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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 perc)

Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a Fogyatékossággal élők ügyeinek
albizottságában, ennek első ülésén, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Még egy képviselőt
várunk, közben valószínűleg meg fog érkezni.

Napirend elfogadása

Gondolkodtam azon, hogy mivel is kezdjük ezt az ülést. Szándékosan nem hívtam
meg az első ülésre vendégeket, először szeretném, ha megbeszélnénk, hogy milyen ütemben,
milyen szervezésben hívjuk meg a meghallgatni kívánt szakértőket.

A magyar társadalom durván egytizede érintett a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos
dolgokban, 600 ezer fogyatékkal élő személy van, plusz a családtagjaikat is érintik ezek a
dolgok. Többféle vonal van, az első a jogi vonal, a második pedig a költségvetési vonzata.
Csak röviden felvázolnám, hogy mivel érdemes és mivel lehet foglalkozni az elkövetkezendő
3,5 évben, ez volna a napirendi pontra a javaslatom.

Ha nincs más javaslat a napirendre, akkor ezeket kellene elfogadni. A
témajavaslatokat átbeszéljük az első pontban, és az egyebek napirendi pont lenne még. (Nincs
jelentkező.) Ha nincs jelentkező ezzel kapcsolatban, akkor kérem, hogy fogadjuk el a
napirendet a formaság kedvéért. Ki az, aki elfogadja ezt a napirendet? (Szavazás.) Köszönöm.

A napirendet egyhangúlag fogadta el az albizottság.

Az albizottsági munkára vonatkozó témajavaslatok megtárgyalása

Tehát a jogi vonal, ami alapot adott, és amivel érdemes itt foglalkozni, az az
esélyegyenlőségi törvény, az 1998. évi XXVI. törvény és az ehhez kapcsolódó országos
fogyatékosügyi program és intézkedési terv, és a másik ilyen alap a fogyatékos személyek
jogairól szóló ENSZ-egyezmény. Ezt a kettőt összhangba kell hozni, mert az ENSZ-
egyezményt 2007-ben fogadták el, és 2008-ban ratifikálta Magyarország, az esélyegyenlőségi
törvény pedig 1998-as, tehát érdemes átnézni. Az országos fogyatékosügyi program nagyon
sok olyan dolgot mutat, olyan intézkedési tervet tartalmaz, amit nem valósítottak meg, ezért
érdemes lenne ezt is áttekinteni.

Nagyon izgalmas terület még a Ptk. és az alkotmány módosítása. Beszéltem az érintett
szervezetekkel, és több olyan javaslattal éltek, ami erre vonatkozik. Ilyen a választójog
például, a gondnokság, tehát ez egy nagyon izgalmas téma lesz a jövőben. Ami még inkább
izgalmas, és a költségvetéssel foglalkozik, nem egyszerűen jogi módosítás, hanem
költségvonzata is lenne, az a szervezetek éves támogatása; a kormány ebben az évben ezt már
rendbe tette, kipótolta a tavalyi összeget.

Több olyan jogszabály, rendelet van, amely a különféle támogatásokról, ellátásokról
szól, így például a foglalkoztatásról, a bértámogatásról, a gyógyászati segédeszközökről – a
rehabilitációs alapban például 3 évig nem írtak ki pályázatot erre –, de ilyen a jelnyelvi
törvény megvalósítása, a gépkocsi-beszerzési támogatás, a közlekedési támogatás is. Az éves
támogatás például 7 ezer forint, ami nevetséges, hiszen maga az adminisztrációs költsége
többe kerül, mint az egy főre jutó támogatás összege. Említhetném még az autisták
stratégiájának megvalósítását is. Tehát különböző ellátási és fejlesztési módosításra lenne
szükség, így például a nappali ellátás vagy a képzés támogatására is. A szervezetekkel történő

