
 
 

Iktatószám: KI-377/2020 
Budapest, 2020. december 7. 

Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes 
Belügyminisztérium 
1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 
 
Dr. Nyitrai Zsolt 
kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott 
országgyűlési képviselő 
Miniszterelnöki Kabinetiroda 
1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 
 
Prof. Dr. Kásler Miklós 
az emberi erőforrások minisztere 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
 
Fülöp Attila 
államtitkár 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Báthory u. 10. 
 
Tárgy: az autizmus tévesen mint koronavírus „alapbetegség” az Operatív Törzs tájékoztatójában 
 
 
 

Tisztelt Belügyminiszter Úr! 

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr! 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

Az Autisták Országos Szövetsége második alkalommal tapasztalja, hogy az Operatív Törzs a 

koronavirus.gov.hu oldalon történő tájékoztatási tevékenysége során az autizmus spektrum zavart és 

az intellektuális képességekre vonatkozó meghatározást alapbetegségként tünteti fel.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az autizmusról/autizmus 

spektrum zavarokról, mely 2020.07.16-tól hatályos, egyértelműen leírja, hogy az autizmus spektrum 

zavar egy biológiailag meghatározott fejlődési zavar, nem betegség. Nincs ismeretünk arról, hogy az 

autizmus spektrum zavarban érintett személyek esetében az autizmus az egészséget befolyásoló 
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tényező lenne. Így téves az az adatközlés, miszerint a koronavírus következtében elhunyt személyek 

esetében az alapbetegség az autizmus. Ugyanakkor ez az adatközlés azt sejteti, hogy az autizmus 

spektrum zavar rizikótényező lenne a koronavírus fertőzés vagy a betegség lefolyása, kimenetele 

szempontjából, nem kis szorongást okozva feleslegesen és megtévesztően az autizmusban érintett 

személyeknek és családjaiknak. 

Tisztelt Belügyminiszter Úr! Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr!  

Azonnali intézkedésüket kérem annak érdekében, hogy az autizmus spektrum zavarban (ide 

sorolhatók a BNO F84.00-tól F84.90-ig található diagnózisok) érintett személyek esetében ne 

hozzák nyilvánosságra alapbetegségként az autizmus diagnózis tényét! 

Tisztelettel: Kővári Edit, elnök 

 

 

 

Melléklet: 1 db fotó: részlet a koronavírusban elhunytak jelentésből (lásd: 5757. elhunyt személy) 
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