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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek meghatározó magyar érdekvédelmi szervezeteként 

látja el a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletét, valamint elkötelezetten lép fel e 

közösség társadalmi integrációja és szociális biztonsága érdekében.  

 

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a fogyatékossággal élő, tartósan beteg, idős, egyedül élő, 

hajléktalan vagy egyéb ok miatt szociálisan hátrányban lévő emberek a mindennapjaikban 

körültekintő és komplex szaktudást igénylő ellátást és támogatást igényelnek. Közülük sokan, 

így a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő emberek az otthonukban vesznek igénybe 

egészségügyi ellátást, illetve szakápolást, e mellett a lakhatáshoz kapcsolódó feladatokat 

(például takarítás, bevásárlás, főzés) házi segítő végzi el. Míg mások különböző szolgáltatást 

nyújtó szociális, egészségügyi vagy köznevelési intézményi keretek között kapják meg a 

számukra szükséges ellátásokat. Így például a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban 

érintett személyek nappali ellátásban kapnak napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok 

kialakítására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve napközbeni étkeztetésre 

lehetőséget. Ezen kívül a speciális nevelési igényű, súlyosan, halmozottan fogyatékos 

gyermekek oktatásban, nevelésben, illetve fejlesztésben való zavartalan és eredményes 

részvétele is erre szakosodott intézmények keretében biztosított. Számtalan olyan szolgáltatás 

is működik a fogyatékosságban érintett személyek részére, amelyeket civil szervezetek nem 

intézményes keretek között nyújtanak. Ezek működésképtelensége esetén hatalmas teher fog 

nehezedni a magyar állam “vállára”. 

 

Az említett szolgáltatások működtetésében, illetve az intézmények fenntartásában a civil 

szervezetek meghatározó szerepet játszanak. A civil szervezetek számára ágazati jogszabályok 

teszik lehetővé az egyes egészségügyi és szociális szolgáltatások, valamint az alap- és 

szakellátások működtetését és szervezését, illetve egészségügyi, szociális és köznevelési 

intézmény alapítását és fenntartását. Így civil szervezet az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (Eütv.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (Szoctv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

alapján is lehet intézmény fenntartó.  
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A civil szervezetek bevonása és az általuk becsatornázott szaktudás által a fent említett 

személyek, különös tekintettel a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban érintett 

emberekre egészségi állapotukhoz, egyéni szükségleteikhez és élethelyzetükhöz igazodó 

ellátásban részesülhetnek. 

 

Ezen szolgáltatások működtetése és az intézmények fenntartása került most veszélybe a 

veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 

szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2022. július 2. napján történő hatályba lépésével, 

ugyanis a Korm. rendelet értelmében nem kaphatnak rezsivédelmet, így villamosenergia- és 

gázfogyasztásuk költségeit a továbbiakban emelt áron kell megfizetniük.  

 

Szeretném Tisztelt Miniszter Úr figyelmét felhívni arra, hogy a szóban forgó civil szervezetek 

villamosenergia és gáz felhasználása meghaladja az átlagfogyasztást figyelemmel az ellátandó 

személyek szükségleteire. Például magasabb fogyasztást eredményez a fogyatékos állapot miatt 

szükséges és az ellátáshoz kötődő berendezések energiaszükséglete, illetve a fogyatékossággal 

élő emberek szükségletei megkövetelik a helyiségek magasabb hőmérsékleten tartását. Mindez 

nem luxusból, hanem az állapotuk romlásának megelőzése, méltóságuk megőrzése céljából. E 

közműszolgáltatások többletköltségei oly mértékben terhelik meg a civil szervezetek 

költségvetését, amely a fenntartó civil szervezetek számára ellehetetleníti finanszírozásukat, 

fenntartásukat. Sajnálatos módon az országban több helyütt előfordul, hogy ezen 

intézményeknek nincs a közelben hozzáférhető alternatívája, ezért a szolgáltatások 

megszűnése, intézmények bezárása azt jelenti, hogy az érintettek nem fogják megkapni a 

szakszerű, állapotukhoz igazodó és számukra, valamint családjaik számára elérhető ellátást.  

 

Mindenre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az 

egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. 

rendelet 2. § (7) bekezdésének a civil szervezetekre (közhasznú szervezetekre), különösen az 

egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását működtető valamint köznevelési 

intézményt fenntartó civil szervezetekre történő kiterjesztése iránt intézkedni szíveskedjen. 

 

Tisztelettel kérem, hogy intézkedésével tegye lehetővé, hogy a civil szervezetek fenntartása 

alatt álló egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását nyújtó intézményei, valamint 

köznevelési intézményei lakossági fogyasztónak minősüljenek, az önkormányzati és állami 

bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyeinek üzemeltetőihez hasonlóan. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! Kérem, hogy a fentiekben részletezett javaslatunkat megfontolni és 

annak eleget tenni szíveskedjék. 

 

Budapest, 2022. július 19. 

