AZ ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS BETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (ABOSZ)
2022. ÉVI MUNKATERVE

Előzetes és reméljük ismét csak rendkívüli ténymegállapítás
Rögzítendő, hogy céljaink tekintetében még a sok tekintetben különlegesként kezelt és
egymást követő, de esetenként egymástól is eltérő okú „veszélyhelyzetekben” sem térünk el a
hatályos alapszabályunkban rögzítettektől.

AZ EDDIG SZOKÁSOS JELLEGŰ BEVEZETÉS
Az ABOSZ alapszabályában rögzített céljai:
a) Az asztmás és allergiás betegek, e betegségek veszélyeztetettei, illetve egyesületeik,
közösségeik érdekének országos és nemzetközi közös képviselete.
b) Az asztmás és allergiás betegek egymást segítő közösségeinek létrehozása, segítése,
munkájuk összefogása, együttműködésük szervezése, hálózatuk kialakítása.
c) Az asztmás és allergiás betegek jobb minőségű életét segítő tevékenységek (pl.
egészségügyi és szociális ellátás, képzés stb.) megismertetése, véleményezése,
támogatása.
A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti tevékenységet folytat
a közjó és a közérdekek minél teljesebb kiteljesülése érdekében:
- az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitáció,
- a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme, és
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése területén.
Az ABOSZ munkatervét alapvetően mindig az Alapszabályunkban rögzített fenti célok
határozzák meg. Ezen belül időszerű hangsúlyeltolódásokat a tervezett időszakban előre nem
láthatóan bekövetkező olyan jogszabályi változások váltanak ki, amelyek igen erős hatást
gyakorolnak az ABOSZ érdekkörébe tartozó egészségkárosodottak életkörülményeire. Adott
esetben hasonlóan hatással vannak lehetőségeinkre azok a körülmények, amelyek
egyáltalán a betegszervezetek, vagy bővebben a társadalmi szervezetek létét alapvetően
befolyásolják.
A változatlanul megőrzött alapértékeink és alapcéljaink megtartása természetesen nem jelenti
azt, hogy érvényesülésükért ill. megvalósulásukért is változatlan módon kellene dolgoznunk.
A lassan végeláthatatlannak ígérkező „veszélyhelyzetek” és a felbolydult világ mást követel!
Rá kellett jönnünk, hogy a hagyományos módon, egyrészt egykor volt partnereink korábbi
nyitottságában jóhiszeműen bízva, másrészt az elmúlt évek szervezeti és hozzáállásbeli
változásai, sőt már a megszűnések miatt is, jellemzően csak csalódásokat gyűjthetünk.
Az életünket igen sok tekintetben megváltoztatni kényszerítő sajátosan „tartós
veszélyhelyzetek” is módszereink sürgős változtatására késztetnek minket! Változtatás
nélkül céljainkról is lemondhatnánk!
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A szövetség még fennáll, a szervezet kívülről nézvést még „szinte változatlan életjeleket
mutat”. Jelenleg formálisan kétségkívül létezünk, ténylegesen pedig, ha jelentősen
elgyengülten, az egészségügyi döntéshozókkal való kapcsolatok és az érdemi kommunikáció
szempontjából az összes hazai beteg-érdekképviselettel együtt „intézményes kicselezettség”
állapotában is (lásd Nemzeti Betegfórum), de fennállunk.
Mi azonban tudjuk, végül is már csak valahogy „megvagyunk”.
Ez a lét – ha lényeges kérdésekben nem változtatunk – lassan már csak az elfekvőn való
leledzéshez lesz hasonlítható.
Egy szövetség léte azonban nem feltétlenül hasonlítandó az emberek józanul becsülhetően
lejáró idejű életéhez. Tegyük lehetővé, sőt segítsük elő, hogy hazánkban bárhol élő, bármely
betegtársunk megkereshessen minket, ha értelmét látja, hogy közénk jöjjön! Lassan
átvehetnék feladatainkat, és összes sorstársunk érdekében hatékonyabbá tehetnék munkánkat!
Legrövidebben fogalmazva most – már a 2022-es munkatervet is értve, de lényegében
főként távolabbra tekintve – két út között kell választanunk:
1. Feladjuk a céljainkat, és mielőbb befejezzük működésünket. Ezzel lényegében
utólag is összességében eredménytelennek nyilvánítanánk eddigi létünket (legalábbis
az ABOSZ alapszabályában rögzített, fentebb idézett a), b) és c) pontjaiban
megfogalmazott célok tekintetében), pedig a valós tény az, hogy a hatalom végrehajtó
szervei érdemben ügyesen megszervezve megszüntették a betegszervezetekkel
korábban folytatott kommunikációjukat. Mivel e tettüket hivatalosan még nem
nyilvánították sem szándékosnak, sem valósnak, illetve véglegesnek, nem tehetjük
meg, hogy a jogilag meg nem szüntetett lehetőségekkel nem próbálunk élni. Az új
lehetőségek megkeresése azonban – különösen az egészségügyért felelős kormányzati
szervek jelenleg még ismeretlen felépítése miatt – még akár hónapokig nem tervezhető
tevékenység.
2. Megőrizzük a céljainkat, de sokkal hatékonyabb módszereket kell keresünk azok
megvalósítása érdekében. Tudomásul kell vennünk, hogy a külső társadalmi
változások kényszerítő erejéhez alkalmazkodnunk kell. A pártpolitikától (a
mindenkori kormánypártok és a szintén mindenkori ellenzék irányában is) fokozott
mértékben távol kell tartanunk magunkat, de mindig tudnunk kell, hogy a –
pártpolitizálásnak nem minősíthető – politizálás csak a közéletben való részvételt
jelenti. A betegek érdekének képviselete, védelme közéleti tevékenység, amit az
ógörögből máig megmaradt, sőt nemzetközileg használttá vált szóval még akkor is
politizálásnak hívnak, ha a pártok az így nevezett tevékenységet sunyi és illegitim
módon a maguk számára szeretnék kisajátítani.