megbeszélés során én úgy láttam, nem azt kérik, hogy mindenből többet kapjanak, hanem
hogy ésszerűsítsék a költségeket, logikusabb legyen a támogatás és az ellátás rendszere.
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Most itt első nekifutásra én úgy látom, az az albizottság feladata, hogy felmérje,
feltárja a gondokat, az igényeket, és hogy javaslatokat tegyen a főbizottságnak. Bármilyen
javaslatotok vagy észrevételetek van, nagy szeretettel várom ezeket.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Szó volt a fogyatékossággal élők támogatásáról, az
oktatás támogatásáról, a foglalkoztatás támogatásáról és még a választójogról is. Ezzel
kapcsolatban van egy aggályos jelenség Magyarországon, ami részben érinti a
gyámügyigazgatásról szóló törvényt, tehát van még egy törvény itt az általad említettekkel
kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy nagyon sok esetben találkozunk azzal a problémával,
hogy a cselekvőképesség meghatározásánál a bizottságok nagyon sokszor inkább a gondozó
otthon, illetve a gondozó otthon fenntartójának érdekeit veszik figyelembe, és ezért nagyon
sokszor a fogyatékossággal élő emberek, akik részesülhetnének akár foglalkoztatási, akár
oktatási támogatásban, akár ki lehetne számukra harcolni a választójogot, elesnek ettől a
lehetőségtől, mert a fejkvóta, a támogatás szempontjából olyan kategóriába sorolódnak be,
ami számukra elérhetetlenné teszi ezeket a lehetőségeket. Albizottságunknak véleményem
szerint ezt is érdemes lenne vizsgálnia, illetve javaslatokat benyújtania a felülvizsgálat
tényszerűségének elősegítése érdekében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy itt voltál-e, amikor említettem a Ptk.-
módosítást, mert ezzel kapcsolatban ezt is említettem.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Igen, itt voltam, csak ez a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben, nem a Ptk.-ban van szabályozva.

ELNÖK: Igen, de ezzel kapcsolatos, ugyanúgy ebbe a témakörbe tartozik. Valóban,
nagyon szerteágazó terület ez, és nem véletlen szerintem, hogy nem került elfogadásra most,
ebben a ciklusban a Ptk. Az autisták, a mentálisan sérültek szervezete nagyon erőteljesen
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos számukra ez a terület, és fenntartják, hogy módosítással
éljünk, illetve a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítását is kérik.

Nem tudom, nektek milyen olyan észrevételek van, amit nem említettem, ami
kimaradt a felsorolásból.

HIRT FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, hogy ma itt összejöttünk. Elég speciális
kérdés ez a fogyatékosügyi kérdés, ezért azt javaslom, hogy le kellene gyorsan ülni a
kormánnyal is, hogy rövid, közép- és hosszú távon ők mit gondolnak, hogy milyen témákat
fog a parlament és a kormány megtárgyalni. Ugyanis mindig ott megy félre a dolog, hogy
sajnos nem értik a problémákat. Én, mint érintett 21 évig úgymond ép emberként éltem az
életemet, majd most 21 éve kerekesszékhez vagyok kötve, és látom mind a két oldalát.
Nagyon sok problémája a fogyatékossággal élőknek pont abból adódik, hogy nem ismerik a
problémákat, akármennyire is jól akarja egy ép, egészséges közösség, társadalom megoldani,
de nem értik a problémákat, és emiatt mind a két oldalon kialakultak bizonyos sértettségek.

Ahhoz, hogy ez megváltozzon, szerintem le kell ültetni különböző szervezeteket, le
kell ültetni akár a gyógyászati segédeszközök gyártóit, a forgalmazókat, de az is fontos, hogy
erre a feladatra mennyi időnk lesz nekünk itt az albizottságban ezzel foglalkozni. Ha azt ki
tudjuk alakítani előre, hogy kinek, mikor jó, akkor szerintem komoly munkát tudunk
elvégezni a 3,5 év alatt, és szerintem ezt csak így szabadna elkezdeni. Itt ugyanis akkora
munkáról van szó, hogy 10 meg 20 évben kell gondolkodni, hogy mélyreható változást
tudjunk véghez vinni. Én mindig hibának látom, amikor valamit végigerőltetnek a
parlamenten, csak éppen nem életszerű és nem működik.
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Nagyon sokat kellene egyeztetnünk az élet apró dolgairól is. Itt egy nagyon komoly
fogyatékosügyi bizniszről is beszélhetünk az országban, ami a gyógyászati segédeszközöket,
egyáltalán a berendezéseket érinti, ott is teljesen életszerűtlen dolgok vannak. Bizonyára nem
kell mondani, hogy a sérülteknél, a fogyatékossággal élőknél pénz nagyon kevés áll
rendelkezésre, és olyan támogatott eszközök kerülnek sokszor kiírásra, amelyeknek vagy nem
megfelelő a minősége, vagy nem megfelelő a mennyisége, és ezeket is rendbe kéne tenni.

Sokszor a szakorvosok sem tudják, hogyan kell felírni egy segédeszközt. Vannak
olyan esetek is, hogy nagyon komoly díjazásban részesítik a forgalmazók a szakorvosokat,
tehát korrupcióról is beszélhetünk, ami nagyon nehéz kör. Ennek, ha nekimegyünk, nagyon
sok támadást fogunk kapni, de ezt fel kell tudnunk vállalni, mert most már eljött ennek is az
ideje. Nagyon-nagyon sok beszélgetést, egyeztetést kell tartanunk a nagy
ernyőszervezetekkel, a gyártókkal, forgalmazókkal.

