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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! A bizottsági ülést megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslatot azzal a módosítással terjesztem elő, hogy ne kerüljön sor a 
2013. évi központi költségvetésről szóló T/7655. számú törvényjavaslat tárgyalására, mivel 
nem érkezett a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítvány. Ennek tükrében kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek a napirendi javaslathoz észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Nincs.  

Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott jelentés (J/7271. szám) (Általános vita) 

1. napirendi pontunk az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a 
végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának 
időarányos teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott J/7271. számú jelentés tárgyalása. 
Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Szőke László főosztályvezető urat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről. Tisztelt főosztályvezető úr, öné a szó.  

Dr. Szőke László főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
kiegészítése 

DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a meghívást és azt, 
hogy együtt lehetünk. Elöljáróban szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
kimondja, hogy az Országgyűlés Országos Fogyatékosügyi Programot köteles alkotni. A 
jelenleg hatályos Országos Fogyatékosügyi Programról a 10/2006-os országgyűlési határozat 
rendelkezik, amely hétéves időtartamra, a 2007 és 2013 közötti időszakra határozza meg a 
fogyatékosügyi szakpolitika alapvető céljait. Az említett két jogszabály a kormány számára 
kötelezettségként írja elő, hogy köteles jelentést tenni a parlament felé az Országos 
Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról, teljesüléséről. A program tehát a fogyatékosságügyi 
szakpolitika alapvető célkitűzéseit határozza meg. A végrehajtás érdekében teendő konkrét 
intézkedéseket középtávú intézkedési tervekben rögzítjük a felelősök, illetve a források 
megjelölésével.  

Az önök előtt fekvő jelentés a 2007 és 2010 közötti időszak intézkedéseit öleli fel, 
összhangban az ez idő tájt hatályos intézkedési tervben foglalt feladatokkal. A jelentés 
szerkezete is követi a hatályos intézkedési terv szerkezeti tagolódását. Eszerint a jelentés a 
következő területekre vonatkozóan tartalmaz intézkedéseket: a társadalmi szemléletformálás, 
tehát a társadalom szemléletének kedvező irányú formálása a fogyatékos emberek társadalmi 
befogadásának érdekében; a fogyatékos személyek és családtagjaik életminőségének javítása; 
a fogyatékos személyek társadalmi életben való aktív részvételének előmozdítása. Az 
intézkedési terv és ennek kapcsán az összeállított jelentés az intézkedéseket, illetve azok 
végrehajtását elemzi a rehabilitáció, valamint az autizmussal élő személyek problémái 
vonatkozásában is.  

Szeretném tájékoztatni önöket, hogy ez a jelentés a különböző tárcák beszámolói 
alapján került összeállításra, és a jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Fogyatékosságügyi Főosztálya koordinálta és állította össze. A jelentést megtárgyalta az 
Országos Fogyatékosügyi Tanács is, és azzal támogatta, hogy egészüljön ki a jelentés az elért 
eredmények mellett a meglévő hiányosságokkal is. Tehát ne csak az eredményeket, a 
megvalósult intézkedéseket tartalmazza, hanem foglalja magába a meg nem valósult 
intézkedéseket, célokat, hiányosságokat is, ezáltal a jelentés összehasonlítási alapként szolgál 
majd a később előterjesztendő hasonló beszámolókhoz, hiszen viszonyítási alapul szolgálhat 
majd az összehasonlítás, a hiányosságok vizsgálata révén.  

Tisztelt Bizottság! E gondolatok jegyében kérem önöket, hogy vitassák meg a jelentést 
és támogassák annak általános vitára bocsátását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető úr előterjesztését. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. Iván László professzor úré a szó.  

Kérdések, megjegyzések, válaszok 

PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez az összefoglaló nagyon 
tömören, világosan, érthetően jelzi a beszámoló lényegét és tartalmát. S mi több, az 
összefoglalóban szerepel néhány olyan megállapítás, amelyik bizonyos hiányosságokra is 
felhívja a figyelmet. De most nem erről szeretnék szólni, hanem azt szeretném megkérdezni, 
tudunk-e arról – hiszen nyilvánvaló, hogy minden mindennel összefügg, akármilyen réteget 
vagy csoportot vizsgálunk, mindig felvetődik az emberben az –, hogy egy hároméves 
futamidőben, vagy akár többen is a bekerülők és a kikerülők hogy változnak. Az 
előtervezések és a programok általában egy jól körülírt csoportra vonatkoznak. Szeretném 
megkérdezni, hogy e három év alatt a fogyatékkal élő személyek száma hogyan változott, 
hányan kerültek be és hányan távoztak közülünk, akár elhalálozás folytán. Ez azért nagyon 
fontos, mert ezek az arányok képezik minden tervezés, minden megközelítés alapját. Hasonló 
dolgok fordulnak elő az egészségügyi vizsgálódásokban, a követéses vizsgálatokban és 
másutt. Tehát ez lenne a kérdésem, és ha főosztályvezető úr tud rá válaszolni, akkor kérem, 
hogy tegye meg. Köszönöm szépen.  

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, először megvárnánk, hogy a képviselők milyen 

kérdéseket tesznek fel, és utána lesz majd lehetőség a válaszadásra.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyenként szeretnék válaszolni a kérdésekre, mert nekem úgy könnyebb, de ha önök így 
gondolják, akkor természetesen állok elébe.  

