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Személyes adatok:
Név: Korózs Lajos
Családi állapota: nıs, két fiúgyermek apja
Lakás: Eger, Zalár József út 9. 3/1.
Legmagasabb iskolai végzettség: egyetem
Politikai tevékenység:
MSZP országos elnökség tagja,
Füzesabony és körzete területi szövetség elnöke
Országgyőlési képviselı 1994-2010 között valamint 2014-tıl
2004. októbertıl 2006. júniusig az Ifjúsági Családügyi Szociális és
Minisztérium politikai államtitkára

Esélyegyenlıségi

2004. októbertıl 2010. májusig az Idısügyi Tanács titkára.
2006. június - 2008. május: Az Országgyőlésben az Ifjúsági, Családügyi
Bizottság elnöke.
2008. májusától 2010. májusig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

és Szociális

államtitkára.

Kutatási tevékenység:
• taxisblokád kutatás – Girceau (Franciaország- Párizs)
Zsuzsa

kutatásvezetı: Dr. Hegedős

• iskolai konfliktuskutatás - Girceau (Franciaország- Párizs) kutatásvezetı: Dr. Hegedős
Zsuzsa
• városi létminimum kutatások (Munkásképviselet Alapítvány) 1993-1996 között
Békéscsabán, Egerben, Pécsen, Ajkán, Kiskırısön, és Kazincbarcikán
• energiaár változások hatása a háztartások költségvetésére 1997.
• társadalmi minimum számítások foglalkozási ágazatonként 2001-2022
Politikai tevékenység során elfogadott törvények, stratégiák, melynek kidolgozását és
elfogadását irányította:
• A Kormány a Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlıségét Elısegítı Nemzeti Stratégia –
Irányok és Célok 2010-2021 c. kormányhatározatot 2010. január 21-én elfogadta el
(1004/2010. (I. 21.)

• Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlıségét Elısegítı Nemzeti Stratégia I. Intézkedési
Tervérıl (2010-2011) szóló kormányhatározatot [1095/2010. (IV. 21.) Korm.
határozat].
• Nemzeti ifjúsági Stratégia (NIS) Az Országgyőlés a 88/2009. (X. 26.) OGY
határozattal 2009. október 26-án elfogadta
• Az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat létrehozása. A kormányzat, ezen belül a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlıségi szakpolitikájának,
esélyteremtı programjainak támogatása és a hátrányos helyzető csoportok társadalmi
integrációjának elısegítése.
• A Kormány 1038/2010. (II. 18.) Korm. határozata az új Országos Fogyatékosügyi
Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervérıl
szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat kidolgozása és elfogadása.
• A segítı kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
szóló 27/2009. (XII. 3.) SzMM rendelet kidolgozása és elfogadása.
• A magyar jelnyelvrıl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV.
törvény elfogadása.
• Az új drogstratégia kidolgozása és elfogadása 2018-ig. A stratégia korszerő szemléleti
keretben 2010-2018. évekre határozza meg a hazai drogpolitikai célkitőzéseket.
• Idısügyi Nemzeti Stratégiát [81/2009 (X. 2.) Országgyőlési Határozat]. Az idısek
helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján a
Stratégia részletezi az idıspolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó
fejlesztendı területeket határoz meg.
• I. Cselekvési tervet (1087/2101 (IV. 9), a 2010-2012 közötti idıszakra), valamint
2010. április 21-én az Idıspolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról 1096/2010
(IV.21.) szóló kormányhatározatot.
• A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 szóló 47/2007.
(V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (20072010.)
• Férıhelyszám növelés a napközbeni ellátások területén
• Az uniós források igénybevételével a már megkezdett és a most kiírandó pályázatok
révén 2013-ig várhatóan 6600 új bölcsıdei férıhely jöhet létre.
• Az óvoda-bölcsıde integráció kidolgozása, az egységes óvoda-bölcsıde és a 2010.
január elsejétıl indítható családi gyermekfelügyelet kimunkálása.
• Ingyenes étkezés és a nyári gyermekétkeztetés megszervezése (A Kormány a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekeknek – a nyári
szünidı idıszakában- napi egyszeri meleg étkeztetése érdekében).