                                                                                                             

Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek meghatározó magyar érdekvédelmi szervezeteként 

látja el a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletét, valamint elkötelezetten lép fel e 

közösség társadalmi integrációja és szociális biztonsága érdekében.  

 

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a fogyatékossággal élő, tartósan beteg, idős, egyedül élő, 

hajléktalan vagy egyéb ok miatt szociálisan hátrányban lévő emberek a mindennapjaikban 

körültekintő és komplex szaktudást igénylő ellátást és támogatást igényelnek. Közülük sokan, 

így a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő emberek az otthonukban vesznek igénybe 

egészségügyi ellátást, illetve szakápolást, e mellett a lakhatáshoz kapcsolódó feladatokat 

(például takarítás, bevásárlás, főzés) házi segítő végzi el. Míg mások különböző szolgáltatást 

nyújtó szociális, egészségügyi vagy köznevelési intézményi keretek között kapják meg a 

számukra szükséges ellátásokat. Így például a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban 

érintett személyek nappali ellátásban kapnak napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok 

kialakítására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve napközbeni étkeztetésre 

lehetőséget. Ezen kívül a speciális nevelési igényű, súlyosan, halmozottan fogyatékos 

gyermekek oktatásban, nevelésben, illetve fejlesztésben való zavartalan és eredményes 

részvétele is erre szakosodott intézmények keretében biztosított. Számtalan olyan szolgáltatás 

is működik a fogyatékosságban érintett személyek részére, amelyeket civil szervezetek nem 

intézményes keretek között nyújtanak. Ezek működésképtelensége esetén hatalmas teher fog 

nehezedni a magyar állam “vállára”. 

 

Az említett szolgáltatások működtetésében, illetve az intézmények fenntartásában a civil 

szervezetek meghatározó szerepet játszanak. A civil szervezetek számára ágazati jogszabályok 

teszik lehetővé az egyes egészségügyi és szociális szolgáltatások, valamint az alap- és 

szakellátások működtetését és szervezését, illetve egészségügyi, szociális és köznevelési 

intézmény alapítását és fenntartását. Így civil szervezet az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (Eütv.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (Szoctv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

alapján is lehet intézmény fenntartó.  
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A civil szervezetek bevonása és az általuk becsatornázott szaktudás által a fent említett 

személyek, különös tekintettel a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban érintett 

emberekre egészségi állapotukhoz, egyéni szükségleteikhez és élethelyzetükhöz igazodó 

ellátásban részesülhetnek. 

 

Ezen szolgáltatások működtetése és az intézmények fenntartása került most veszélybe a 

veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 

szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2022. július 2. napján történő hatályba lépésével, 

ugyanis a Korm. rendelet értelmében nem kaphatnak rezsivédelmet, így villamosenergia- és 

gázfogyasztásuk költségeit a továbbiakban emelt áron kell megfizetniük.  

 

Szeretném Tisztelt Miniszter Úr figyelmét felhívni arra, hogy a szóban forgó civil szervezetek 

villamosenergia és gáz felhasználása meghaladja az átlagfogyasztást figyelemmel az ellátandó 

személyek szükségleteire. Például magasabb fogyasztást eredményez a fogyatékos állapot miatt 

szükséges és az ellátáshoz kötődő berendezések energiaszükséglete, illetve a fogyatékossággal 

élő emberek szükségletei megkövetelik a helyiségek magasabb hőmérsékleten tartását. Mindez 

nem luxusból, hanem az állapotuk romlásának megelőzése, méltóságuk megőrzése céljából. E 

közműszolgáltatások többletköltségei oly mértékben terhelik meg a civil szervezetek 

költségvetését, amely a fenntartó civil szervezetek számára ellehetetleníti finanszírozásukat, 

fenntartásukat. Sajnálatos módon az országban több helyütt előfordul, hogy ezen 

intézményeknek nincs a közelben hozzáférhető alternatívája, ezért a szolgáltatások 

megszűnése, intézmények bezárása azt jelenti, hogy az érintettek nem fogják megkapni a 

szakszerű, állapotukhoz igazodó és számukra, valamint családjaik számára elérhető ellátást.  

 

Mindenre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az 

egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. 

rendelet 2. § (7) bekezdésének a civil szervezetekre (közhasznú szervezetekre), különösen az 

egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását működtető valamint köznevelési 

intézményt fenntartó civil szervezetekre történő kiterjesztése iránt intézkedni szíveskedjen. 

 

Tisztelettel kérem, hogy intézkedésével tegye lehetővé, hogy a civil szervezetek fenntartása 

alatt álló egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását nyújtó intézményei, valamint 

köznevelési intézményei lakossági fogyasztónak minősüljenek, az önkormányzati és állami 

bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyeinek üzemeltetőihez hasonlóan. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! Kérem, hogy a fentiekben részletezett javaslatunkat megfontolni és 

annak eleget tenni szíveskedjék. 

 

 

Budapest, 2022. július 19. 

