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Tárgy: javaslat akadálymentes oltópontok létesítésére 
 
 
Tisztelt Miniszter Urak! 
Tisztelt Operatív Törzs vezetőség! 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ), mint a 
mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezete elnökeként 
több százezer mozgáskorlátozott- és a kapcsolódó betegségek miatt veszélyeztetett ember 
Covid-19 védőoltásának biztonságos megszervezése érdekében fordulok Önökhöz. 
 
Üdvözöljük az új koronavírus járvány megfékezése érdekében tett kormányzati 
intézkedéseket, különös tekintettel a védőoltások megkezdésére, hiszen a járvány 
visszaszorítása mindannyiunk közös érdeke. Bár jelenleg még nem ismert a lakosságra 
tervezett tömeges oltás módja, ugyanakkor az Operatív Törzs tájékoztatóiból és sajtóhírekből 
úgy értesültünk, hogy várhatóan több gyártó eltérő alkalmazási feltételekkel rendelkező 
vakcinájával tervezik a lakosság széleskörű oltását lebonyolítani, illetve ezt támasztja alá a 
COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről szóló 1004/2021. (I. 14.) Korm. határozatban 
foglaltak is. 
 
Kérem az Operatív Törzs tisztelt vezetőségét, hogy a lakossági oltás megtervezése és az 
oltópontok kijelölése során – az oltóanyag biztonságos tárolását és speciális alkalmazási 
körülményeit is figyelembe véve – szíveskedjenek gondoskodni a mozgássérültek sajátos 
igényeiről az oltás akadálymentes hozzáférhetősége érdekében. 
 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény (továbbiakban: Fot) 4. § fb) alpontja és 7/A. § (1) bekezdése szerint a fogyatékos 
személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 
szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz, így az egészségügyi ellátáshoz való 
egyenlő esélyű hozzáférést. 
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A Fot. 4. § hb) alpontja szerint az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen 
a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára 
megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben 
biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára 
rendeltetésszerűen használhatók. 
 
A mozgássérült emberek nehezebb közlekedőképessége és a kapcsolódó betegségek miatt a 
Covid-19 fertőzés szövődményeinek jobban kitett emberek biztonságos védőoltásának 
megszervezése érdekében kérjük, hogy az oltópontok kialakítása során minden településen 
(Budapesten kerületenként) legalább egy olyan akadálymentes oltópontot szíveskedjenek 
kialakítani, ahol az épületbe bejutás és a védőoltás beadásának helyszíne is biztonságosan 
és akadálymentesen megközelíthető a mozgássérült emberek számára is. 
 
Ezzel összefüggésben szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy tapasztalatunk szerint olyan 
épületek is "akadálymentes" megjelölést kapnak, amelyek ténylegesen meg sem 
közelíthetőek vagy nem használhatóak mozgássérült emberek számára. A téves besorolás 
megtévesztő, és különösen kiszolgáltatott helyzetbe hozza azokat az érintett személyeket, 
akik egy hosszabb utazást követően szembesülnek azzal, hogy önállóan nem tudnak bejutni. 
Ez oltópontként kijelölt helyszín esetén különösen hátrányos helyzetet eredményezhet. 
 
Szövetségünk felkészült az oltópontok teljes körű akadálymentességi megfelelőségének 
felmérésében azonnali szakmai segítséget nyújtani, kiemelkedő tapasztalatú építész és 
rehabilitációs mérnök szakemberek bevonásával. Az oltópontok tömegközlekedéssel való 
akadálymentes megközelíthetőségétől a bejutáson, az épületen belüli közlekedésen át 
egészen az oltás beadásáig vizsgálva a helyszín valós akadálymentességét különböző 
fogyatékosságú személyek számára. Javaslatot is adnánk az esetleges hiányosságok azonnal 
elvégezhető javításának lehetséges műszaki megoldásaira. Ezzel lehetőség nyílna az egyes 
oltóhelyek akadálymentességéről korrekt, hiteles tájékoztatás nyújtására addig is, amíg az 
érintett helyszíneken a hatályos jogszabályoknak megfelelő teljes akadálymentesítés 
megvalósul.  
 
Az akadálymentes oltópontok kijelölésén túl felhívom szíves figyelmüket az önálló mozgásra 
képtelen, magas támogatási igényű vagy tartós, krónikus betegségben szenvedő mozgássérült 
emberek oltási szükségletére is.  
A családjuk körében élő súlyos mozgássérültek az intézményi oltási körből kimaradnak, 
ugyanakkor sajnos az oltópontra szállításuk különös nehézséget okozhat a családoknak. 
Továbbá az intézményen kívül, családi vagy önkormányzati segítség nélkül élők számára is 
lehetővé kell tenni a védőoltást, illetve szükséges gondoskodni a súlyos mozgássérült vagy 
olyan krónikus betegségben szenvedők védőoltásáról is, akik számára – élethelyzetükből 
adódóan –lényegesen nagyobb kockázatot jelent az oltópontra eljutás (pl. elesés, megfázás, 
stb.), mint amekkora a Covid-19 megfertőződés veszélye. 
 
A szállítási nehézségek áthidalása és a kistelepülésen élők védőoltására alternatívaként 
javasoljuk a falubusszal szállítás megszervezését, illetve – ha a védőoltás alkalmazási előírása 
azt biztonságosan lehetővé teszi, akkor – a szűrési vizsgálatokhoz hasonlóan oltóbusz 
kialakítását. 
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Előbbiek alapján kérem, hogy az oltóanyag biztonságos tárolását és speciális alkalmazási 
körülményeit is figyelembe véve szíveskedjenek mérlegelni a betegség vagy súlyos 
mozgáskorlátozottság miatt otthonuk elhagyására képtelen emberek számára mobil 
oltópontok megszervezését.  
 
 
Tisztelt Miniszter Urak, kérem szíves intézkedésüket a mozgássérült emberek védőoltáshoz 
hozzáférésének biztonságos és akadálymentes megszervezése érdekében. 
 
 
Budapest, 2021. január 18. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Kovács Ágnes 
      elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 


