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Tárgy: Az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozó Intézkedési 
Terv végrehajtása 
 
 
 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnökeként több százezer 
mozgáskorlátozott ember biztonságát képviselve a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán fordulok 
Önhöz, mint Budapest Főváros Védelmi Bizottságának elnökéhez az otthonukban élő fogyatékos 
személyek és családjaik támogatására vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtása érdekében. 
 
Üdvözöljük, hogy a magyar kormány a MEOSZ kérésének helyt adva kiterjesztette az idős emberek 
védelmében bevezetett intézkedéseket az otthonukban élő mozgáskorlátozott, illetve fogyatékos 
emberekre is. Az Intézkedési Terv értelmében e személyek számára is van lehetőség arra, hogy a lakó- 
vagy tartózkodási helyük szerinti önkormányzatnál jelezhessék, ha az otthonukban egyedül maradtak 
és segítségre szorulnak.  
 
Az Intézkedési Terv közvetlenül a helyi önkormányzatok feladataként jelöli meg, hogy mérjék fel, a 
területükön hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzetben támogatásra szorul. A 
felméréshez az önkormányzatoknak először fel kell venniük a kapcsolatot többek között a helyi 
érdekvédelmi szervezetekkel, másrészt a helyben szokásos módon felhívást kell közzétenniük, 
melyben felhívják a lakosok figyelmét a segítségkérés, illetve jelzés lehetőségeire.  
 
A MEOSZ tapasztalata az, hogy az érintettek nem rendelkeznek információval változatlanul arról, hogy 
melyek azok a telefonszámok, ahol szükség esetén jelezhetnek. Ezért a MEOSZ elnökeként a Védelmi 
Bizottsághoz – mint az Operatív Törzs által megszabott területi feladatok ellátását támogató, az 
emberek életének és egészségének megvédésében részt vevő szervezetek (ezen belül különösen a 
kormányhivatalok népegészségügyi szervei, a rendőrség, a honvédség, az önkormányzatok, a 
mentőszolgálat) működését koordináló egységhez – fordulok, hogy azonnali fellépését kérjem a 
mozgáskorlátozott és fogyatékos emberek védelmében. 
 
A MEOSZ az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a Védelmi Bizottság 
következő intézkedéseit kéri: 
 
1) Az illetékességi területükhöz tartozó valamennyi önkormányzatot szólítsák fel egy 
jelzőrendszerhez tartozó telefonszám, illetve egyéb jelzésre alkalmas elérhetőség biztosítására. 
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2) A telefonszámról és az elérhetőségekről küldjenek közvetlenül értesítést a MEOSZ részére 
(koronavirus@meosz.hu) annak érdekében, hogy honlapunkon (www.meosz.hu) azokat tagjaink 
számára elérhetővé tegyük. 
 
3) Hívják fel az önkormányzatokat arra, hogy keressék meg a hozzájuk területileg legközelebb álló 
MEOSZ tagszervezetet, mellyel a veszélyhelyzet alatt folyamatosan kapcsolatot tudnak tartani. 
 
 
Az illetékességi területéhez tartozó tagegyesületek elérhetőségeit levelem mellékleteként küldjük 
meg. 
 
Kérem, a Védelmi Bizottság haladéktalan intézkedését, azért, hogy a koronavírus veszélyhelyzet alatt 
azok a családok, ahol mozgáskorlátozott vagy fogyatékosságban érintett ember él, időben megkapják 
az egyéni szükségleteikhez igazodó ellátást, segítséget. 
 
Kérem, hogy a Védelmi Bizottság, valamint az illetékességi területükhöz tartozó önkormányzatok által 
megtett intézkedésekről írásban (elnok@meosz.hu) tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Köszönöm segítő együttműködését. 
 
Budapest, 2020. április 2. 
 

Tisztelettel 
 
 

 
 
 

Kovács Ágnes 
elnök 
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