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Tárgy: javaslat az önellátásra képtelen mozgáskorlátozott emberek szívességi segítői kijárási 
lehetőségének rendezésére 
 
 
Tisztelt Miniszter Urak! 
Tisztelt Operatív Törzs vezetőség! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ), mint a 
mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezete elnökeként 
az önellátásra képtelen mozgáskorlátozott emberek folyamatos gondozásának megoldásáért 
fordulok Önökhöz. 
 
Üdvözöljük az újonnan elrendelt védelmi intézkedéseket, hiszen a járvány megfékezése 
céljából alkalmazott szigorítások mindannyiunk közös érdekét, az egészségügyi ellátórendszer 
terhelésének csökkentését is szolgálják. 
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) minden eddiginél szigorúbb 
kijárási tilalmat vezetett be azzal, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között csak a rendeletben 
felsorolt okokból lehet a lakást elhagyni, illetve közterületen tartózkodni.  
A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján pl. egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos 
kárral fenyegető helyzet esetén, életvédelmi céllal, vagy munkavégzés és az ahhoz szükséges 
utazás céljából elhagyható a lakóhely. 
 
Számos önellátásra képtelen vagy magas támogatási igényű mozgássérült embernek este 8 
óra után is szüksége van segítőre, akár napi 24 órában is. Sajnos a szociális alap- és szakellátás 
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nem fedi le ezt az ellátási igényt, ezért sok esetben az esti, éjszakai, hajnali órákban nem 
munkaviszonyon alapuló gondozó, hanem családtag, barát vagy más ismerős látja el a 
feladatot, szívességből. A kijárási tilalom kivételi körében szívességi ok nem szerepel és a segítő 
részére nem adható munkáltatói igazolás sem, ezért a nem munkaviszonyon alapuló segítő 
közterületen tartózkodási jogcíme bizonytalanságot okoz. Az nyilvánvaló, hogy nem hagyható 
magára mintegy fél napra pl. a négy végtag sérült ember, a hely- vagy helyzetváltoztatásra 
önállóan képtelen emberek, a koponyasérülés miatt agyi károsodást vagy stroke miatt féloldali 
bénulást szenvedett emberek sem. 
 
A jogszabály kifejezett rendelkezésével nem nevesíti a magatehetetlen emberek ellátását 
kivételként, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ellátás nélkül egészségkárosodást 
szenvednének. A koponyasérülés szövődményeként kialakuló epilepszia, a szondás táplálás 
miatt felügyeletet igénylő magatehetetlen embernél a félrenyelés, a helyzetváltoztatásra 
képtelen emberek rosszulléte, pelenkacseréje, a forgatás nélküli fekvésből eredő II. fokú 
decubitus, kerekesszékből kieséssel járó balesetek a gondozó személy nélkül számtalan, 
egészségkárosodással fenyegető élethelyzetet eredményez(het)nek. 
 
Figyelemmel arra, hogy a jogszabály nem csak a súlyos egészségkárosodás vagy annak 
közvetlen veszélye esetén teszi lehetővé a közterületre lépést, ezért álláspontunk szerint a 
magas támogatási igényű, önellátásra képtelen mozgássérült emberek szívességi gondozása 
céljából a lakóhely este 8 óra és reggel 5 óra közt a Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján – az egészségkárosodással fenyegető helyzetre hivatkozva – elhagyható lenne, 
amelyhez a Rendelet 3. § (5) bekezdése alapján igazolás sem szükséges. 
 
Ugyanakkor a korlátozást ellenőrző, egészségügyi végzettség nélkül eljáró rendvédelmi szerv 
hasonló értelmezése – kifejezett jogszabályi mentesség hiányában – nem várható el 
egyértelműen, ezért kérem az Operatív Törzs tisztelt vezetőségét, hogy az önellátásra 
képtelen emberek kijárási tilalom alatti folyamatos ellátása, és az őket szívességből segítők 
jogbiztonságának megteremtése érdekében a Rendelet 3. § a) pontja szerinti kivételi körben 
nevesítsék az önellátásra képtelen emberek szívességi segítőit is. 
 