 
ELNÖK: Rendben van, főosztályvezető úr. Öné a szó.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. A kérdésre válaszolva azt tudom mondani, arra vonatkozóan, hogy hányan 
kerültek be a rendszerbe és hányan kerültek ki onnan, nincsenek adataink. Azt tudom, hogy 
hosszú évek óta mintegy 600 ezer fogyatékos ember él hazánkban, és ez a szám alapvetően 
nem változik. Nemcsak a 2001-es népszámlálás adatai, hanem az azt követően készült 
felmérések alapján sem tudok változásról beszámolni. A fogyatékosok túlnyomó többsége 
nyilvánvalóan az idősebb korosztályból kerül ki, de arra nézve nincs konkrét adatunk, hogy 
hány új fogyatékos került be a rendszerbe és hányan kerültek ki onnan.  
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ELNÖK: Köszönöm. Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.  
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem inkább 

észrevételeim lesznek és nem kérdéseim. Az első észrevételem az, hogy véleményem szerint 
egy kicsit el van késve ez a jelentés, ugyanis az érdekvédelmi szervezetek és a fogyatékos 
érdekvédelmi szervezetek által elkészített háttértanulmány már régóta rendelkezésre áll, és 
egy nagy apparátussal működő minisztériumnak, illetve a kormánynak szerintem hamarabb 
utol kellett volna érnie a civilek által benyújtott háttérjelentést. Ez csak egy zárójeles 
megjegyzés volt.  

A lényeg az, hogy amikor az ember egy elmúlt kormány idejét, ciklusát érintő jelentést 
átnéz, akkor – főleg ellenzékiként – egyértelmű, hogy párhuzamot von, hogy az azóta eltelt 
két és fél évben mi történt az új kormány alatt, bízva akár abban is, hogy az új kormány, 
amely teljesen ellentétesnek mondja magát az előzővel, bírálni fogja az előző kormány 
fogyatékosügyi politikáját, illetve igazodását a fogyatékosügyi programhoz, és ezáltal 
megváltoztatja az intézkedéseket és a jogszabályokat. Mivel azonban nem ez történt, 
kénytelen vagyok ezt is figyelembe venni és mérlegelni, amikor a jelentésről beszélek.  

Az első érdekes kérdés a fogyatékos személyek hozzáférése bármihez. Szerintem ez a 
dolog alfája és ómegája, mert bármilyen jó programokat készítünk, bármennyire előkészítjük 
akár munkahelyi szinten, akár védett munkahelyekkel a munkahelyi rehabilitációt vagy 
integrációt, ha sem fizikailag, sem egyéb körülmények miatt a fogyatékossággal élő személy 
nem fér hozzá akár ezekhez a munkahelyekhez, akár ezekhez a programokhoz. Nagyon jól 
látjuk, hogy az akadálymentesítés siralmas helyzete 2010 óta szinte semmit nem változott, 
akár a közlekedést nézzük, akár bizonyos intézmények, hivatalok elérhetését vesszük, akár a 
kultúrához való hozzáférést vagy a sportolási lehetőségeket vizsgáljuk. Az esélyegyenlőség 
így nem igazán valósul meg, és nem is halad a megvalósulás felé.  

Most nem akarok kitérni arra, hogy a megváltozott munkaképességű, illetve a 
fogyatékossággal élő személyek ellátásainál mi mindent változtatott meg a kormány, hogy ez 
mennyire volt jó régen és mennyire jó most. Ez egy érdekes kérdés, mégsem akarok most 
belemenni, mert a viták során már nagyon sokat beszéltünk erről. De ha olyasmit veszünk 
figyelembe, mint hozzáférés, segítés, illetve hogy a fogyatékossággal élő személyeket 
támogató intézmények és szolgáltatások milyen sorsra jutottak 2007 és 2010 között és 
milyenre azóta, akkor azt látjuk, hogy elég siralmas a kép. Kiemelnék egy szolgáltatást, a 
támogató szolgálatok helyzetét. A 2007-2010 közötti időszakban született egy elhibázott 
döntés, amely a fűnyíróelv alapján szüntetett meg támogató szolgálatokat, s egy általam 
készíttetett anyag alapján kimutatható, hogy több megyében is szürke foltok maradtak az 
ellátás tekintetében. Ez az irány tovább folytatódott, és ezt az utat nem hogy lezárta volna az 
új vezetés, az új kormány, hanem tovább bővítette, és több olyan szolgáltatás is bekerült ebbe 
a pályáztatásos rendszerbe, illetve sok helyen szűnt meg, ami szintén a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségét segítette volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úrnak adom meg a szót.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Arra vonatkozóan, hogy a jelentés elkésett, a következőket tudom 
mondani. Az előző kormány 2009-ben készített egy jelentést, amit azonban nem terjesztett 
elő. Amikor az új kormány 2010 május végén megalakult, megkezdte az egyeztetést, de az 
egyeztetést jelentősen megnehezítette az a körülmény, hogy az új kormány nemcsak hogy más 
filozófiát vallott sok tekintetben, sok kérdésben, hanem a szervezetét tekintve is jelentősen 
átalakult. Az új kormány teljesen más szervezeti struktúrában kezdte meg a munkáját, így 
nehéz volt az előző kormány minisztériumainak a tevékenységét értékelni.  



- 8 - 

2010 őszén és 2011 tavaszán megtörténtek az egyeztetések. Ezt követően ülésezett az 
Országos Fogyatékosügyi Tanács, amely – mint ahogy a bevezetőmben említettem – úgy 
döntött, hogy egészüljön ki a jelentés a hiányosságokkal is. Ez újabb tárcák közötti 
egyeztetést kívánt, újabb egyeztetésre került sor 2011 őszén, és a jelentés majd ezt követően 
kerülhetett olyan állapotba, hogy előterjeszthető volt a kormány felé, majd pedig ide került 
önök elé. A késedelem tehát alapvetően ezzel magyarázható. Persze talán meg lehetett volna 
egy kicsit gyorsítani ezt a folyamatot, de az említett körülmények mindenképpen késleltették 
az előterjesztési folyamatot. Azt hiszem, hogy az Országos Fogyatékosügyi Tanács döntése, a 
kiegészítésre vonatkozó felhívása a jelentés javát szolgálta, jobbította azt.  