Elképesztő, hogy mi van a gyógyászati segédeszközöknél a beárazások kapcsán.
Gyakorlatilag nyílt ajánlattételek vannak, így igazodhat az egyik a másikhoz. Szerintem itt az
államnak nagyon fontos feladata lenne, hogy amit odaad 50-80-90 százalékos támogatással,
akkor ne duplája meg triplája árba kerüljenek ezek az eszközök. Itt is szerintem meg kellene
próbálni nagyon komoly előrelépést tenni, mert ezzel spórolni tudnánk az államnak.

Nem működik a segédeszközök bérlete sem. Vannak olyan sérültek, akik csak rövid
ideig használnak egy-egy segédeszközt, vagy feljavul az állapotuk, ezt is rendbe kellene
tennünk. Ennek többször nekiment az előző kormány is, de nem sikerült, és főleg azért nem,
mert itt is egyfajta fogyatékosbizniszről beszélhetünk. Ezt nagyon nehéz lesz kiirtani, de
hogyha meg tudjuk szüntetni az érdekeltségi viszonyokat, akkor van esély arra, hogy el tudjon
indulni ez a rendszer egy jó irányban.

Tényleg az a lényeg, hogy lent, főleg vidéken az érintettek azt érezzék, hogy valami
változik, valami történik. Én attól félek, ha csak áterőltetnek néhány törvényt, ez nem fog
megváltozni, ezért sokkal aprólékosabban kellene ebbe belefognunk. Ezért lenne jó tisztázni,
hogy a kormány mit akar tenni e téren, és eldönteni a rövid, közép- meg hosszú távú
lehetőségeinket. Aztán lehetne még itt sokáig mondani, akár az akadálymentesítés terén is
elképesztő megoldások vannak, és olyan drága megoldások, hogy gyakorlatilag ez teszi
lehetetlenné a széles körű akadálymentesítés történjen. Csak szigetszerűen készülnek el
nálunk a dolgok, pedig lehet látni nagyon jó európai példákat, ami át kellene venni. Meg
kellene nézni hozzá az építési törvényt, akár a műemlékekre is gondolok és sok mindenre.

Azt látom, hogy a polgármesteri hivatalokban, a különböző szervezeteknél, a
különböző intézményvezetők nem ismerik, hogyan lehet egyáltalán közelíteni, kapcsolatba
kerülni olyan tervezőkkel, szakmérnökökkel, akik ismerik a fogyatékosügyi kérdést. Tehát
sok olyan dolgunk lenne, amivel közelebb tudnánk hozni úgymond a falvakat, a településeket,
a városokat, az intézményvezetőket. Én az előző ciklusban próbáltam egy ilyen konferenciát
létrehozni, ahol, ha egy rehabilitációs szaktervező elmondja, hogy mit és hogyan lehet, akkor
sok kérdés előjön és megnyílnak a gondolatok.

Szerintem rengeteg feladatunk van, ezért kellene meghatároznunk, hogy mikor és
hogyan fogunk tudni dolgozni, és előre lefektetni a programot, hogy mindenki előre be tudja
írni a naptárába akár több hétre előre. Egyelőre talán ennyit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy fogalmaztál, a szívemből szóltál. Az előző
ciklusban a civil oldalon álltam, és én nagyon jól ismerem ezeket a problémákat, ezt a
küzdelmet, de az is igaz, hogy a kormány vagy a minisztérium nem volt partner, másképpen
kezelte a civil szervezetek ügyét. A választások után Soltész Miklós meghívta a szervezeteket,
akkor még azon az oldalon álltam, és világosan kimondta, elmondta, hogy partnerként fognak
viselkedni, ez a cél. A másik nagy lehetőség, hogy itt vagyunk mi, mi ketten, mint érintettek,
és akkor teljesen más megvilágítást kap az ügy ilyen módon. A civil szervezetek a
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kormánnyal együttműködve sokkal hatékonyabbak lehetnek, sokkal hatékonyabbak leszünk.
A részleteket nem mondom, mert te is nagyon jól megvilágítottad, hogy milyen manipulációk
folynak a segédeszközökkel, és az összes többit is felesleges most részleteznem.

Nem tudom, hogy milyen területen vagy érintett, milyen területen tudnátok segíteni.
(Lakatosné Sira Magdolna felé.)

