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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán fordul 
Önhöz, az Operatív Törzs vezetőjéhez annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott emberek számára az Operatív Törzs 
hozzon létre egy olyan éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonvonalat, melyen jelezhetik, hogy a koronavírus 
megbetegedéssel összefüggésben otthonukban egyedül és ellátás nélkül maradtak. A mozgáskorlátozott emberek 
meghatározó országos érdekvédelmi szervezeteként felelősen gondolkodva kötelességünk, hogy kérjük az Operatív 
Törzs fellépését a mozgássérült embereket érintő intézkedések biztosítása érdekében.  
 
A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény, a CRPD rendelkezései alapján az abban részes államoknak 
másokkal azonos alapon biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a 
közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. E rendelkezések 
Magyarországon is a jogrendszer részévé váltak, ezért az államnak kötelessége az abban foglalt elvek, rendelkezések 
betartása. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy a fogyatékos emberek is ugyanolyan részesei legyenek a 
társadalomnak, mint bárki más. Hisszük, hogy ezáltal a kormány intézkedései során – így a koronavírus kapcsán 
kialakult veszélyhelyzetben is – a szükségleteiket alapul véve biztosítják az állapotuknak megfelelő ellátást.  
 
Az ingyenesen hívható zöldszám létrehozását az indokolja, hogy az egyébként is sokszor nehéz körülmények között, 
gyakran kétfős mikroháztatásokban élő mozgássérült emberek, az egyik családtag kiesése esetén még súlyosabb 
helyzetbe kerülhetnek. Azok a családok vannak fokozottan kitéve veszélynek, ahol mozgáskorlátozott gyermeküket, 
vagy idős családtagjukat egyedül ápolják. Ebben az esetben akár egy gyermek, egy súlyosan fogyatékos vagy idős 
személy maradhat magára, ellátás nélkül. A zöldszám biztosításának célja álláspontunk szerint az, hogy a szükség 
helyzetbe kerülő személynek legyen lehetősége azonnali, ingyenes segítséget kérni saját maga vagy otthon maradó 
családtagja számára. 
 
A MEOSZ elnökeként elkötelezett vagyok a mozgáskorlátozott emberek és családjaik biztonságos, méltóságteljes 
életének megteremtésében. Bízom abban, hogy az Operatív Törzs a koronavírus veszélyhelyzetben is mindent megtesz 
közösségünk tagjaiért. 
 
A több százezer aggódó mozgáskorlátozott ember és családjaik nevében kérem mielőbbi inézkedését és tájékoztatását 
megtisztelő válaszát!  
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