Azzal kapcsolatban, hogy történtek-e pozitív változások, szeretném elmondani, hogy a 
jelentés a 2007 és 2010 közötti időszakot öleli fel, de az élet természetesen nem állt meg a 
fogyatékosságügy terén 2010 végén. 2011-ben is történtek változtatások és voltak 
intézkedések a fogyatékosságügy terén, 2012-13-ra pedig új intézkedési tervet készítettünk, 
amelyet a kormány a közelmúltban az 1056/2012. számú határozatával fogadott el. Ebben az 
új intézkedési tervben szerepeltettük egyfelől a korábban meg nem valósult feladatokat is, 
másfelől pedig új feladatokkal egészítettük ki az új intézkedési tervet.  

Azt én vitatom, hogy nem történt semmi a fogyatékosságügy terén. Sajnos nagyon sok 
olyan dologgal is kellett foglalkoznunk, amit – talán nem veszi sértőnek – az előző 
kormánytól örököltünk meg. Ilyen például az ENSZ-egyezmény végrehajtására vonatkozóan 
a nemzeti jelentések elkészítése. Ennek 2010. május 3-a volt a határideje, de nem készült el 
addigra. Az új kormányra hárult ez a feladat. Aztán ilyen a látássérültek elemi rehabilitációja. 
Létrejöttek ugyan a rehabilitációs központok európai uniós és hazai támogatással, de miután 
megszűnt a támogatás, akkor semmilyen olyan terv nem készült, hogy hogyan működjenek 
tovább ezek az elemi rehabilitációs szolgáltató központok. Az új kormány feladata lett ezek 
további működését biztosítani.  

Az új intézkedési terv számos új vonást tartalmaz a fogyatékosságügyi szakpolitika 
tekintetében. Említés történt az egyenlő esélyű hozzáférésről, az akadálymentesítésről. 
Valóban sok minden történt az elmúlt időszakban, csak az a nagy probléma, hogy nem tudjuk, 
a támogatásokból mi valósult meg, hol tart például az akadálymentesítés, hol tart a 
közszolgáltatások akadálymentesítése, ezért a kormány egy országos felmérést kíván 
készíteni. Ez a felmérés ad majd választ arra, hogy hol, milyen hiányosságok tapasztalhatók, 
és ezek alapján kerül majd sor a jövőbeni ilyen tárgyú pályázatok kiírására.  

Jelentős változások történtek a jelnyelvi tolmácsszolgálatok finanszírozása terén is. A 
jelnyelvi törvényre vonatkozóan megalkottuk a két végrehajtási rendeletet, amely rendezi a 
jelnyelvi tolmácsok országos névjegyzékét, ennek feltételeit, és szabályozza a jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok finanszírozását.  

Nem sorolom tovább, csak annyit mondanék még, hogy nem feltétlenül a látványos 
eredmények az eredmények, hanem azok is, amelyek kevésbé látványosak, ugyanakkor 
hosszabb távra pozitívan határozzák meg a fogyatékosságügyi intézkedéseket, illetve a 
fogyatékosságügyi szakpolitika alakítását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyé a szó.  
 
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán 

arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most a 2007 és 2010 közötti időszakról szóló 
jelentés elfogadásáról tárgyalunk. Azt gondolom, hogy maradjunk az elfogadott napirendnél. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván László professzor úré a szó.  
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PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, én visszalépek, mert közben 
elhangzott az, amit mondani akartam.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amíg 

gondolkodnak, felvetnék néhány gondolatot.  
Csak egy-két érdekességet emelnék ki az anyagból, amelyben vannak megdöbbentő 

dolgok is. Csak kis színes elemként mondanám, hogy például a turisztikai résznél azt 
olvashatjuk – ahol arról van szó, hogy a turisztikai létesítmények fenntartóit megkérik, 
vizsgálják meg, hogyan hozzáférhetők a létesítmények a fogyatékkal élők számára –, hogy 
263 helyszínen nem engedték elvégezni ezt a vizsgálatot. Szomorú, hogy társadalmi szinten 
ilyen hozzáállás volt tapasztalható. Ez egy kicsit megdöbbentő, de ez igazából csak egy kis 
színes kívánt lenni.  

Rátérnék néhány komolyabb dologra is. Látható az anyagból, hogy a fogyatékkal 
élőknél a fogászati szakrendelések tekintetében komoly különbségek alakultak ki a kelet-
magyarországi és a dunántúli területek között. A Dunántúlon hét városban is található ilyen 
szakrendelés, míg a keleti országrészben, amely jóval népesebb, mint a Dunántúl, mindössze 
három helyen, de – amint olvashatjuk – ez a kapacitás sincs kihasználva. Szeretném 
megkérdezni, hogy a meglévő kapacitások miért nincsenek kihasználva, azért, mert rossz a 
területi elhelyezkedés, esetleg azért, mert nem tudják a lehetőséget a fogyatékossággal élők, 
vagy pedig mind a két dolog szerepet játszik ebben a kérdésben.  

