
 
 
 
 

 

Adószám: 19002732-2-41 • Postacím: 1300 Budapest, Pf. 141. • Bankszámlaszám: OTP 11703006-20034962 

Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 

1032 Budapest, San Marco utca 76. 

+36 1 388 2387, +36 1 388 2388 

meosz@meosz.hu www.meosz.hu 

 
Az emberi méltóság nem alku tárgya! 

 
Az ápolási díjban részesülők helyzetét az Országgyűlésben kell megoldani! 

 
A hat országos érdekvédelmi szervezet 16 hónapja, majd harminc nappal ezelőtt 
ismételten megküldte az ápolási díjban részesülőkre vonatkozó részletesen és alaposan  
kidolgozott, adatokkal, vonatkozó jogszabályokkal és szakmai érvelésekkel alátámasztott  
javaslait.  
 
Méltatlan az a kialakult helyzet, hogy a magyar döntéshozók több évtizede érdemi válasz 
nélkül hagyják ezt a hatalmas és minden megbecsülést jogosan megérdemlő közösséget. 
Legyünk őszinték, a hallgatás is válasz, és ez a csend is lefordítható: 
 

Elvettük az életeteket! 
Elvettük a méltóságotokat! 

Elvettük a szociális biztonsághoz való jogotokat! 
Láthatatlanok vagytok számunkra, magatokra hagytunk benneteket! 

 
A minden tiszteletet megérdemlő érintettek, gyerekek és felnőttek, az őket ápoló 
családtagok próbálnak erőn felül figyelmet kapni, de megannyian vannak, akik nem 
tudnak már az utcára sem menni, mert az megoldhatatlan  erő, eszköz és pénz hiányában!  
 
A MEOSZ az Ő hangjuk, az Ő erejük ! Következetesen és kitartóan kiállunk minden szakmai 
és érdekvédelmi fórumon mindaddig, amíg nincsenek érdemi válaszok! 
Ma elfogadták a 2019. évi költségvetést a szükséges források betervezése nélkül, de mi 
folytatjuk a megkezdett érdekvédelmi munkát ápolási díj ügyben! 
 
Nem fogunk alkudozni, mert az érintettekkel szemben elkövetett bűn bármilyen 
alkudozásba belemenni!  
Mert nem lehet alku tárgya a szolgálati idő, a biztosítási jogviszony, a munkaviszony és a 
mindenkori minimálbér alapként való elismerése! 
 
A MEOSZ mind az 54 000 ápolási díjban érintett, mind az 54 000 ápolásra szorolú és a 
velük sorsközösséget vállaló családtagok hangja marad! Végig, következetesen és 
kitartóan! 
 
Azonnal hívják össze -  tizenhat hónap után - a hat országos érdekvédelmi szervezetet, 
hogy közösen a „semmit rólunk nélkülünk“ alapelv mentén, és a fogyatékos emberekről 
szóló ENSZ egyezményben deklaráltak és a hazai magyar jogszabályban is  rögzítettek 
alapján készüljön el a Nemzeti stratégia az ápolási díjban részesülőkért 2018-2020! 
A stratégia a széleskörű társadalmi egyeztetést követően 2018. december 3-án a 
Fogyatékos Emberek Világnapján kerüljön az Országgyűlés elé, melyben határidőket, 
forrást és felelősöket is jelöljenek meg   a felelős végrehajtás érdekében. 
 
Valós problémára, megalapozott szakmai javaslatainkra, érdemi választ várva, 
tisztelettel: 
 
       Kovács Ágnes elnök 


