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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2, melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ungár Péter (LMP )
országgyűlési képviselő „Miért nem lép fel az EMMI az autizmussal foglalkozó szervezetek
hitelességét aláásó csalásgyanús alapítványok és szervezetek ellen?” című, KI655, számú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett » Miért nem lép fel az EMMI az autizmussal foglalkozó szervezete k
hitelességét aláásó csalásgyanús alapítványok és szervezetek ellen?" cím ű írásbeli kérdésre —
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A Kormány kiemelten foglalkozik a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítását ,
egészségügyi, oktatási és szociális ellátásuk fejlesztését célzó kezdeményezésekkel, így
különös figyelmet szentel az autizmussal él őket érintő kérdéseknek is .

Az autizmus spektrumzavar a tudomány jelen állása szerint valóban nem gyógyítható ,
azonban összehangolt terápiás terv alapján javítható a gyermek beilleszkedése ,
alkalmazkodása . Különböző terápiás lehetőségeket ma civilek, alapítványok, egyesületek i s
nyújthatnak .

A civil szervezetek működésének kereteit jogszabályok biztosítják. Sem a miniszternek, sem
az általa vezetett minisztériumnak nincs közvetlen beavatkozási lehet ősége a szervezetek
szakmai működésébe, hiszen garanciális elem az önállóságuk, a törvényességi ellenőrzés az
ügyészség és a bíróságok kompetenciába tartozik .

Amennyiben Képviselő Úrnak tudomása van olyan civil tevékenységr ől, amely az
autizmussal él ők jogait csorbítja, akkor ezt Ön is bejelentheti .

Egyetértek Önnel abban, hogy az autista személyek támogatása fontos . Ebben a legfőbb
partnerünk az Autisták Országos Szövetsége (a továbbiakban : AOSZ), amel y
kommunikációjában számos alkalommal felhívta a szül ők figyelmét a megtévesztő
szervezetek tevékenységére. Az AOSZ a költségvetési törvényben önálló soron nevesített
szervezetként látja el az autista személyek érdekvédelmét, különböző híánypótló
szolgáltatással, a szülők számára képzésekkel támogatja az érintett embereket .

Az AOSZ költségvetési törvényben garantált támogatása — hasonlóan a fogyatékos személyek
érdekében működő más országos szervezetekéhez — több mint a másfélszeresére emelkedett .



A Kormány továbbra is elkötelezett a fogyatékos emberek iránt, és folyamatosan dolgozik a z
egyenlő esélyű társadalmi részvételük el ősegítése érdekében .

Budapest, 2018. július 5 .
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