Az akadálymentesítésről már volt szó. Szeretném leszögezni, hogy az a keretösszeg, 
amit 2007 és 2010 között erre fordított a magyar állam és a vállalkozók – azóta is hasonló 
összegek vannak erre a célra –, 253 év alatt teszi lehetővé, hogy akadálymentes legyen a 
közlekedés a fogyatékkal élők számára. Azt hiszem, nem kell tovább magyarázni, hogy 
akkorra már újakat kellene építeni. Nonszensz, hogy mindössze másfél milliárd forint körüli 
összeg fordítható erre a területre. De – ahogy főosztályvezető úr is elmondta – még a felmérés 
sem készült el, hogy pontosan mit is kellene elvégezni. Az anyagban az olvasható, hogy ezt a 
felmérést 2011-ben elvégzik és erre egy év áll rendelkezésre. Most 2012 van, nem tudom, 
hogy 2011-ben mikor kezdődött ez a felmérés, de jó lenne, ha pontos adatot kapnánk arra 
vonatkozóan, hogy már lezajlott-e a felmérés, és ha igen, akkor vannak-e ennek valamilyen 
eredményei.  

Még egy gondolat: szóba került az, hogy hányan élnek fogyatékkal Magyarországon. 
Itt azért van egy adatsor a végén, ami a 2006-2010-es időszakra vonatkozik. Ebben az 
adatsorban mintegy százezres csökkenés látható, ami elég magasnak tűnik. Nem ártana 
megvizsgálni, hogy ez a magas csökkenés minek volt köszönhető, pláne úgy, hogy az új 
kormány munkája folytán ez a szám még lejjebb csökkent. Hogy ez pozitívum vagy 
negatívum-e, most ne elemezzük. Mindenestre már az új kormány hivatalba lépése előtt is 
volt egy nagyon komoly csökkenés. Főosztályvezető úr azt mondta, hogy nem ismerjük 
pontosan a fogyatékkal élők számát. Ezek itt a nyugdíjbiztosítási intézet adatai, ők tartják 
számon ezeket a kifizetéseket. Kérdezem főosztályvezető urat, hogy ez a szám megfelel-e a 
valóságnak, ezt elfogadhatjuk, vagy nem érdemes vele foglalkozni.  

Egyelőre ennyi, de lehet, hogy közben még lesznek kérdéseim. Főosztályvezető úr!  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

fogászati ellátásra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy az ismerethiány is probléma és az 
is, hogy ezek területi elhelyezkedése sem ideális. Az új intézkedési terv kiemelten tartalmazza 
a fogyatékosok egészségügyi ellátásának fejlesztését, és ennek keretében a fogászati ellátást, 
különösen azon fogyatékosok esetében, akiknél ez az ellátás speciális beavatkozást igényel, 
például az autizmussal élők vagy az értelmi fogyatékosok esetében, akiknél a fogászati 
beavatkozás szinte kizárólag csak altatásban végezhető el. Erre vonatkozóan nyilvánvalóan ki 
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kell alakítani azokat a helyszíneket, ahol ezek a beavatkozások szakszerűen elvégezhetők. 
Erre vonatkozóan a tájékoztatásnak is működnie kell mind az egészségügyi szakemberek, 
mind pedig az érintett fogyatékosok, illetve a hozzátartozóik vonatkozásában. Nem minden 
rendelőintézet, nem minden egészségügyi intézmény képes erre, de amelyik képes, azt 
ismertté kell tenni, hogy oda tudjanak fordulni.  

2011-ben az akadálymentesítés felmérésének az előkészítése történt meg, a felmérés 
maga 2012-ben várható.  

A fogyatékossággal élők számát illetően én a 600 ezer főt tudom mérvadónak 
tekinteni. Minden felmérés ezt a 600 ezer körüli létszámot hozta ki, ezért ez a mérvadó a 
magyarországi helyzet vonatkozásában. Nem tudok más adatokról. A fogyatékosokra 
vonatkozóan azt tudom önöknek mondani, hogy a fogyatékos személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény kötelezettséget ír elő, mégpedig a fogyatékossági kategória ENSZ-
egyezményhez való igazítását. Az fogyatékosok esélyegyenlőségéről szóló törvény 
felülvizsgálata szintén az idén várható, és ennek nyomán a fogyatékosok fogalmát az ENSZ-
egyezmény fogalommeghatározásához kell igazítania a magyar jogrendszernek. Én azt 
gyanítom, hogy az a számsor, amire a hozzászólás során hivatkozás történt, nem biztos, hogy 
a teljes fogyatékosságügyi populációt foglalja magában. Minden rendelkezésünkre álló 
felmérés, érdekvédelmi szervezetektől kapott tájékoztatás a 600 ezer fős fogyatékossági 
létszámot erősítette meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Sáringer Tamás képviselő úré a szó.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egy 

gyakorlati jellegű kérdést szeretnék felvetni az akadálymentesítéssel kapcsolatban, sajnos 
családi tapasztalat alapján. Be kellene kapcsolni a felmérésbe azt is, hogy az 
akadálymentesítések mennyire használhatók a fogyatékkal élők számára. Nagyon sok 
akadálymentesítés készül az európai előírások alapján, de például azok a rámpák, amiket a 
mozgáskorlátozottaknak készítenek, a használatra szinte alkalmatlanok. Azt is meg kellene 
állapítani, hogy az elkészült akadálymentesítések használhatók-e arra a célra, amire készültek, 
és aztán ezt a felmérést ki lehet terjeszteni más szolgáltatásokra is az elkövetkezendő időben. 
Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Főosztályvezető úré a szó.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Teljes 

