatott Kovács Ágnes. A nyugdíjrendszer
2012. január 1-jétől történt jelentős átalakítása ugyanis a fogyatékos, köztük a
mozgáskorlátozott emberek döntő többségét nagyon komolyan érintette. A MEOSZ ezért
részletesen vizsgálta a 2012. január 1-jétől hatályos megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi törvény
rendelkezéseit. Bár a törvényt már többször módosították, ennek ellenére jelenleg is
számos ellentmondást, igazságtalanságot, méltánytalan rendelkezést tartalmaz, melyek
sok esetben rendkívüli hátrányt okoznak azoknak, akik egészségi állapotuk megromlása
miatt már amúgy is nehéz helyzetben vannak.
A MEOSZ azt szeretné elérni, hogy az érintett szervezetek közösen gondolkodva
térképezzék fel a területen fennálló problémákat, s ennek nyomán dolgozzák ki a
megoldási javaslatokat. A MEOSZ 2018. február 19-re közös konzultációt
kezdeményezett, melyen a a SINOSZ, az MVGYOSZ valamint az AOSZ képviselői vettek
részt. Ott további javaslatok, észrevételek hangzottak el az elemzésre vonatkozóan, majd
a résztvevők megállapodtak a közös érdekérvényesítésben, tekintettel arra, hogy a
felvetett problémák mindegyik szervezet tagságát nagymértékben érintik. Az
egyeztetésen arról is döntés született, hogy 2018. március 26-ára a kormányzat
képviselőit, illetve az Alapvető Jogok Biztosát közös egyeztetésre hívják a MEOSZ
székházába. Ez az egyeztetés az EMMI kérésére, a közelgő választásokra figyelemmel
elmaradt. 2018 őszétől a hat országos szövetség nem tudott összeegyeztetni egy
időpontot sem, majd a decemberre meghirdetett találkozót lemondtuk a tárcák
érdektelensége miatt. December eleje óta arra várunk, hogy a SINOSZ elnöke találjon egy
alkalmas időpontot az egyeztetésre. A szakmai javaslatainkat addig is megküldtük a
tárcáknak.

További főbb hírek az elnökségi ülésről





Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet felkérésére Kovács Ágnes, a
MEOSZ elnöke elvállalta az intézet Felügyelő Bizottságának elnöki tisztét. Az
intézet együttműködési megállapodást kíván kötni a MEOSZ-szal a
népegészségügyi program végrehajtására vonatkozóan. Kovács Ágnes az Elnökség
döntését kérte a kérdésben.
Az elnökség jóváhagyta az elöl kivágott WC berendezés alkalmazásra
vonatkozó állásfoglalást. Az állásfoglalás szerint az elől kivágott WC kagylók és

ülőkék használatra alkalmatlanok és balesetveszélyek, ezért tervezésük,
beépítésük, jövőbeni üzembe helyezésük mellőzése valamint a már meglévő
berendezések cseréje indokolt. Kiemelten hívjuk fel a közintézmények,
vendégforgalmat lebonyolító intézmények és szolgáltatók, valamint egészségügyi,
oktatási és rehabilitációs intézmények figyelmét e berendezések cseréjére. Az
állásfoglalás az alábbi linken érhető el: http://www.meosz.hu/blog/allasfoglalasaz-elol-kivagott-wc-berendezes-alkalmazasarol/



2019. január 16-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala levélben fordult a
MEOSZ-hoz, amelyben öt kérdésben várnak választ tőlünk a mopedek
használatával és szabályozásával kapcsolatban. Egy panaszbeadvány érkezett
hozzájuk ez ügyben, s a MEOSZ válaszai alapján szeretnék majd meghozni a
határozatukat.



A rehabilitációs célú bértámogatás ügyében a Védett Szervezetek Országos
Szövetsége levelet írt az illetékes minisztériumnak. Balogh Zoltán, a VSZOSZ
elnöke arról tájékoztatott, hogy 6-7 %-os növekedés várható a támogatás
mértékében. A támogatotti létszám nem emelkedett.



A FESZT alapszabályának módosítása van napirenden, mert a FESZT az elmúlt
időszakban olyan feladatokat is bevállalt, ami nem az ő dolga lenne. A MEOSZ is
több területen próbálja a FESZT elnökének munkáját segíteni, a nemzetközi
ügyeket lényegében a MEOSZ végzi. Az elnökségi ülésen elhangzott egy javaslat,
mely szerint a hat országos érdekvédelmi szervezet, így a MEOSZ, az AOSZ, az
MVGYOSZ, a SINOSZ, az ÉFOÉSZ, és a SVOE azt szeretné, ha FESZT a továbbiakban
az ernyőszervezet funkcióját töltené be, a szakmai munka pedig maradjon
meg az országos szövetségeknél.



