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Tárgy: az írásra testi, érzékszervi fogyatékosságuk miatt nem képes személyek írásbeli 

nyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosításokkal kapcsolatos 

javaslatok 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (továbbiakban: MEOSZ) 

elnökeként, valamint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 

(továbbiakban: MVGYOSZ) elnökeként  olyan probléma kapcsán keressük meg kérve 

együttműködését és segítségét, ami nagyon sok fogyatékos ember életét, mindennapjait teszi 

nehezebbé, bonyolultabbá. 

 

A súlyosan mozgáskorlátozott emberek között számosan vannak olyanok, akik 

egészségkárosodásukból adódóan (például felső végtagok hiánya, stb.) fizikailag nem képesek 

aláírásukkal, vagy kézjegyükkel ellátni egy adott okiratot. A látássérültek problémája gyakran 

szintén az aláírásra való képtelenség, de esetükben az is gondot okoz, hogy nem tudják az 

okiratot elolvasni. 

 

A jelenlegi jogi szabályozásból az következik, hogy aki egy adott okiratot akár 

fogyatékosságából adódóan fizikailag nem képes aláírni, vagy kézjegyével ellátni, az kénytelen 

közjegyzőhöz fordulni, mert írásbeli nyilatkozatot ilyen esetben kizárólag közokirati formában 

tehet. A szervezeteinkhez érkező jelzések arra utalnak, hogy ez a helyzet komolyan 

megnehezíti, bonyolultabbá teszi az érintettek mindazon ügyintézéseit, ahol valamilyen írásbeli 

jognyilatkozatot kell tenniük, legyen az akár valamilyen szerződés megkötése, banki ügylet 

intézése, esetleg egy egyszerű hivatali ügyintézés; nem beszélve arról a kiszolgáltatott, 

megalázó helyzetről, amibe ilyenkor az érintett kerülhet. 

 

Volt olyan eset, amikor a négyvégtag sérült kollégával a bank nem kötött számla szerződést 

azért, mert nem tudja nevét aláírni, más esetben pedig az ügyintéző gondnokság alá helyezést 

javasolt annak a fogyatékos ütgyfélnek, aki nem tudta aláírásával ellátni a részére kiadott 

parkolási igazolványt.  

 

Mindezen tapasztalatok vezettek oda, hogy a MEOSZ és a MVGYOSZ közösen egy, a 

problémák részletes feltárását tartalmazó elemzést készített, egyúttal megoldást célzó 

jogszabálymódosítási javaslatok megfogalmazására is kísérletet tettünk. 

 

Annak érdekében, hogy a felmerülő problémákra a leginkább megfelelő megoldások 

születhessenek, az érdekképviseleti szervezetek képviselői, illetve a Minisztérium részvételével 
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személyes egyeztetés lefolytatását kezdeményezzük. Kérjük T. Miniszter Urat, hogy jelölje 

meg, mikor látna lehetőséget az egyeztetés megtartására. 

 

Bízunk abban, hogy ennek lefolytatását Tisztelt Miniszter Úr is indokoltnak és fontosnak tartja.  

 

 

Budapest, 2019. február 12. 
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