mértékben egyetértek a felvetéssel. Rehabilitációs mérnökök bevonásával gondoljuk 
elvégezni ezt a felmérést, és természetesen a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetekkel 
együttműködve. Én is tapasztaltam, hogy valóban sok minden elkészült, jelentős összegeket 
használtak fel erre a célra, csak esetenként elfelejtették megkérdezni az érintetteket, hogy a ő 
számukra is megfelelnek-e az elkészült akadálymentesítések. Pontosan az a cél, hogy a 
felmérés ne csak arra terjedjen ki, hogy akadálymentes-e az adott létesítmény, hanem arra is, 
hogy úgy akadálymentes-e, hogy azt az érintett fogyatékossági csoport tagjai használni is 
tudják. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Tapolczai Gergely képviselő úré a szó.  
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Örülök, 

hogy sikerült napirendre tűzni ezt a beszámolót, és köszönöm az eredményeket és a 
hiányosságokat bemutató magas színvonalú anyagot. Egy kérdésemre már azelőtt megkaptam 
a választ, mielőtt feltettem volna, ez pedig a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-
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egyezmény és a magyar fogyatékos személyekről szóló törvény összhangba hozása. Úgy 
látom, hogy még ebben az évben meg fog történni a törvényi felülvizsgálat. Várom ennek az 
eredményét.  

A másik dolog, amiben egyetértünk, az a fogyatékos személyek száma. Soha nem 
fogunk erről pontos adatokat tudni. Én nagyon kíváncsi lennék a 2011. évi népszámlálási 
adatokra, de ez sem fog teljesen pontos képet adni, mert nagyon sokan nem vallják be a saját 
fogyatékosságukat, mert nem merik felvállalni azt. Azt is figyelembe kell venni, hogy az 
érdekvédelmi szervezetek tagsága sem fedi le teljesen a Magyarországon élő fogyatékos 
személyek számát. Tehát mindig csak hozzávetőleges adatokat fogunk kapni. A WHO 
véleménye szerint minden ország népességének a 10 százaléka érintett valamilyen fokú 
hallásveszteséggel, annak mértékétől teljesen függetlenül. Ez alapján 1 millió hallássérültről 
beszélhetünk Magyarországon. A fogyatékossági kategóriák természetesen mást mutatnak, ezt 
csak példaként hoztam fel.  

Azt is figyelembe kell venni, hogy 1998 óta, amióta megszületett az 
esélyegyenlőségről szóló törvény, az akadálymentesítési határidőket mindig magunk előtt 
toljuk. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy az ellátórendszer vagy alrendszer nem 
mindig tud együttműködni a komplex rehabilitációt ellátó rendszerrel. Nagyon sokféle 
támogatást és segélyt kapnak a fogyatékossággal élők, de eddig nem volt meg az összhang. 
Ezen is változtatnia kell a kormánynak.  

A fogyatékossággal élő sportolók számára a speciális edzőképzésre kell helyezni a 
hangsúlyt. Nagyon fontos lenne ennek a területnek a fejlesztése, hogy a fogyatékos sportolók 
megfelelő képzést kaphassanak. De ugyanígy fontos lenne fogyatékos személyeket is edzőnek 
kiképezni. A finanszírozás tekintetében nagyon eltolódik a hangsúly a jutalmazás felé. 
Mindenki jól emlékszik arra, hogy a 2008-as paralimpia után óriási jutalmakat kaptak a 
sportolók. Nem azt mondom, hogy nem érdemelték meg, de a jutalmazás nem volt 
rendszerszemléletű. Abból az összegből, amit a paralimpiai sportolók jutalomként kaptak, 
simán meg lehetett volna oldani a következő négyéves paralimpiai felkészülést. Ez a rendszer 
tehát nem volt megfelelően kidolgozva. Nagyon remélem, hogy a következő paralimpia után 
már egyensúlyba fog kerülni a finanszírozási és az ösztönzési rendszer.  

Lenne még egy kérdésem: a fogyatékos munkavállalók vagy a munkáltatók 
támogatására, segítésére lesz-e valamilyen pályázat kiírva?  

Nagyon örülök és pozitívumnak tartom, hogy elénk került az Országos 
Fogyatékosügyi Tanács jelentése – még akkor is, ha egy picit késett –, mert nagyon fontosnak 
tartom a Fogyatékosügyi Tanács észrevételeit. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úré a szó.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm a kérdést, köszönöm az észrevételeket. Ahogy már említettem és ahogy Tapolczai 
képviselő úr is megjegyezte, alapvető fontosságú feladatunk lesz az idén, hogy a 
magyarországi fogyatékossági kategóriát az ENSZ-egyezmény fogyatékossági 
fogalommeghatározásával szinkronba hozzuk. A magyar fogyatékossági definíció a 
különböző képességek hiányával számol és arra épít. Így különböztet meg látási 
fogyatékosokat, hallási fogyatékosokat, értelmi, mozgásszervei fogyatékosokat, autistákat és 
halmozottan fogyatékossággal élőket. Az ENSZ-egyezmény a társadalmi szerepvállalás 
korlátozottságát helyezi előtérbe és eszerint határozza meg a fogyatékossági kategóriát, tehát 
hogy milyen mértékben korlátozott az adott fogyatékossággal élő személy a társadalmi 
szerepvállalásban. Ezt kell nekünk majd összehangolnunk, összhangba hoznunk a 
magyarországi fogyatékossági definícióval, hiszen aláírtuk az ENSZ fogyatékosok jogairól 
szóló egyezményét, ezért ez a kötelezettség innentől fogva terhel bennünket.  
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Az intézkedési tervben is szerepel ez a feladat, mint ahogy szerepelnek a különböző 
szakemberképzések mind az egészségügy, mind a sport, mind az oktatás terén, mégpedig 
olyan aspektusban, hogy hangsúlyozottá kell tenni e képzések és továbbképzések anyagában a 
fogyatékosokkal kapcsolatos speciális bánásmód kritériumait. Sajnálatos például, hogy úgy 
képezünk műszaki, építész szakembereket, hogy a képzésünkben nem, vagy csak minimális 
mértékben szerepelnek az akadálymentesítési szempontok. S innentől fogva lehet beszélni 
arról, hogy milyen elvárásokat fogalmazunk meg, hogy akadálymentesen tervezzék és építsék 
meg az adott létesítményt. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ezekbe hangsúlyozottan 
kerüljenek bele a fogyatékosságügyi szempontok. De ugyanígy az edzők képzésébe is, hogy a 
fogyatékosok sport iránti elkötelezettségét növeljék, és egyáltalán a fogyatékosokkal való 
speciális bánásmód követelményeit ismerjék. Az egészségügyi szakemberek képzésében 
jelenleg csak minimális mértékben szerepel a fogyatékosokkal való speciális foglalkozás, 
speciális bánásmód kritériumrendszere.  