Ifjúsági Tagozat Mesterházy Zsolt szerint a jelenlegi ifjúsági pályázat nem tölti
be a funkcióját. Nincsenek ellenőrizve a pályázatokban vállalt programok
megvalósulása. Célszerű lenne egy ifjúsági koordinátor alkalmazása. Az igényekre
vonatkozó felmérést követően február végéig stratégia készül a források hatékony
felhasználására vonatkozóan.



Az Első Regionális Parasport Klaszter projektterve. Az elnökségi ülésen sor
került egy olyan projektterv bemutatására is, melyhez a MEOSZ támogató
hozzáállását kívánják megszerezni. Perecsényi Attila, az Első regionális Parasport
Klaszter elnöke arról számolt be, hogy két évvel ezelőtt alapították a szervezetet.
Működésük fő irányvonala, hogyan lehetne együttműködni, egy-egy régiót
fejleszteni a mozgáskorlátozott személyek életkomfortjának javítása érdekében.

Koordinált fejlesztést szeretnének végrehajtani a sportra alapozva. Céljuk a
parasport szervezése, segítése, mely magában foglalja egyben az
akadálymentesítést, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, a személyi
infrastruktúra
fejlesztését
is.
A
projekt
jelenlegi
szakaszában
szándéknyilatkozatokat gyűjtenek a lehetséges partnerektől. Szakmai segítőket
szeretnének megnyerni a célok megvalósulása érdekében.
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke felvetette, hogy a projekt elképzelései nem
mindenben egyeznek meg a MEOSZ által megfogalmazott célokkal. A projektterv
nem a közösségi rehabilitáció felé mutat, hanem szegregált lehetőség lenne a
mozgáskorlátozott emberek számára. Elgondolkodtató az is, hogy van-e a
közösségben erre fizetőképes kereslet. Másrészt felmerül a kérdés, hogy mennyire
eszköze vagy célja a mozgáskorlátozott ember a tervezett projektnek.
Az Elnökség egy későbbi időpontban fog döntést hozni a kérdésben. A további
kapcsolattartásra Székely József elnökségi tagot kérték fel.

Beszámolók az EFOP projektek állásáról
EFOP 1.1.5
Miklós Kata a MEOSZ és az EFOP 1.1.5 projekt szakmai vezetője arról számolt be, hogy a
projekt A projekt 600 súlyosan mozgáskorlátozott személy infokommunikációs
akadálymentesítését tűzte ki célul annak érdekében, hogy könnyebbé tegye a közügyek
intézését, elősegítse a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a társadalmi felzárkózást és
az önrendelkező életet. A projekt megvalósítása országos szinten zajlik annak érdekében,
hogy annak eredményeit a tagszervezetek helyi valamint a MEOSZ központ országos
érdekvédelmi munkájába tudja integrálni. A 2018. március 5-i tagszervezeti
tájékoztató napot, és az Országház Vadásztermében 2018. március 23-án megrendezett
nyitórendezvényt követően megkezdte működését a 20 szolgáltatási pont minden
megyében és Budapesten, a MEOSZ tagszervezeteinek együttműködésével. A pályázat
megvalósítását a MEOSZ a tagegyesületekkel együtt hajtja végre, hiszen a cél közös,
együtt javítani a mozgáskorlátozott emberek életminőségén, elősegíteni a nagyobb
társadalmi szerepvállalásukat, az önálló és önrendelkező életüket. A szolgáltatási
pontok hálózata, a megyékben működő többi MEOSZ tagegyesületet összefogva
biztosítja, hogy a program szolgáltatásai helyi szinten az érintettekhez közel váljanak
elérhetővé. Az összehangolt munka eredményeként sikerült teljesíteni a vállalt
indikátorokat. A sortársi rehabilitációs mentorok toborzása és képzése megtörtént. 48
személy került alkalmazásba, így minden megyében megkezdődött a célcsoport tagok
bevonása. A 2018 februárja óta eltelt időszak egyik legfontosabb eredménye, hogy olyan
súlyosan mozgáskorlátozott emberek is a Szövetség látókörébe kerültek
országszerte, akiket eddig nem értünk el. 2018 júniusában tettük közzé a
célcsoportnak szóló felhívást, melyre 742-en jelentkeztek. A beérkezett kérdőíveket az

előzetes kiválasztási szempontsor alapján egyesével értékeltük annak érdekében, hogy a
programba súlyos mozgáskorlátozott emberek kerüljenek bevonásra úgy, hogy az
egységes megyénkénti elosztás is biztosított legyen. A szerződéskötést már a mentorok
végezték el, jelenleg 420 fő került bevonásra. A jelen időszakban a helpdesk
munkatársak képzésének előkészítése zajlik, melyre várhatóan február végén fog sor
kerülni. Az eddig elvégzett ellenőrzéseken nem tártak fel hibát. A közbeszerzés során
megvásárolt eszközök várhatóan március elején érkeznek meg.