LAKATOSNÉ SIRA MAGDOLNA (Fidesz): Én polgármester vagyok, úgyhogy az
intézményfenntartást látom ebben a vonatkozásban fontosnak, illetve a költségvetési
támogatások rendszerében tudok segíteni, mert ott is rengeteg javítanivaló van, hiszen nagyon
negatívan működött az előző kormány, de említhetem itt a civil szervezetek, vagy az
önkormányzatokat is. Csak egy dolgot, a támogatott szolgálatok körét említem, de akár a
szociális foglalkoztatást is említhetném, mert mindkettő fogyatékkal élőket érint.

Elsősorban pályázati úton való támogatási rendszert alakítottak ki, amivel inkább az a
baj, hogy politikailag lehet adni vagy nem adni támogatást, és nem feltétlenül a feladatellátást
segíti. Tehát ezen a területen is van tennivalónk. A feladatmutatós finanszírozással
maximálisan egyetértek, tehát az kapjon pénzt, aki jól ellátja a feladatot, de nem biztos, hogy
meg kellene különböztetni ily módon a szervezeteket.

Egyébként pedig az előttem szólókkal nagyon-nagyon sokban egyetértettem,
különösen az akadálymentesítés területén olyan paraméterek vannak megszabva, ami
anyagilag ellehetetleníti a településeket, ha ezeket megvalósítják, másrészt nagyon kevés a
szakmérnök, aki segíteni tud, nehezen elérhetőek. Úgyhogy én ezekben fogok tudni segíteni,
aktívan közreműködni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Részint olyan szempontból is fogok tudni segíteni,
hogy dolgoztam családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál, ahol egyértelműen találkoztam az
ebbe a körbe tartozó ügyfelekkel, de szakirányú végzettségem is ez, és jelenleg levelező

tagozaton szociálpolitikát hallgatok, úgyhogy napi szinten bele kell mélyülnöm a legfrissebb
dolgokba. A legutolsó munkaterületem egyébként egy fogyatékosokat ápoló, gondozó otthon
volt, ahol értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült fiúk voltak – ez egyébként egy
református intézmény – itt belülről láthattam azokat a problémákat, amelyek a területen
megvannak.

Csatlakozva Hirt Ferenc képviselőtársamhoz, láttam azt, hogy az akadálymentesítéssel
kapcsolatban micsoda – csúnya szóval élve – fogyatékosbiznisz van. Vannak cégek, akik
kilobbizták maguknak, hogy az akadálymentes liftet vagy akár rámpát csak ők építhessék
meg, és horribilis összegekért teszik meg. (Hirt Ferenc: Egyébként meg használhatatlanok.)
De ugyanez a helyzet a látás- vagy hallássérültekkel kapcsolatos akadálymentesítés terén is,
és igen, valóban használhatatlanok.

Csatlakozva még az előttem szólókhoz, elmondanám azt is, hogy nekünk lenne az a
feladatunk, hogy minden egyes apró részlettel foglalkozzunk, mert szakmai tapasztalatom, a
munkám során tapasztaltam azt, hogy igaz az a mondás, hogy az ördög a részletekben lakozik,
mert nagyon sokszor egy részletprobléma rávilágít egy óriási gondra, ami csorbítja a
fogyatékossággal élők jogait és lehetőségeit. Tehát a tanulmányaim által megszerzett tudással,
illetve szakmai tapasztalatommal, a munkám során tapasztalt anomáliák ismeretével tudom
segíteni az albizottság munkáját.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha jónak találjátok, akkor a következő ülésre
meghívnánk a szervezetek képviselőit, az úgynevezett klasszikus szervezeteket, az ÉFOÉSZ-
t, a MEOSZ-t, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét és a SINOSZ-t, a Siketek és
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Nagyothallók Országos Szövetségének képviselőit, az autisták képviselőit. Hogy érdemes-e
mást is meghívni, kisebb szervezeteket is, vagy kezdjük először a nagy érdekvédelmi
szervezetekkel, erről mi a véleményetek? Én azt javaslom, hogy a nagyobb szervezetekkel
kezdjük, és utána tisztábban látunk. De esetleg a minisztérium képviselőit is meghívhatnánk
erre a találkozóra valamikor ősszel.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Esetleg még a Kézenfogva Alapítványt is
meghívhatnánk, mint országos lefedettségű szervezetet e téren, és főleg azért, mert az ő
szervezésükben évek óta működik a „Felmegyek a miniszterhez” elnevezésű mozgalom, és
minden egyes párt delegáltja részt vett a választás előtti rendezvényükön, ahol összefogták az
összes fogyatékossági területet, és kérdéseket lehetett feltenni a politika résztvevőinek. Már
csak ezért is érdemes lenne meghívni őket, mert évek óta végzik ezt a munkát.