A munkavállalókkal kapcsolatban szeretném emlékeztetni a bizottság tagjait, Soltész 
Miklós államtitkár úr a közelmúltban jelentette be, hogy belátható időn belül 11,7 milliárd 
forint kerül felhasználásra a fogyatékos, illetve a megváltozott munkaképességű emberek 
rehabilitációs célú, képzési és foglalkoztatási támogatására. Ez 2 ezer fő képzésére és 5 ezer 
fő százszázalékos bérköltség-támogatására elegendő öt hónapi időtartamra. Tehát vannak 
pályázatok, lesznek pályázatok, a közeljövőben is kiírásra kerülnek ilyen célú pályázatok, és 
meggyőződésem, ezek a pályázatok elősegítik azt, hogy aki dolgozni akar és dolgozni tud a 
fogyatékos embertársaink közül, az meg fogja találni a helyét akár az integrált, akár a 
speciális, tehát védett szervezeti keretekben történő foglalkoztatásban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Közben én is feltennék még egy kérdést. Az autizmussal élők 

tekintetében megfogalmazta az anyag, illetve a határozati javaslat, hogy a 
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményét és a magasabb összegű ápolási díjat kellene 
náluk alkalmazni, és meg kellene vizsgálni, hogy ez szakmai szempontból milyen mértékben 
valósulhat meg. Ez két évvel ezelőtt volt célkitűzés. Ez nem egy olyan terület, amely 
komolyabb anyagi ráfordítást igényel, legalábbis maga a megvizsgálás, az persze más kérdés, 
hogy a támogatásadás már pénzbe kerül. Kérdezem, felállt-e valamilyen grémium arra, hogy 
ezt a szakmai álláspontot letegye, hogy az autizmussal élő személyek esetében hol lehet 
magasabb összegű ápolási díjat fizetni és utazási kedvezményeket adni. Nyilván különböző 
válfajai vannak az autizmusnak is, tehát ez megint csak egy szakmai kérdés. Főosztályvezető 
úr!  

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm a kérdést. A jelentés tartalmazza, hogy előrelépések ugyan történtek az 
autizmussal élők problémáinak megoldása terén, de korántsem lehetünk ezekkel elégedettek, 
olyannyira nem, hogy az új intézkedési tervbe nevesítve is bekerültek az autizmussal élők 
problémái. Általánosságban ez a válaszom a felvetésre.  

Másrészt a közelmúltban egyeztetéseket folytattunk többek között az autizmussal élők 
érdekvédelmi szervezetével a gépjárműszerzés támogatás kiterjesztéséről. Ez a jelenlegi 
szabályozás szerint csak a mozgáskorlátozottakat megillető kedvezmény, de a tárca 
elkötelezett a tekintetben, hogy ennek a kedvezménynek a kiterjesztésére szükség van, és a 
közeljövőben mindenképpen szándékunkban áll a vonatkozó jogszabály módosítása, mert 
szerintünk nemcsak az autizmussal élők, hanem a látássérültek vagy az értelmi fogyatékosok 
vonatkozásában is van létjogosultsága e kedvezmény kiterjesztésének olyan személyek 
esetében, akiknek a közlekedési képessége jelentősen korlátozva van. Úgy gondoljuk, hogy 
nem csupán a mozgáskorlátozottakat megillető kedvezményként kell ezt értelmeznünk, 
hanem más fogyatékossági csoportra is fontosnak tartjuk e kedvezmény kiterjesztését. Tehát 
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van előrelépés. Az érdekvédelmi szervezetek megküldték a javaslataikat, a tárcánál folyik a 
vonatkozó jogszabály módosítása és a kedvezmény kiterjesztése a mozgáskorlátozottakon túl 
más érintett fogyatékossági csoportokra is, többek között az autizmussal élőkre, illetve a 
hozzátartozóikra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Iván László professzor úr.  
 
PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Rengeteg kérdés vetődik fel az 

emberben a fogyatékossággal élők ügyében. Most csak azt szeretném az összefoglaló jelentés 
alapján is felvetni, hogy a jelentés készítője a tanulságokat levonta az összefoglalóban. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy zajlik jelenleg a fogyatékossággal élők monitorozása. 
Mindenképpen javasolom, hogy e tanulságok alapján is történjen meg a monitorozás 
folyamatos vizsgálata, ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a kifogásokban, illetve 
hiányosságokban pontosan az szerepel, hogy több vonatkozásban nincsenek megfelelő 
adataink. Ha pedig nincsenek megfelelő adataink és ezt nem tudjuk dinamikusan, 
folyamatában elemezni, akkor nem tudjuk a hozzá elkészítendő végrehajtási kiegészítéseket a 
korszerű feltételek irányába elmozdítani.  

