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Tárgy: Az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozó Intézkedési 
Terv végrehajtása 
 
 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnökeként több százezer 
mozgáskorlátozott ember érdekét és védelmét képviselve a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán 
kötelességem, hogy közösségünk tagjainak biztonságát szem előtt tartva fellépjek az otthonukban élő 
fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtása érdekében. 
 
Üdvözöljük, hogy a magyar kormány a MEOSZ kérésére 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, és így megkapják a szükséges ellátásokat. 
 
A MEOSZ tapasztalata az, hogy az érintettek továbbra sem rendelkeznek információval arról, hogy 
melyek azok a telefonszámok, ahol szükség esetén jelezhetnek, illetve milyen formában kaphatnak 
segítséget.  
 
Ezért kérem, hogy keresse meg a fővárosi és megyei védelmi bizottságok kormánymegbízott elnökeit 
azzal, hogy utasításaikkal mozdítsák elő, hogy a védelmi bizottságok illetékességi területéhez tartozó 
valamennyi önkormányzatnál biztosított legyen olyan telefonszám, illetve egyéb elérhetőség, 
melyen az érintettek a jelzést megtehetik.  
 
Kérem továbbá, hogy jelezze a kormánymegbízottaknak, hogy az Intézkedési Tervnek megfelelően 
vegyék fel a kapcsolatot a MEOSZ-szal és az illetékességi területükhöz tartozó tagegyesületekkel. 
Tájékoztatom egyúttal, hogy kéréseinket levélben közvetlenül is megküldtük a fővárosi és megyei 
védelmi bizottságok kormánymegbízott elnökei részére. 
 
Tisztelt Államtitkár Úr, kérem, fellépésével támogassa a védelmi bizottságokat és az 
önkormányzatokat abban, hogy folyamatosan működjenek együtt a vészhelyzetben indokolt 
feladatok ellátásában a MEOSZ-szal és tagszervezeteivel. 
 
Kérem, hogy az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozó 
Intézkedési Terv végrehajtása érdekében tett intézkedéseiről írásban tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Tájékoztatom, hogy a MEOSZ és a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság közötti 
Együttműködési Megállapodás tervezet előkészítésének folyamatát a koronavírus veszélyhelyzet 
miatti halaszthatatlan feladatok hátráltatják, melyre tekintettel a dokumentáció megküldésére 
későbbi időpontban kerül sor. 
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A MEOSZ elnökeként, közösségünk tagjainak nevében bízom Tisztelt Államtitkár Úr támogató 
együttműködésében, mellyel segíti az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtását azért, hogy a 
koronavírus veszélyhelyzet alatt azok a családok, ahol mozgáskorlátozott vagy fogyatékosságban 
érintett ember él, időben megkapják az egyéni szükségleteikhez igazodó ellátást, segítséget. 
 
A mozgáskorlátozott emberek és családjaik nevében várom Államtitkár Úr tájékoztatását és 
megtisztelő válaszát! 
 
Segítő együttműködését köszönöm.  
 
Budapest, 2020. április 3. 
 
 
   Tisztelettel, 
 
 
 
       Kovács Ágnes  
                      elnök 
 
 
 
 

  