Előbbiek alapján az önellátásra képtelen emberek egészségét és emberi méltóságát a kijárási 
tilalom idején is biztosító, egyértelmű szabályozás érdekében kérem, hogy a Rendelet 3. § (2) 
bekezdés a) pontját a következők szerint dőlten szedett, aláhúzással jelölt szövegrésszel 
kiegészíteni szíveskedjenek: 
 

„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően 
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, 
vagy az önellátásra képtelen ember ellátása, valamint életvédelmi céllal, 
….. 
este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a 
szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.” 

 
Az eltérő lakóhelyen élő, szívességből segítő személy részére munkáltatói igazolás nem 
adható, azonban a jogértelmezésből eredő esetleges vita vagy bírságolás megelőzése 
érdekében az ellátási szükségletet és az egészségkárosodással fenyegető helyzetet a 
mozgássérült ember nyilatkozatával javasoljuk bizonyítani, a Rendelet javaslatunk szerinti 
módosításáig. 
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Ennek érdekében az egészségkárosodással fenyegető helyzet elhárításában résztvevő 
számára iratmintát készítettünk és az érintetteket erről – a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében – tájékoztattuk. Az egészségkárosodással fenyegető helyzet igazolásához a MEOSZ 
honlapjáról letölthető igazolást jelen levelemhez csatoltan megküldöm. 
 
Amennyiben álláspontjuk szerint a Rendelet módosítására vagy a kivételi kör pontosítására 
nincs lehetőség, akkor – az önellátásra képtelen mozgáskorlátozott emberek és segítőik 
számára a veszélyhelyzetben is szükséges folyamatos ellátás biztosításához fűződő társadalmi 
érdekre is figyelemmel – kérem, hogy az egészségkárosodással fenyegető helyzet fentiek 
szerinti értelmezéséről a kijárási tilalmakat ellenőrző szerveket értesíteni szíveskedjenek. 
 
 
Tisztelt Miniszter Urak, kérem soron kívüli intézkedésüket és erről szóló tájékoztatásukat!  
 
Budapest, 2020. november 12. 
 

 

 

 

    Tisztelettel, 

 

     Kovács Ágnes  

           elnök 
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Nyilatkozat 

egészségkárosodással fenyegető helyzet elhárításában résztvevő számára 

a koronavírus járvány idején elrendelt kijárási tilalom idejére 
 

Alulírott …………………………………………………………………… (név)  

született: …………………………………………………………………… 

személyi igazolvány száma: …………………………………………………… 

lakcíme:  ………………………………………………………………….. 

telefonszám: …………………………………………………………………… 

nyilatkozom, hogy állapotom miatt önellátásra képtelen mozgáskorlátozott személy vagyok.  

Az állapot rövid leírása, és annak bemutatása, hogy mely egészségkárosodáshoz vezethet a 

segítség elmaradása:  

………………………………………………………………………………………….......……

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………….......………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Fentiekben részletezett állapotom miatt a késő esti, illetve hajnali órákban is szükséges 

számomra olyan ellátás biztosítása, amelynek elmaradása, vagy órákkal későbbre elhalasztása 

egészségkárosodással fenyeget. Ellátásomat este 8 óra és hajnali 5 óra között nem hivatásos 

gondozók biztosítják, hanem szívességből  

név:  …………………………………………………………………... 

született: …………………………………………………………………... 

személyi igazolvány száma: …………………………………………………… 

lakcíme:  …………………………………………………………………… 

látja el.  

Jelen nyilatkozattal igazolom, hogy …………………………………(az ellátást nyújtó neve) 

lakhelyét – az ellátás elmaradásával összefüggő – egészségkárosodással fenyegető helyzet miatt 

hagyta el.  

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 

(XI. 10.) Korm. rendelet 3. § 2. bek. a) pontja alapján egészségkárosodással, életveszéllyel vagy 

súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal este 8 óra és reggel 5 óra 

között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a 

közterületen történő tartózkodás. 

………………………..2020. …………. 

aláírás 