ELNÖK: Igen, köszönöm, az is nagy alapítvány, és köszönöm a javaslatot. Nekem
közben eszembe jutott a Siketvakok Országos Egyesülete is, akiket még meg lehetne hívni.

Egy picit visszatérve az akadálymentesítés kérdésére, mert nem tudom, hogy mennyire
tiszta a többiek fejében ez a dolog, nagyon fontos, hogy nemcsak fizikai akadálymentesítés
létezik, hanem infokommunikációs akadálymentesítés is. Mi, akik erről beszélünk, tudjuk,
hogy ez is beletartozik, de kifele már nem biztos, hogy tudják, hogy ez az épített és az
infokommunkációs akadálymentesítés egyaránt idetartozik. Általában a rámpára gondolnak,
de a feliratozás, a tolmácsszolgáltatás, az olvasóprogram a vakok esetében nagyon fontos, és
jó lenne ezt hangsúlyosabban kommunikálni, hogy ezek mind az akadálymentesítés
kérdéskörébe tartoznak.

HIRT FERENC (Fidesz): Erre szoktam én azt mondani, hogy először a fejekben
kellene akadálymentesíteni. Ha már itt tartunk, én azt egy nagyon csodálatos dolognak
tartanám, ha el tudnánk jutni a polgármesteri hivatalok szintjén odáig, hogy ha egy bármilyen
fogyatékkal élő be akar menni a hivatalba, akkor fel tudjon hívni egy számot, egy személyt,
aki tudni fogja, hogy mit kell tenni, mert egyébként néhány tízórás tanfolyamon el lehet
sajátítani, hogyan kell kommunikálni egy sikettel, egy vakkal, egy halmozottan sérülttel,
értelmi fogyatékossal. Az akadálymentesítés valóban nem csak a fizikai akadálymentesítésből
áll, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Itt annyi munkáról lenne szó, hogy azt kellene
eldöntenünk, hogy mibe fogunk bele, és mit tudunk rendesen végigvinni, mert szerintem
kevesen leszünk ahhoz, hogy mindent mélyen meg tudjunk szántani.

ELNÖK: A munka során én nagyon számítanék az érdekvédelmi szervezetekre, főleg
a javaslataikra lennék kíváncsi. Az már más kérdés, hogy mi az, amit országgyűlési szinten
meg tudunk valósítani a törvényhozásban és egyebekben, és mi az, ami minisztériumi vagy
kormányszinten kerül megvalósításra. Csak velük együtt tudunk dolgozni, így gondoltam én
magam is. Ha ősszel meghívjuk őket, ez az első lépés lenne. És ha bármi olyan javaslatuk van
a szervezeteknek, amik csak apróbb módosítást igényelnek, akkor azt azonnal be is tudjuk
terjeszteni. A nagyobb, az alkotmányt, a költségvetést érintő kérdések – a foglalkoztatás és
egyebek – már egy hosszabb egyeztetést fognak igényelni.

Van-e még valami, amit elmondanátok. (Nincs jelentkező.) Akkor annyit még, hogy az
emlékeztető alapján összeállítunk majd egy vázlatos munkatervet, és ősszel keresünk egy
időpontot erre a találkozóra.

Azt még el kell mondanom, hogy elkezdtem szervezni a látogatásokat, a szervezetek
látogatását, amit a jövő héten fogok befejezni. Utána készítek erről egy összefoglalót, és
elküldöm számotokra, hogy milyen főbb javaslatok és témakörök merültek fel. Megfelel ez
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így számotokra? (Hirt Ferenc, Lakatosné Sira Magdolna és Vágó Gábor bólint.) Köszönöm
szépen.

Egyebek

Ha az egyebekben van még észrevételetek, hozzáfűznivalótok, kérem, tegyétek meg.
(Nincs jelentkező.) Bocsánat, én még szeretném (Hirt Ferenc felé.), ha röviden elmondanád az
előző ciklus képviselői tapasztalatait a parlamenti munka szempontjából, vagy a
minisztériumok hozzáállásáról, ha beszélnél, hogy mi az, amire érdemes lenne odafigyelnünk
a jövőben.

HIRT FERENC (Fidesz): Rövid leszek, mert négy évet ellenzékben töltöttem, és nem
nagyon tapasztaltam, hogy nagyon kíváncsiak lettek volna a véleményemre, ami érthető

bizonyos szempontokból, de az előző ciklusból most nem szeretnék kiindulni, én egy új lapot
szeretnék kezdeni.

ELNÖK: Ez világos, érthető, köszönöm szépen. Van-e más észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a részvételt, és találkozunk 10 órakor a
főbizottság ülésén.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc)

Dr. Tapolczai Gergely
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