EFOP 5.2.2
Dr. Kőhalmi Barbara az EFOP 5.2.2 projekt szakmai vezetője arról tájékoztatott, hogy a
projekt elsődleges célja az ésszerű alkalmazkodással kapcsolatos fogalmak tisztázása és a
jogszabályalkotás beindítása mellett a hazai közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása, minőségének fejlesztése valamint a nemzetközi hálózat építése és működtetése.
A szakmai munka jelenleg is folyik, a háttérkutatások megkezdődtek. A pályázatban vállalt
öt partner már rendelkezésre áll. A projekt tényleges megvalósulása érdekében nagyobb
mértékű változtatások váltak szükségessé. Az erre vonatkozóan benyújtott módosítási
kérelmeket még nem fogadták el, ezért új mérföldkövet kellett beiktatni a projektbe. Az
új dátum 2019. március 31.
Sebő Gergő, a projekt szakmai koordinátora azzal egészítette ki, hogy a projekt hosszú
távú tovább gondolásaként lehetőség lenne az Erasmus Plus programban történő
részvételre, melyhez az Elnökség döntése szükséges.
Az Elnökség határozott a kérdésben, és egyetértett azzal a javaslattal, hogy a MEOSZ
vegyen részt az Erasmus Plus programban.

A mozgáskorlátozott embereket és családjaikat érintő hírek,
döntések, jogszabályváltozások
A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja az ÉMI akadálymentesítésről szóló
irányelvtervezetét
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint többszörösen
jogsértő, ezért elfogadhatatlan az „Akadálymentesítés követelményei eltérő
rendeltetésű épületek esetén” című építésügyi műszaki irányelvtervezet, mivel figyelmen
kívül hagyja a hazai és a nemzetközi jogszabályban vállalt kötelezettségeinket. Az
irányelvtervezet avítt gondolkodású fércmunka, nem alkalmas arra, hogy
akadálymentesség terén rá hivatkozni lehessen vagy útmutatóul szolgáljon.

Konzerválja azokat a félmegoldásokat, amelyek miatt a hétköznapokban sérül a
mozgáskorlátozott emberek emberi méltósága. A MEOSZ szerint olyan irányelv
bevezetésére van szükség, amely valóban a fogyatékos emberek teljes körű
hozzáférést szolgálja. Megfelel a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló
Egyezmény előírásainak, innovatív, és a teljeskörű akadálymentesítés a célja,
továbbá megfelelő alap a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez. Olyan, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott standardok
átültetését javasoljuk, melyek megfelelnek ezeknek az elveknek. Az irányelv
elkészítésében pedig megkerülhetetlenek a fogyatékos emberek országos érdekvédelmi
szervezetei.
A MEOSZ ÉMI-nek írt levele és annak melléklete az alábbi linken érhető el:
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-elfogadhatatlannak-tartja-az-emiakadalymentesitesrol-szolo-iranyelvtervezetet/

Fontosabb adózást érintő változások

1., A rehabilitációs kártya megszűnik, a kedvezmény marad
2019. január 1-jétől – jogszabályváltozás miatt - nem kapnak rehabilitációs kártyát azok,
akik erre korábban jogosultak voltak.
2012-től a rehabilitálhatónak minősülő, majd 2017. január 1-jétől már a b2 és c2 komplex
minősítésű megváltozott munkaképességű személyek is igényelhették a rehabilitációs
kártyát, ami az őket foglalkoztató munkaadók számára adókedvezményt biztosított.
A 2019. január 1-jén hatályba lépő szociális hozzájárulási adóról rendelkező 2018. évi LII.
törvény megváltozott munkaképességű munkavállalókat is érintő egyik legfontosabb
rendelkezése, hogy változott azoknak a jogosultaknak a köre, akik után igénybe lehet
venni az adókedvezményt.
A megváltozott munkaképességű emberek 2019. január 1-jét követően ugyan már nem
igényelhetnek rehabilitációs kártyát, azonban a velük összefüggésben eddig
érvényesített, a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény továbbra is
megmarad még pedig úgy, hogy az adókedvezményt a megváltozott munkaképességűnek
minősülő személyek foglalkoztatásával összefüggésben lehet érvényesíteni.
A
jogszabályváltozásról
bővebben
az
alábbi
linken
http://www.meosz.hu/blog/fontosabb-adozast-erinto-valtozasok/

olvashatnak:

