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Napirendi javaslat  
 

1.  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10746. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 

felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10721. szám)  

(Dr. Molnár Csaba (független) képviselő önálló indítványa) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Kérem, foglalják el helyüket, kezdjük a bizottsági 
ülésünket. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Ismertetem a helyettesítéseket a 
szavazások előtt. Csizi Péter képviselő urat Ágh Péter képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc 
képviselő urat Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, Kapus Krisztián képviselő urat 
Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti, Rónaszékiné Keresztes Monika 
képviselő asszonyt Talabér Márta képviselő asszony helyettesíti, dr. Vas Imre képviselő urat 
Tamás Barnabás képviselő úr helyettesíti, Bagdy Gábor képviselő urat Stágel Bence képviselő 
úr helyettesíti és dr. Varga László képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek hozzáfűznivalója. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben elfogadjuk a napirendi javaslatot, azt kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük. (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10746. szám) (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Ennek értelmében soron következik a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 
T/10746-os számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Fülöp Attila helyettes államtitkár urat és 
munkatársait, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.  

Az ajánlás 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok pillanatnyilag mondani. Az 1-es ajánlási számút nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni az 1-es 

ajánlási ponthoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 2-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 2-es 

ajánlási számon benyújtottat nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Nem mondanék igazat, ha azzal kezdeném, 

hogy meglepődtem, mivel a 2-es ajánlási pontot ellenzéki képviselők jegyezték. És engedjék 
meg, hogy egy néhány mondatot hadd mondjak az indoklásunkkal kapcsolatban, és ha az 
elnök úr megengedi, akkor most mind a négy olyan módosítót, amelyet benyújtottunk, nagyon 
röviden ismertetném, hogy utána ne kelljen majd darabonként. 

Azzal szeretném kezdeni, hogy mivel az elmúlt bizottsági ülésen én vetettem fel azt a 
kérdést, hogy egyeztették-e ezt a fogyatékosok érdekképviseletét ellátó szervezetekkel, azt a 
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választ kaptam, hogy igen. Csak szeretném pontosítani, hogy azóta, mivel több szervezettel is 
kapcsolatban vagyunk, megkérdeztük a véleményüket. Az kétségtelen, hogy három 
bizottságot hoztak létre: a fogalom, az egyenlőség hozzáférés és a törvény egyéb 
rendelkezései vonatkozásában. Az is kétségtelen, hogy meghallgatták a javaslataikat, amely 
ugye, döntően arra irányult, hogy egy gyakorlatilag új törvény megalkotására tettek javaslatot 
és dolgozták ki annak főbb elemeit. Ezt nem is kérjük számon a jelenlegi törvénymódosításon, 
mivel lehet látni, hogy csak egynéhány területre vonatkozik. Azt azonban igen, hogy utána a 
civil szervezetek képviselői – legalábbis jelentős többségük, azok, akik eljuttatták hozzánk a 
javaslataikat – azt fogalmazták meg, hogy a civil szervezetek képviselői az egyeztetés után 
nem kaptak visszajelzést arról, hogy mit támogattak az észrevételeik közül, és mit nem. Tehát 
ők is az Országgyűlés honlapján látták először ezeket a javaslatokat, így tehát érthető, hogy 
akár a neten, akár más formában nyilvánosságra hozták a véleményüket.  

Arra a négy területre vonatkozó módosító indítvány, amelyet a szocialista 
képviselőtársaimmal együtt benyújtottunk, ez arra a négy területre vonatkozik, amelyet 
egyébként a civil szervezetek is hiányoltak a törvénytervezetből vagy az ellenkező 
véleményüket fogalmazták meg, így tehát az első módosító indítványunk, amely az ajánlás 2-
es számát viseli, az arra tesz javaslatot, hogy ne szűnjenek meg az akadálymentesítési 
határidők. Hiszen elmondtuk a részletes vita során is, hogy az akadálymentesítési határidők 
elmulasztása lehetetlenné teszi azt, hogy bárki jogorvoslattal forduljon az őt ért 
méltánytalanság miatt például a bírósághoz, így tehát erre tennénk javaslatot, hogy ez az 
akadálymentesítő határidő, ha nem is ez, de egy másik határidő, az akadálymentesítésre 
vonatkozóan fennmaradjon. 