A jelentés lényegében megírja, hogy a rehabilitációs, információs centrumok hálózata 
2006-ban alakult meg – tudjuk, emlékszem rá –, amely 2007-től átkerült a regionális 
munkaügyi központok megyei kirendeltségei szolgáltató központjának a keretébe, de szűkebb 
kapacitással. Ugyanakkor a jelentés 8. pontja megállapítja, hogy a megváltozott 
munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásával kapcsolatos 
programok sikeres megvalósítását jelentős mértékben nehezítette 2009-ben a bértámogatás 
forrásainak, valamint a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs részeinek zárolása és későbbi 
elvonása. Most hol tartunk ezzel kapcsolatosan?  

Valamikor voltak védett munkahelyek. Most folyik az átalakítás a megtartott 
egészségkapacitás komplex rehabilitációs szempontú, korszerű és nagyon gondos 
vizsgálataival kapcsolatosan. Mindannyian tudjuk, hogy a megváltozott munkaképességűek és 
a fogyatékossággal élők között van egy különbség. A fogyatékossággal élők nem keverhetők 
össze a másik csoporttal. De az is tény és ebben van a legnagyobb dilemma, hogy 
tulajdonképpen rehabilitációról beszélünk – és ez az elvárás – a megtartott 
egészségkapacitások kihasználásával összekapcsolva. Vajon a meglévő fogyatékossággal élők 
között van-e valamilyen tájékozódási lehetőségünk, hogy kik azok, akik a komplex 
rehabilitáció révén – a szükséges feltételek megvalósulása esetén – valamiféle 
munkalehetőségbe visszakerülhetnek? Ezt azért kérdezem, mert nem tudjuk azt sem, hogy 
hány úgynevezett régi típusú rokkantnyugdíjas van a fogyatékossággal élők között, s hogy a 
rokkantnyugdíjasságnak vagy az öregségi nyugdíjasságnak az előző kategóriák szerinti 
csoportja vagy rétege hogy minősül. A rokkantsági rehabilitáció, a rokkantsági nyugdíjasság 
és a rokkantsággal kezelt öregségi nyugdíjasság összekapcsolásában milyen lehetőségeket 
látunk e vizsgálat alapján, plusz a két éve indított újabb programjaink alapján?  

Tehát számos gond és probléma vetődik fel, és tudom, hogy ezekre nem lehet 
válaszolni azonnal, de nem is szabad ezt így elintézni, csak azt kérdezném meg, hogy a 
fogyatékossággal élőkkel és a megváltozott munkaképességű emberekkel kapcsolatos 
monitorozás most milyen szervezet ellenőrzése, vizsgálódása, követése alatt áll. Ez csak 
tárcaszintű kérdés, vagy miután ez nemcsak egy tárca problémája, hogy működik jelenleg, 
illetve hogyan szeretnénk, hogy működjön a komplex értelmezésben az a követés, ami a 
fogyatékkal élők, a megváltozott munkaképességűek vonatkozásában a feltett kérdéseiben 
felvetődik? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úré a szó.  
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DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez 

valóban komplex kérdés. Tapolczai képviselő úr említette, hogy a fogyatékosok pontos 
számára vonatkozóan nincs adat, nem is tudunk pontos adatokkal szolgálni, hiszen ennek 
nagyon sok összetevője van, ugyanis nem mindenki vallja be, nem mindenki tekinti magát 
fogyatékosnak. Ilyen értelemben a fogyatékosok konkrét, pontos létszámának a megállapítása 
valóban többféle nehézségbe ütközik. De azért a megváltozott munkaképességűek, a 
rokkantnyugdíjasok esetében nem ennyire elkeserítő a kép, mert hogy a rokkantnyugdíjasok 
hányan vannak, az egyértelműen megállapítható a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatai 
alapján. Azokról, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, egyértelmű adat van. A 18 
év alatti fogyatékosokról, akik emelt szintű, magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, 
az azt folyósító Magyar Államkincstárnál naprakész adatok lelhetők fel. A megváltozott 
munkaképességűek, illetve a fogyatékosok vonatkozásában ez a kérdés valóban összefügg, de 
nem úgy, hogy minden megváltozott munkaképességű fogyatékos lenne, erről szó sincs, 
viszont minden fogyatékos megváltozott munkaképességűnek minősül, hiszen a megmaradó 
munkaképessége nagyon csekély, miáltal a munkavállalási esélyei jelentősen csökkennek. A 
megváltozott munkaképességűeken belül az én olvasatomban az a súlyos kategória tekinthető 
fogyatékosnak, ahol a meglévő munkaképesség minimális. A jogszabály meghatározza, hogy 
ki minősül megváltozott munkaképességűnek, ki minősül fogyatékosnak, s eszerint lehet 
megfelelő adatokhoz jutni. A különböző ellátórendszerek, például az NRSZH felülvizsgálatai 
nyomán azért fellelhetők viszonylag pontos adatok ennek a populációnak a létszámára 
vonatkozóan. Én ezt tudom mondani. Tehát arra vonatkozóan, hogy hány rokkantnyugdíjas 
van és közülük hányan tekinthetők fogyatékosnak, elég jól követhető adatok állnak 
rendelkezésre az NRSZH nyilvántartásai alapján. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tapolczai Gergely képviselő úré a szó.  
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne, 

