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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az elmúlt négy évtizedben, 

megalakulása óta és ezt követően sem folytat politikai tevékenységet. Munkája során – amely 

kizárólag szakpolitikai tevékenység végzésére irányul – alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

minden olyan szervezettel, amely a fogyatékossággal élő emberek ügyét segíteni tudja, 

életminőségük javításához intézkedéseivel hozzájárul politikai hovatartozástól függetlenül, 

egy kölcsönös tiszteleten alapuló, eredményes kapcsolatot alakítson ki. 

Ennek megfelelően a MEOSZ elnöksége elhatárolódik azon tagszervezeteitől, illetve 

azok tisztségviselőitől, amelyek a vonatkozó jogszabályok, a MEOSZ illetve saját 

egyesületük alapszabályát figyelmen kívül hagyva nem tartják be a közvetlen 

politikai tevékenység folytatására, illetve a szervezetük függetlenségre vonatkozó 

alábbi alapelveket. 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bek. d) pontja alapján a 

közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy 

a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

A MEOSZ a hatályos jogszabály szerint előírt közhasznú jogállás egyéb feltételeit az alábbiak 

szerint teljesíti: (a MEOSZ) közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete és 

tevékenysége pártoktól független. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül különösen a 

párt érdekében végzett politikai tevékenység, pártok számára anyagi és egyéb támogatás 

nyújtása, pártoktól támogatás elfogadása (MEOSZ Alapszabály IV. fejezet (2) bek. ca) pont) 
 
 
A MEOSZ Etikai szabályzatának III. fejezet 20. pontja alapján a tisztségviselő a segítő 

tevékenységét pártpolitikai célokra vagy vallási meggyőződés befolyásolása érdekében nem 

használhatja fel. 
 

 

A MEOSZ Etikai szabályzatának IV. fejezet 5. bekezdése szerint a szövetségi tagság feltétele 

az Etikai Szabályzat elfogadása és alkalmazása a tagszervezet részéről. Ezért a felvételi 

kérelemhez mellékelni kell az erre vonatkozó nyilatkozatot, amelyet a vezetőség és az 

alkalmazotti kör minden tagjának alá kell írni. A tagszervezet elnöke felelős azért, hogy a 

személyi változásokat követően minden új munkatárs is megismerje és magáévá tegye az 

erkölcsi szabályokat. 
 

 

Végezetül álljanak itt a néhai Dr. Chikán Csabának, a MEOSZ alapító elnökének szavai, aki 

így fogalmazott: “a MEOSZ azt kéri a pártoktól, hogy az országgyűlési és az 

önkormányzati választások küzdelmeiben a fogyatékosságügy területei és a fogyatékos, 

egészségkárosodott, rokkant emberek szervezetei maradjanak védettek”. 
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