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Tárgy:  
Kivételek biztosítása az autizmussal élő személyek részére a járványügyi intézkedések hatálya alól 
 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Tisztelettel kérem sürgős intézkedését annak érdekében, hogy azokat az autista személyeket, akiknek 
idő kell a maszk viselésének megszokásához, az új szabályok alkalmazásához, vagy egyáltalán nem 
képesek maszkot viselni, őket mentsék fel mindenki számára értelmezhető, transzparens 
intézkedéssel a maszk viselésének kötelezettsége alól!  
 
Az autizmus tényének igazolására alkalmas AOSZ kártya minden olyan autista személy esetében 
rendelkezésre áll, akinél indokolt a kivétel alkalmazása. Szövetségünk eddig összesen 1 800 db AOSZ 
kártyát állított ki, ebből csak a tavaszi járványidőszakban 300 db-t igényeltek azok az autista 
személyek, akik nem tudták betartani a tavaszi intézkedéseket.  
 
Az Autisták Országos Szövetsége 7 hónapja folyamatosan jelzi a kormányzat felé, hogy az autizmus 
tünetei sok autista gyermek és felnőtt esetében lehetetlenné teszik a maszk viselését és általában a 
megváltozott szabályok betartását. Az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila a 
2020. október 29-én írt levelében arról tájékoztatott, hogy a probléma megoldása érdekében az 
államtitkárság előterjesztést készített a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 
szabályozásnak az autizmussal élő személyeket kivételként kezelő módosítására, mely benyújtásra 
került az Operatív Törzs részére. 
 
Az autizmusban érintett családok számára fontos az egészség és az emberi élet védelme, elismerik és 
mindent megtesznek a Kormány járványhelyzet kezelésére hozott intézkedéseinek betartása 
érdekében. Az Autisták Országos Szövetsége minden segítséget megad a családoknak, folyamatosan 
felhívja a figyelmet a maszk viselésének és a szabályok betartásának a fontosságára. 
 
Alapvető életszükségleteit azonban mindenkinek ki kell elégítenie, így az egyértelmű szabályozásra 
vonatkozó intézkedés elmaradása konfliktust, indokolatlan, feszültségekkel teli élethelyzeteket, 
kényszerű szabályszegést eredményez. Ennek következményeit nemcsak autista társaink és kísérői, 
hanem az egyes élethelyzetekben velünk kapcsolatba kerülő, vagy munkájukat ellátó személyek is 
viselik.  
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Más államok gyakorlatát is megvizsgáltuk. A maszk viselése alól Szlovákiában, Németországban, 
Csehországban már április végétől mentességet kaptak az autista személyek. Svájcban a július 6-ától 
hozott intézkedés alapján még a kísérő személyeknek sem kell maszkot viselni. Nagy-Britanniában és 
Amerika több államában is megértéssel és konkrét intézkedéssel segítették az autista személyeket és 
családjaikat a járványhelyzetben. 
 
Azonnali eredményes intézkedésében bízva, tisztelettel: 
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