                                                      Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
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működtető valamint köznevelési intézményt fenntartó civil szervezetek részére 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek meghatározó magyar érdekvédelmi szervezeteként 

látja el a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletét, valamint elkötelezetten lép fel e 

közösség társadalmi integrációja és szociális biztonsága érdekében.  

 

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a fogyatékossággal élő, tartósan beteg, idős, egyedül élő, 

hajléktalan vagy egyéb ok miatt szociálisan hátrányban lévő emberek a mindennapjaikban 

körültekintő és komplex szaktudást igénylő ellátást és támogatást igényelnek. Közülük sokan, 

így a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő emberek az otthonukban vesznek igénybe 

egészségügyi ellátást, illetve szakápolást, e mellett a lakhatáshoz kapcsolódó feladatokat 

(például takarítás, bevásárlás, főzés) házi segítő végzi el. Míg mások különböző szolgáltatást 

nyújtó szociális, egészségügyi vagy köznevelési intézményi keretek között kapják meg a 

számukra szükséges ellátásokat. Így például a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban 

érintett személyek nappali ellátásban kapnak napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok 

kialakítására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve napközbeni étkeztetésre 

lehetőséget. Ezen kívül a speciális nevelési igényű, súlyosan, halmozottan fogyatékos 

gyermekek oktatásban, nevelésben, illetve fejlesztésben való zavartalan és eredményes 

részvétele is erre szakosodott intézmények keretében biztosított. Számtalan olyan szolgáltatás 

is működik a fogyatékosságban érintett személyek részére, amelyeket civil szervezetek nem 

intézményes keretek között nyújtanak. Ezek működésképtelensége esetén hatalmas teher fog 

nehezedni a magyar állam “vállára”. 

 

Az említett szolgáltatások működtetésében, illetve az intézmények fenntartásában a civil 

szervezetek meghatározó szerepet játszanak. A civil szervezetek számára ágazati jogszabályok 

teszik lehetővé az egyes egészségügyi és szociális szolgáltatások, valamint az alap- és 

szakellátások működtetését és szervezését, illetve egészségügyi, szociális és köznevelési 

intézmény alapítását és fenntartását. Így civil szervezet az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (Eütv.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (Szoctv.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

alapján is lehet intézmény fenntartó.  
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A civil szervezetek bevonása és az általuk becsatornázott szaktudás által a fent említett 

személyek, különös tekintettel a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban érintett 

emberekre egészségi állapotukhoz, egyéni szükségleteikhez és élethelyzetükhöz igazodó 

ellátásban részesülhetnek. 

 

Ezen szolgáltatások működtetése és az intézmények fenntartása került most veszélybe a 

veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 

szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2022. július 2. napján történő hatályba lépésével, 

ugyanis a Korm. rendelet értelmében nem kaphatnak rezsivédelmet, így villamosenergia- és 

gázfogyasztásuk költségeit a továbbiakban emelt áron kell megfizetniük.  

 

Szeretném Tisztelt Miniszter Úr figyelmét felhívni arra, hogy a szóban forgó civil szervezetek 

villamosenergia és gáz felhasználása meghaladja az átlagfogyasztást figyelemmel az ellátandó 

személyek szükségleteire. Például magasabb fogyasztást eredményez a fogyatékos állapot miatt 

szükséges és az ellátáshoz kötődő berendezések energiaszükséglete, illetve a fogyatékossággal 

élő emberek szükségletei megkövetelik a helyiségek magasabb hőmérsékleten tartását. Mindez 

nem luxusból, hanem az állapotuk romlásának megelőzése, méltóságuk megőrzése céljából. E 

közműszolgáltatások többletköltségei oly mértékben terhelik meg a civil szervezetek 

költségvetését, amely a fenntartó civil szervezetek számára ellehetetleníti finanszírozásukat, 

fenntartásukat. Sajnálatos módon az országban több helyütt előfordul, hogy ezen 

intézményeknek nincs a közelben hozzáférhető alternatívája, ezért a szolgáltatások 

megszűnése, intézmények bezárása azt jelenti, hogy az érintettek nem fogják megkapni a 

szakszerű, állapotukhoz igazodó és számukra, valamint családjaik számára elérhető ellátást.  

 

Mindenre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az 

egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. 

rendelet 2. § (7) bekezdésének a civil szervezetekre (közhasznú szervezetekre), különösen az 

egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását működtető valamint köznevelési 

intézményt fenntartó civil szervezetekre történő kiterjesztése iránt intézkedni szíveskedjen. 

 

Tisztelettel kérem, hogy intézkedésével tegye lehetővé, hogy a civil szervezetek fenntartása 

alatt álló egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátását nyújtó intézményei, valamint 

köznevelési intézményei lakossági fogyasztónak minősüljenek, az önkormányzati és állami 

bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyeinek üzemeltetőihez hasonlóan. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! Kérem, hogy a fentiekben részletezett javaslatunkat megfontolni és 

annak eleget tenni szíveskedjék. 

 

 

Budapest, 2022. július 19. 

                                                                                                                                                                

Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 

 

 


