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HÍRLEVÉL 
2017. szeptember-október 

 
 Hírek, információk, aktualitások 
 

MEGVÁLTOZOTT A FESZT KÉPVISELŐJE ÉS SZÉKHELYE 
 

2017. október 9-ei végzés alapján a Fővárosi Törvényszék bejegyezte a FESZT 2017. május 24-
én kelt módosított alapszabályát. 
Földesi Erzsébet képviseleti joga megszűnt, az új képviselő Kővári Edit. Az új alapszabály szerint 
a FESZT székhelye is megváltozott, az új székhely: 1053 Budapest, Fejér György u. 10. 
A FESZT hivatalos elérhetőségei: 

Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 
Levelezési cím: 1053 Budapest, Fejér György u. 10. 

Tel: 061 354 1073 
E-mail: info@feszt.hu 

Honlap: www.feszt.eu/ 
Facebook: www.facebook.com/FESZT2003/ 

 
MEGALAKULT AZ ÚJ FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCS 

 

2017. október 9-én Czibere Károly az Országos Fogyatékosságügyi Tanács elnöke megköszönte 
a Tanács tagjainak az elmúlt években végzett munkáját. 

Ugyanezen napon megalakult az új Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A FESZT 2017. június 
19-ei határozata alapján, Földesi Erzsébet képviseli a szervezetet az OFT munkájában. 

 

 „KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK” EGY LÁTÁSSÉRÜLT SZERVEZET ÉLETE 
 

A befogadás egyik alapköve lehet Gy. Dobos Mariann 
Közösséget építünk című könyve. A vicces, szórakoztató, de 
tanulságos történeteket is tartalmazó kötetet a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 
(VGYKE) jelentette meg. 
 
A könyv célja, hogy könnyed, laza stílusban, tabuk nélkül 

adjon információt a látássérültek életéről. A VGYKE nemcsak azokat szeretné megszólítani, akik 
érintettek a témában, hanem a lehető legtöbb emberhez szeretnének eljutni. Éppen ezért 
újszerű eszközökhöz nyúltak. 
 
– Ez egy bulvárkönyv sok képpel, vicces történettel. Gátlások nélkül dolgozza fel szervezetünk 
életét, a vak, látássérült emberek világát, ami nem más, mint a látó embereké. Mi nem egy 
külön világban élünk, leírtuk, hogy mi is érhetünk el kiemelkedő sikereket egy-egy területen, a 
mi határaink is végtelenek lehetnek – mondta az október 26-i ünnepélyes bemutatón Fodor 
Ágnes, a VGYKE elnöke. 

https://www.feszt.eu/
https://www.facebook.com/FESZT2003/
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A Zuglói Civil Házban megtartott programon Kővári Edit a FESZT elnöke köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy tagszervezetei számára különösen fontos, hogy a fogyatékos személyeket 
egy befogadó közösség vegye körül, ezért mindannyiunk számára fontos a közösség építése.  
Elmondta továbbá, hogy a FESZT támogatta a könyv megjelenését, amely megmutatja, hogy 
igazán csak közösségben lehetnek boldogok az emberek, az pedig teljesen mindegy, hogy 
milyen képességeik vannak. 
 
A Közösséget építünk 1000 példányban jelent meg, a kötetet a tervek szerint jövőre 
hangoskönyv formában is kiadják. 
 

 Kiváltás 
Magyarország Kormánya a fogyatékossággal élő, pszichoszociális fogyatékossággal élő és 
szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában 
engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami 
fenntartói számára, a nagy létszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas 
minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítása 
érdekében két körben felhívást tett közzé. 
 
A FESZT az FSZK-val kötött megállapodás alapján az EFOP 2.2.2-ben pályázatot megvalósító 
intézményekben biztosítja az érdekvédelmi tanácsadás szolgáltatást országszerte. A júliusi 
képzés, majd több felkészítő alkalom lezárultával 25 tanácsadó kezdheti meg az érdekvédelmi 
tanácsadó munkát országszerte, mely során a FESZT és tagszervezetei támogatásával az ENSZ 
CRPD egyezményben meghatározott jogok lehető legmagasabb szintű érvényesítését kívánjuk 
biztosítani. Az érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás részleteiről hamarosan a FESZT honlapján, 
egy külön menüponton is tájékoztatást adunk.  
 

ZALASZENTLÁSZLÓRA LÁTOGATOTT A FESZT 

 
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának elnöksége képviseletében Kővári Edit és 
Papp Ágnes bemutatta a FESZT tagszervezeteit és az Érdekvédelmi tanácsadó hálózat munkáját 
a szeptember 20-án Zalaszentlászlóban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által az 
EFOP 2.2.2. pályázói részére, a lakók kiváltási folyamatra való felkészítését végző 
munkatársaknak tartott rendezvényen. Az érdekvédelem és a szakemberek közösen keresték a 
kiváltás során megjelenő kapcsolódási pontokat. Az eseményen való bemutatkozástól az 
intézmények és a FESZT érdekvédelmi tanácsadóinak sikeres együttműködését várjuk. 
 
