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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVII törvény módosításáról" szóló
T/1744.számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ának az alábbi módosítását javasolom :

»1 • §

Módosító iavaslat

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI .
törvény (a továbbiakban: Fot .) 4. §-a a következőt-h) pontokkal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában]

,,/) közszolgáltatás .-
fa) minden közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb

közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az Országgyűlés, az
Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési
biztosok, az ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük
gyakorlása során kifejtett [minden] tevékenység,

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati műsorszolgáltatás,
továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás,
ellátás, illetve tevékenység,

fc) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden
tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet -, valamint
a helyi és kisebbségi önkormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa
fenntartott közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szolgáltatás,
ellátás, tevékenység,

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá
fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános

szolgáltató tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata



nem korlátozott, illetve nem korlátozható ;
g) akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi

LXXVIII. törvény 2. §-ának 1 . pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített
környezet;

h) egyenlő esélyű hozzáférés : a közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha
igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a
mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára
akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető ; továbbá az az épület, amelyben a
közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva
álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak,
berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán
igénybe vehetők ."

Indokolás

A „minden tevékenység" kifejezés kevésbé pontos . Különböző jelentéstartalommal bírhat .
Tévesen alakíthatja ki azt a képzetet, hogy például a „gumibottal verés" vagy a
„gumilövedékkel szemkilövés" is közszolgáltatásnak minősül .
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