Rendszert nem dolgunk váltani, de a betegek érdekének
Alapszabályunkban rögzített legfontosabb közéleti feladatunk!

képviselete,

védelme

Bárhogy döntünk, annak megvalósulása érdekében már e közgyűlésünkön is komoly,
legalább előzetes, iránymutató döntéseket kell hoznunk.
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A „feladjuk a céljainkat, és mielőbb befejezzük működésünket” lehetőség választása annak
elismerése lenne, hogy utólag már felesleges, értelmetlenné vált tevékenységnek kellene
tekintenünk csaknem mindazt, amiért az ABOSZ több, mint egy negyedszázadon keresztül
betegtársaink érdekében dolgozott, törekedett.
Ez igaztalan és egyelőre felesleges lépés lenne, mert még nem mondható ki, hogy az
államhatalom közvetlen eszközökkel próbálná a civil szervezetek további munkáját
meggátolni, és egy ilyen törekvés egyetlen józanságát megőrizni törekvő államnak sem
érdeke. A demokráciák minimumfeltételei közé tartozik az „ami nem tilos, az szabad” elve!

Néhány példa a lehetséges változtatások fajtái közül:
a) A teljes jogú rendes tagként belépő természetes személyek aktivitását ösztönző
módszerek kidolgozása és megvalósítása.
b) Technikai fejlesztés valamennyi tag közvetlen kapcsolatteremtése céljából az
elektronikus lehetőségek egyszerű fajtáinak a személyiségi jogokat védő (pl. fórum)
felhasználásával.
c) A tagok ajánlatainak fogadása, tartalmi ellenőrzése, összehangolása és az ABOSZ
számára leghatékonyabb rendelkezésre álló módon az eredmény közzététele.
d) Valamennyi tag számára kiegészítő módként lehetővé kell tenni a közgyűléseken való
elektronikus részvételt elektronikus konferencia és hírlevél, illetve levelezőlista
segítségével.
e) Petíciók kezdeményezése és közzététele.

Szándékainknak, észrevételeinknek, álláspontunknak a továbbiakban is a törvényhozás és a
közigazgatás szerveihez történő eljuttatásával, illetve honlapunkon (https://abosz.hu/) és az
MTI Országos Sajtószolgálata (MTI OS) közvetítésével kívánunk hangot adni.
Elfogadta az ABOSZ küldöttgyűlése:
Budapesten, 2022. május 27-én
Pós Péter elnök
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