 

BUDAPESTEN TALÁLKOZTAK AZ ÉRDEKVÉDELMI 
TANÁCSADÓK 

 

2017. szeptember 8-án újra találkoztak az 
érdekvédelmi tanácsadók Budapesten, ahol 
megismerték és kipróbálták a nagy létszámú 
intézményekben fogyatékossággal, pszichoszociális 
fogyatékossággal és szenvedélybetegséggel élő 
személyek emberi jogainak érvényesítésülését 
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célzó fejlesztési folyamatot előkészítő felmérést. A találkozón részt vett Bátori Zsolt, az SZGYF 
főigazgatója és az ott megvitatottak alapján októberben aktívan elkezdődhet az érdekvédelmi 
tanácsadó szolgáltatás. 

 
 CIVIL SZAKAMI MŰHELYSOROZATOT SZERVEZTÜNK 

Az FSZK támogatásával civil szakmai műhelysorozatot szervezett a FESZT 2017. augusztus 30 és 
szeptember 20. között 

A rendezvény sorozat keretein belül a FESZT egy-egy képviselője országszerte 4 
helyszínre, Kaposvárra, Szombathelyre, Nyíregyházára és Békéscsabára, látogatott el annak 
érdekében, hogy a fogyatékos emberek érdekvédelmét ellátó helyi szervezetekkel találkozzon. 
Novemberben további két helyszínen folytatódott a műhely. Az esemény célja, hogy a helyi 
szervezetek jobban megismerhessék a kiváltási folyamatot, közösen keressék a csatlakozási 
pontokat annak érdekében, hogy a nagy intézményekben élő fogyatékos emberek önálló, 
önrendelkező életvitelét, a helyi közösségekbe való befogadását a munkájuk során elősegítsék.  

Kaposvár: 2017. augusztus 30. 

Szombathely: 2017. szeptember 6. 

Nyíregyháza: 2017. szeptember 12. 

Békéscsaba: 2017. szeptember 19. 

 

 Játszótér mindenkinek! projekt 

2015. december 3-án a Szerencsejáték Zrt. (SzZrt.), a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 
Tanácsa (FESZT) és a Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége (ONCE) együttműködési 
megállapodást írt alá, melynek fontos eleme, hogy az SzZrt. és a FESZT kibocsátja a 
Nagykarácsony elnevezésű sorsjegyet, melynek bevételéből a fogyatékossággal élő 
személyeket támogatják. 
A támogatás része, hogy így Magyarországon egyedülálló, inkluzív, 
mindenki számára használható játszóterek épüljenek, ahol 
fogyatékossággal élő és „ép” gyermekek az együttjátszás élményén 
keresztül válhatnak elfogadó, nyitott felnőttekké.  
Az Egyetemes Tervezés és Információs Kutatóközpont (ETIKK)  a 
FESZT felkérésére szakértelmével a projektben aktívan részt vesz. 

HALAD A JÁTSZÓTÉR PROJEKT 

A FESZT-Szerencsejáték Zrt. együttműködésének keretében történő 

inkluzív játszóterek létrehozását célul kitűző projekt kapcsán 

szeptemberben egyeztetések zajlottak az SzZrt.-val és a 

minőségbiztosítási szakértőkkel. A rendszer kialakítása folyamatban 

van az ETIKK-kel szorosan együttműködve. 
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Sajtótájékoztatót tartott a FESZT és a Szerencsejáték Zrt. október 26-án, mely során a Premier 

Kultcaféban Földesi Erzsébet és a Szerencsejáték Zrt. képviselői bemutatták az együttműködés 

részleteit a tervezett játszóteret, illetve a Nagykarácsony sorsjegyet, mely megvásárlásával a 

befogadó játszóterek létrehozását támogathatják az érdeklődők. A sorsjegy november 3-tól 

kapható. 

 MONTÁZS projekt 
 
Az FSZK és a FESZT között létrejött együttműködési megállapodás alapján az EFOP 1.9.2.-
VEKOP-16 „Fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítása, fejlesztése c. projektben (MONTÁZS-projekt) a FESZT által kijelölt 
szakértők véleményezik az FSZK fejlesztéssel kapcsolatos dokumentumait. Továbbá a FESZT 
delegáltjai részt vehetnek a projekt szakmai munkacsoportjainak ülésein és negyedévente a 
szakmai egyeztető Érdekvédelmi Fórumon tájékoztatást kapnak a projekt aktuális állapotáról, a 
mérföldkövek teljesüléséről és a tervezett részmunkákról. 