A másik módosító indítványunk az ajánlás 4-es számában arra vonatkozik, hogy a 
fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka az év elejétől emelkedjen. Azzal 
indokoljuk, hogy eddig nagyon sok olyan döntés született a kormány részéről, amely 
kedvezőtlen helyzetbe hozta a fogyatékosokat, kedvezőtlen helyzetbe hozta nyilván a 
látássérülteket is, így tehát azt gondoljuk, hogy ez, amely most egymilliárd forint körüli 
összegbe kerül egyébként, a kormány általi ütemezés szerinti módosítás, ezt lehetőleg január 
1-jétől visszamenőleg is folyósítani szeretnénk. Ha ezt a más területekre vonatkozó 
összegekkel összevetjük, akkor azt gondolom, hogy ez egy minimális emelést jelent csak. 

Az ajánlás 7-es pontjában pedig az arra vonatkozó módosító indítványunkat 
fogalmaztuk meg itt is, hogy a fogyatékosügyi program alkotása fennmaradhasson. Tudom, 
hogy hasonló tartalmú módosítót nyújtott be Tapolczai Gergely képviselőtársam is, amelynek 
ezt a részét természetesen támogatjuk, de azt is belevettük, hogy ne szűnjön meg az a 
törvényes garancia, amely a négyéves programalkotást, és a kétévenkénti beszámolást érinti 
az Országgyűlés részéről. 

És a negyedik módosító indítványunk, amelynek természetesen vannak más területei 
is, az pedig az Országos Fogyatékosügyi Tanács törvényi legitimációját állítaná vissza, ez 
nem ellenzéki kérdés, hanem a civil szervezetek kérése és véleménye.  

Kérem, hogy lehetőség szerint ezeket a módosító indítványokat képviselőtársaim 
támogassák, természetesen az esti részletes vitán majd részletesebben szólok róluk. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni – alapvetően a 2-es 

ajánlási pontnál vagyunk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 
Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 3-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 3-as 
pontot a tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 16 igen. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 4-es 

ajánlást nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. (Lengyel Szilvia megérkezett.) 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Itt egy fogyatékossági támogatás 

összegének az emeléséről lenne szó. Ez egyrészt inflációkövető lenne, másrészt pedig ötéves 
elmaradásban van ez az összeg olyan értelemben, hogy ezt még a múltkori bizottsági ülésen 
az előterjesztő képviselője is elismerte, tehát mi mindenképpen szeretnénk ezt emelni; és 
akkor kérek egy indoklást, hogy miért nem kerülhet erre sor. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki még hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Megadom államtitkár úrnak a válaszlehetőséget.  
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 

álláspont kialakítására itt a rendelkezésre álló költségvetési forrás, mint szűk keresztmetszet 
okán került sor.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki az 5-ös ajánlási pontot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 7-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 7-es 

számú ajánlást nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca a 

8-as számú ajánlást támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. 
Tartózkodás, ellenszavazat nem volt. A módosító javaslatot egyhangúlag támogatta a 
bizottság. (Boldvai László megérkezett.) 

Az ajánlás 9-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 9-es 

számú ajánlást szintén támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk 
egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

Az ajánlás 11-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 11-es 

ajánlást nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság 
a javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 13-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 14-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja a tárca a 14-es ajánlást. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 15-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 15-ös 

pontot nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. 
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Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 17-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 17-es 

pontot a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy valaki esetleg más ajánlási pontot kíván-e 
megszavaztatni vagy felvenni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor ezt a napirendi pontot 
lezárom. Köszönöm szépen a részvételt. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 
felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi 
dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10721. szám) (Dr. Molnár Csaba (független) képviselő önálló 
indítványa) 

Folytatjuk a munkánkat a következő napirendi ponttal. Soron következik az 
egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, 
valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási 
helyzetével összefüggő törvény módosításáról szóló T/10721-es számú törvényjavaslat 
tárgyalása.  

Előterjesztőként nem jelent meg a törvényjavaslatot benyújtó Molnár Csaba képviselő 
úr. Jelzem, hogy a kormány sem jelezte szándékát a napirendi pont tárgyalásában. Ettől 
függetlenül természetesen megnyitom a vitát.  

Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e vélemény az előttünk lévő 
törvényjavaslatról. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazás következik. 

Határozathozatal 

Aki a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. Végeztünk is ezzel a napirendi ponttal. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy egyebekben kíván-e valaki hozzászólni, felvetéssel élni. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a részvételt, és további jó munkát! Az 
ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