ami talán inkább az Oktatási Államtitkársághoz tartozik. Van-e vagy lesz-e koncepció a 
felsőoktatásban tanuló fogyatékos diákok megsegítése érdekében?  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok természetesen tartalmaznak különböző 
kedvezményeket a fogyatékos hallgatók vonatkozásában, akár a vizsgarend, akár a 
felvételiztetés tekintetében. A vizsgarend tekintetében gondolok az írásbeli és a szóbeli 
vizsgákkal kapcsolatos kedvezményekre, például a többletidő biztosítására, ami a fogyatékos 
állapottal összefüggésben szükséges. A felsőoktatási intézményekben megvannak azok a 
segítők, azok a mentorok, akik segítik a fogyatékos hallgatókat. Még az idén, talán éppen 
ebben a hónapban szeretnénk egy pályázatot kiírni a jegyzetelő szolgáltatás segítésére. 
Azoknak a felsőoktatásban tanuló elsősorban hallássérülteknek, akiknek a jegyzetelés 
problémát jelent, ez komoly segítséget nyújt majd, hiszen teljesen térítésmentesen jutnak a 
különböző jegyzetekhez. Erre eddig nem volt lehetőség, vagy csak nagy nehézségek árán 
juthattak hozzá. Most ez teljesen intézményes lesz a megfelelő pályázat kiírása révén. A 
felsőoktatási intézmények részére írjuk ki a pályázatot, és ők fogják majd ezt biztosítani a 
felsőoktatásban tanuló, ám jegyzetelni csak nagy nehézségek árán tudó fogyatékos hallgatók 
részére. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e további hozzászólási 
szándék. (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Olyan információt kaptam, hogy a Fidesz frakciója a mai napon kívánja tárgyalni a 
parlamentben ezt a jelentést. Én ezt egy kicsit nonszensznek tartom, hiszen nem tudnak 
felkészülni rá a képviselők. Egy ilyen fontos anyagot úgy tárgyalni, hogy délben eldönti egy 
frakció, hogy ő tárgyalni kívánja, elfogadhatatlan, mert az ellenzéki képviselők nem tudnak rá 
megfelelően felkészülni. De mivel ezt az információt kaptuk, egy határozati javaslatot is kell 
hoznunk. Eddig csak a jelentés alkalmasságáról kellett volna szavaznunk, ahhoz viszont egy 
10-15 perces szünetet kellene tartanunk, hogy a határozati javaslat megfogalmazódjon, ha 
viszont ezt most nem tesszük meg, akkor a délután folyamán kell összehívnunk egy másik 
bizottsági ülést, amelyen a határozati javaslatot el kell fogadnunk.  

Ennek fényében a napirend kiegészítésére teszek javaslatot, arra, hogy vegyük 
napirendre a határozati javaslat megtárgyalását is, de mielőtt ez megtörténne, 15 perces 
szünetet rendelek el. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (15) Ki nem ért 
vele egyet? (6) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a javaslattal.  

Tizenöt perc szünetet rendelek el és utána folyatjuk a munkát.  
 

(Szünet: 11.58-tól 12.24-ig.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkát. Következő feladatunk az, 

hogy a jelentés általános vitára való alkalmasságáról kell szavaznunk. A vita lezajlott.  

Szavazás a jelentés általános vitára való alkalmasságáról 

Ki támogatja a J/7271. számú jelentés általános vitára való alkalmasságát? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a jelentés általános vitára való 
alkalmasságát.  

Ezek után az országgyűlési határozati javaslatról kell szavaznunk, de előtte 
természetesen megnyitom a vitát. Mindenki megkapta az országgyűlési határozati javaslat 
tervezetét. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. Vágó Sebestyén 
képviselő úr!  

 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Én csak folytatnám azt, amit elnök úr elkezdett még a 

15 perces szünet előtt: ez méltatlan a bizottsághoz is, az Országgyűléshez is és méltatlan 
azokhoz a személyekhez is, akikről szól ez a jelentés, hogy így kell benyújtani. Lassan már ott 
fogunk tartani, hogy először szavazunk valamiről, aztán megtörténik a benyújtása. Ha így 
haladunk, valószínűleg ez lesz a végcél. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

szavazás következik.  

Szavazás a határozati javaslat Országgyűlés elé történő benyújtásáról 

Ki támogatja a határozati javaslat Országgyűlés elé való benyújtását? (16) Ki nem 
támogatja? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a javaslat benyújtása 
mellett foglalt állást.  

Bizottsági előadót kell állítanunk. Alelnök asszony kit javasol?  
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Tapolczai Gergely képviselő urat javasolom.  
 
ELNÖK: Kérdezem Tapolczai Gergely képviselő urat, hogy elvállalja-e.  
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DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Igen, elvállalom.  
 
ELNÖK: Kisebbségi előadónak Vágó Sebestyén képviselő urat javasolom. Elvállalja?  
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Igen, elvállalom.  
 
ELNÖK: Tapolczai Gergely lesz a bizottság előadója, és Vágó Sebestyén fogja 

ismertetni a kisebbségi véleményt a plenáris ülésen.  
Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a megjelenést, a napirendi pont tárgyalását 

lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben kíván-e valaki hozzászólni? Varga László képviselő úr!  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egy albizottsági 

tagság kérdésében szeretnék hozzászólni. A Nyugdíj- és idősügyi albizottságban korábban 
belső okok miatt megürült az MSZP helye, és engem javasol oda az MSZP-frakció.  

 
ELNÖK: Erről szavaznunk kell. Ki ért egyet azzal, hogy Varga László képviselő úr 

legyen a Nyugdíj- és idősügyi albizottság tagja? (Szavazás.) Megállapítom, a bizottság 
egyhangúlag támogatja, hogy Varga László a Nyugdíj- és idősügyi albizottság tagja legyen.  

Kíván-e még valaki az egyebekben bármit mondani? (Nincs jelentkező.) Nem. 
Megköszönöm a részvételüket és mindenkinek további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc)  

 
 
 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