 
 Nemzetközi ügyek 
 

AZ EDF BRÜSSZELI WORKSHOPJÁN IS JELEN VOLT A FESZT 

2017. október 17-18-án Brüsszelben került megrendezésre az European Disability Forum (EDF) 
workshopja, melynek elsődleges témája a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény megerősítése volt, mind a Fogyatékossággal Élő Személyek Bizottsága, mind az 
esetjoga által. A FESZT-et Gombos Gábor és dr. Mikola Orsolya képviselte, előadásukban a 
jelenlegi kihívásokat és a Kérdések Listájával (List of Issues) kapcsolatos teendőket osztották 
meg.  

 
ÚJABB LÉPÉS A LIST OF ISSUES TERÉN 

A Civil Koalíció 2017. október 12-én, immár második alkalommal 
képviseltette magát a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus 
Munkacsoportban. A megbeszélés elsődleges célja volt, hogy a Kérdések 
Listája alapján egy cselekvési terv kerüljön kialakításra. Öt fő terület került 
meghatározásra, mellyel kapcsolatosan a civil szervezetek (később 
meghatározott időpontokban) megoszthatják tapasztalataikat, 
aggodalmaikat. Ezek az alábbiak: oktatás, szociális szolgáltatások, 
egészségügy, polgári és politikai jogok, illetve a munkavállalás.  

 
EURÓPAI HOZZÁFÉRHETŐSÉGI DÍJ 2018 

A hetekben zajlik az Európai Hozzáférhetőségi Díjra (Access City Award) jelentkező városok 
európai szintű értékelése. A magyar város(oka)t a FESZT által vezetett zsűri értékelte és 
továbbította az európai zsűrihez, amely meghozza a végleges döntést.  
A díj részleteiről az alábbi linken olvashat! 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport
http://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport
https://drive.google.com/file/d/0B_7lrWYxubOFclNxemh2QzJSaGpGaTNJR2NfZHBaSzhsZElr/view
https://drive.google.com/file/d/0B_7lrWYxubOFclNxemh2QzJSaGpGaTNJR2NfZHBaSzhsZElr/view
https://www.feszt.eu/hir/340/
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EDF TALÁLKOZÓ  

Földesi Erzsébet, az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) elnökségi tagjaként részt vett a 

szervezet 2017. október 6-8-i elnökségi ülésén.  

Az ülésen – többek között - az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 

- Európai Hozzáférhetőségi Jogszabály Csomag (European Accessibility Act)  

Az Európai Parlament 2017. szeptemberében szavazott a jogszabály tervezet 

szövegéről. A tervezet most már a Tanács munkacsoportjához kerül. Bár a tervezet 

szövege erősödött, a legkritikusabb pontja az, hogy mikro-vállalkozások nem tartoznak 

majd a jogi szabályozás hatálya alá és nem kell termékeiket és szolgáltatásaikat (pl. e-

kereskedelem és e-book-ok) hozzáférhetővé tenniük. A kkv-knak csak annyi 

kötelezettségük van, hogy jelezzék a hatóságoknak, ha a termékeik és szolgáltatásaik 

nem hozzáférhetőek. 

- Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG) – Magyarország 2018-ban benyújtja az Önkéntes 

Nemzeti Jelentését, fontos, hogy az célok végrehajtására vonatkozó jelentés a 

fogyatékos emberek szempontjai is vegye figyelembe.  

- A Fogyatékos Emberek Európai Napja – 2017. december 6. A részlétekről ide kattintva 

tájékozódhat. A FESZT tagszervezetei mintegy 20 fővel képviseltetik magukat az 

eseményen. 

- Brexit a fogyatékos emberek szemével 

Az EDF felelősen nyomon követi az Egyesült Királyság EU-s tagságának 

megszüntetésével járó intézkedéseket a fogyatékos emberek igényeinek figyelembe 

vételével 

- Strukturális Alapok felülvizsgálata 

Az Európai Unió intézményei már dolgoznak a következő periódusra (2020-2027) 

vonatkozó jogi szabályozáson és arról, hogy az EU a jövőben mennyi pénzt szán a 

Kohéziós Politikára.  

Az EDF az eddiginél szigorúbb szabályozást akar arra nézve, hogy az EU Strukturális 

Alapok költségvetése jobban vegye figyelembe az Alapok felhasználásakor a fogyatékos 

emberek jogairól szóló ENSZ Egyezményben foglaltakat.  

- A politikai részvétellel kapcsolatos EDF kampány a 2019-es EP választások kapcsán 

A Fogyatékos Emberek IV. Európai Parlamentjének három fő témája közül a politikai 

részvétel lesz az egyik. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét a 2019-es európai választási 

kampány. 

Földesi Erzsébet részt vett továbbá az EDF Emberi Jogok és Anti-diszkriminációs 

Bizottsági ülésén, ahol beszámolt a CRPD magyarországi végrehajtásáról szóló Genfi ülés 

magyar tapasztalatairól.  

https://www.feszt.eu/hir/a-fogyatekos-emberek-iv-europai-parlamenti-napja-eppd/

