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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Bár van európai szinten is elismert fogyatékossági törvényünk, de miért nincs új,
végrehajtható Országos Fogyatékosügyi programunk?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Kökény Mihály egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter úrhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló törvény önálló fejezetben
rendelkezik az Országos Fogyatékosügyi Tanács feladatairól, így többek között az Országos
Fogyatékosügyi Program kidolgozásáról .

Ön, mint a Tanács elnöke mivel magyarázza, hogy a mai napig nem készült el a
fogyatékosügyi program 2002 . évi feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló?

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács - ha az előző kormány által kidolgozott országos
program elfogadhatatlan volt! - miért nem tudott két év alatt kidolgozni egy újat?

Sorjázhatnám a megfogalmazódó kérdéseket :
a fogyatékkal élő emberek civil szervezetei rajtunk kérik számon, hogy miért nincs
középtávú Kormányzati Intézkedési Terv, hiszen a korábbiban meghatározott
feladatok nem kerültek végrehajtásra, vagy ha igen, akkor a sok bába között mára
miért „veszett el a gyerek",

- a közvélemény számára a mai napig titok, hogy Magyarországon valójában hány
ember él fogyatékkal, mert nincs pontos regisztráció vagy nyilvántartás,

- csak modell kísérletekben léteznek munkaerő-piaci szolgáltatások, kiépült egységes
rendszer nincs,

- a munkaképesség változás „antik" minősítési rendszerét már régen meghaladta az idő,
- a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását végző szervezetek

működési feltételei nem felelnek meg a modern piacgazdaság foglalkoztatási elveinek,
- jelenleg sem készült el a fogyatékos személyek komplex rehabilitációs rendszere, csak

elemei jöttek létre, de nincs orvosi, társadalom, szociális és foglalkoztatási
rehabilitáció egységes, egymásra épülő rendszerben.
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Írásbeli kérdés



A felsorolt problémák megoldása nélkül nem beszélhetünk a fogyatékos emberek társadalmi
esélyegyenlőségéről és megbecsüléséről .

A törvény alapelvei pontosan meghatározzák fogyatékkal élő polgáraival szemben az állam
kiemelt kötelezettségeit . Fogyatékkal élni ma Magyarországon megalázó állapot, de
semmiképpen sem jelenti a társadalmi esélyegyenlőség és egyenrangúság lehetőségét.

Tisztelt Miniszter úr!

Kérdezem: Miért nincs új, végrehajtó és a fogyatékos személyek érdekeit szolgáló Országos
Fogyatékosügyi Program?

Budapest, 2004 . május 20 .
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