2. Nyugdíjasok járulék mentessége
2019. január 1-jétől nem kell járulékot fizetniük a sajátjogú nyugellátásban
részesülőknek, amennyiben munkaviszonyban kereső tevékenységet folytatnak. Ebből
két dolog következik:
- a nyugdíjas munkavállalók esetében ott is megszűnik a jövedelemkorlát, ahol eddig
létezett. Mint ismeretes eddig, ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt sajátjogú
nyugdíjban részesülő személy (pl. a nők kedvezményes nyugdíja mellett) kereső
tevékenységet folytatott, az abból származó járulékalapul szolgáló éves jövedelme nem
haladhatta meg az adott évre irányadó minimálbér 18-szorosát, ellenkező esetben a
nyugdíját a következő hónaptól szüneteltetni kellett. Mostantól – járulék fizetés
hiányában – korlátozás nélkül kereshet az is, aki nyugdíjasként dolgozik.
- Ha valaki nyugdíjasként kereső tevékenységet folytat, azzal összefüggésben nem válik
jogosulttá a 0,5 %-os mértékű nyugdíjnövelésre.
A nyugdíjas egyéni vállalkozókra, illetve társasvállalkozókra ugyanakkor a most
elmondottak nem vonatkoznak, ők továbbra is kötelesek nyugdíjjárulékot fizetni, így
természetesen a nyugdíjkiegészítésre a jövőben is igényt tarthatnak.
Ennek kapcsán ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a most említett
rendelkezések kizárólag az öregségi nyugdíjasokra vonatkoznak. Azok, akik például a
megváltozott munkaképességűek ellátásainak valamelyikében részesülnek ezután is
fizetnek járulékot a kereső tevékenység esetén és a rájuk vonatkozó jövedelemkorlát sem
szűnik meg.

Rokkantsági ellátás: az Alkotmánybíróság szerint vizsgálni kell, hogy
valóban történt-e tényleges állapotjavulás

Újabb Alkotmánybírósági döntés született arról, hogy a 2012. előtt ellátásban
részesülő, az új rendszerben pedig rokkantsági ellátásra jogosultak esetében nem
elég az állapotjavulás tényét a két minősítési rendszer összevetésével
megállapítani, hanem arra vonatkozóan a bíróságnak vagy a hatóságnak
orvosszakértő bevonásával bizonyítást kell lefolytatni. Ezt az elvet a folyamatban
lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Egy korábbi AB döntés egyébként pedig arra
szólította fel az Országgyűlést, hogy 2019. március 31-ig tegyen eleget jogalkotási
kötelezettségének, mellyel rendezi ezt a helyzetet.
Az Alkotmánybíróság döntéséről bővebben az alábbi linken találnak információt:
http://www.meosz.hu/blog/alkotmanybirosag-szerint-szakertovel-kell-bizonyitani-azallapotjavulast/

Mozgáskorlátozottaknak készülő applikáció az UNICEF pályázatán!
Az UNICEF az Európai Unióban elsőként Magyarországon indította el a „Rajtad áll a
jövőd!”című nemzetközi ifjúsági programját, melynek középpontjában hátrányos
helyzetű fiatalok foglalkoztathatósága áll. A 16 országban meghirdetett program
keretében a hazai legjobb csapatok között a MOZAIK csapat is továbbjutott, akik a
Workility nevű webapplikációjukkal a mozgáskorlátozott emberek munka világába
történő integrációját segítenék elő. A projektben részt vesz a MEOSZ egyik sorstársi
rehabilitációs mentora, illetve a MEOSZ egyik munkatársa is támogatja a csapatot. Az
applikáció a munkahelyeket értékelné különböző szempontok alapján, mint például a
tolerancia, megközelíthetőség, munkahelyi felszereltség és akadálymentesítés. Az
applikáción keresztül a munkakeresők egyrészt információkhoz juthatnak az egyes
munkahelyekről, másrészt további információkkal bővíthetik a már meglévőket a
munkahelyekről, cégekről, illetve jelentkezhetnek a meghirdetett állásokra is. Ez az
innováció segítene abban, hogy a mozgáskorlátozott emberek célzottan
informálódhassanak és visszajelzést adhassanak egy munkahelyről. Emellett segítene
közelebb hozni a mozgáskorlátozott munkavállalókat a munkáltatókat és növelné a
mozgáskorlátozottak munkaerőpiaci tájékozódását és munkába kerülési esélyeit. A
program következő fordulója február közepén lesz. További információ az applikáció
Facebook oldalán található: https://www.facebook.com/Workility/

Budapest, 2019. február 22.

