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Tisztelt Országgyűlési

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága (továbbiakban : Emberi jozi bizottság), valamint a Gazdasági és informatikai
bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság) megvitatta a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998, évi XXVI . törvény módosításáról T/1744 .
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1744/2-13 . számú
módosító javaslatokat .

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (továbbiakban : Önkormányzati
bizottság) nem kijelölt bizottságként megtárgyalta a feladatkörét érintő módosító
javaslatokat. Állásfoglalásait az ajánlás 5 ., 6 ., 8. és 10 pontjai tartalmazzák .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Fot. : a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény



2

1 . Hirt Ferenc, Borsos József, dr. Aszódi Pái, dr. Iván László, Cseresnyés Péter,
Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh
Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr . Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. § felvezető szövegét
módosítani és az 1 . §-ban a Fot. 4. §-át új a)-e) pontokkal kiegészíteni javasolják :

"1 . § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 .
évi XXVI. törvény (a továbbiakban : Fot.) 4 . §-a [a következő f)-h) pontokkal egészül ki]
helyébe a következő rendelkezés lép :

4. $ E törvény alkalmazásában

a) fogyatékos személy : akinek bármely alapvető emberi jogának gyakorlásához -így
különösen a szabad mozgáshoz, az önálló életvitelhez vagy munkavállaláshoz - szükséges
valamel funkcionális képesséjzének- veleszületett vagy sérülés, betegség következtében
szerzett - fizikai, mentális vagy tanulásbeli tartós illetve maradandó korlátozottsága áll fenn ;

b) rehabilitáció : az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési,
foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos
szeméi ké essé ének fe*lesztése szinten tartása a társadalmi életben való részvételének
valamint önálló életvitelének elősegítése ;

c) segédeszköz : a fogyatékos személy fizikai vagy érzékszervi képessége részlejzes
vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását szolgáló eszköz ;

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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d támogató szolgálat : a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a míndennMí
szükségletei kielégítését célzó - személyes közreműködés által megvalósuló - szolgáltatás ;

e) lakóotthon : a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, kisközösséget
befogadó lakhatási forma;"

Megjegyzés : A módosító javaslat b)-e) pontjai megegyeznek a hatályos törvény szövegével .

Indokolás : Lásd a T/1744/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője
az Ifjúsági és a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet
az Emberi jogi bizottság ülésén csak az a) pontra irányuló

módosítással ért egyet

2. Hirt Ferenc, Borsos József, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter,
Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh
Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. §-ában a Fot. 4 . § f) pontja
fa) alpontjának következő módosítását javasolják :

/1 . § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 .
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. §-a a következő f)-h) pontokkal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában]

„f) 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,"

Indokolás : Lásd a T/1744/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért

3 . Dr. Puskás Tivadar, Soltész Miklós, Fird Mátyás, dr . Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés
Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor Gábor, Koszorús László,
Ágh Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában a Fot. 7 . §
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

/2. § A Fot. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások
igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a rendszerszerű, illetve alkalmi személyi
segítés feltételeit."

Indokolás : Lásd a T/174415. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4 . Dr. Puskás Tivadar, Soltész Miklós, Fird Mátyás, dr . Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés
Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor Gábor, Koszorús László,
László Tamás képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Fot. 7B. § (4) bekezdésének
következő módosítását javasolják :

/3 . § A Fot . a következő 7/A-7/B . §-sal és azokat megelőzően a következő alcímmel
egészül ki :

„Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés/

"(4) A 4 . § fd)-fe) alpontja szerinti - 2007. április 1-jén már működő
közszolgáltatások esetében az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület
nyilvánosság számára nyitva álló részei tekintetében [2013 .] 2010 . december 31-éig kell
biztosítani ."

Indokolás : Lásd a T/1744/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Hirt Ferenc, Borsos József, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter,
Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh
Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Fot. 7/B. §-át
új (6) bekezdéssel javasolják kiegészíteni :

/3 . § A Fot. a következő 7/A-7/B . §-sal és azokat megelőzően a következő alcímmel
egészül ki :

„Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés/

"(6) Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez a települési
önkormányzatoknak 15 %-os önrészt kell biztosítaniuk ."

Indokolás: Lásd a T/174417 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormányzati biz . egyharmada sem támogatja
(nem kijelölt bizottságként)

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Borsos József, Hirt Ferenc, dr . Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter,
Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh
Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 5. §-a felvezető szövegét
módosítani és az 5. §-ban a Fot. 25. §-át új (1) és (3)-(9) bekezdésekkel kiegészíteni
javasolják :

"5 . § A Fot. 25 . §-a [az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi (2)-(6) bekezdés számozása (3)-(7) bekezdésre változik] helyébe a következő
rendelkezés lép :

„25 . $ (1) A Tanács tagjai :

a) a Tanács elnöke,

b) a Program megvalósításával kapcsolatban a Kormány feladatkörében eljáró
kormányzati szervek képviselői, összesen 12 fő,

c) a mozgássérült, a siket, a vak és gyengénlátó, az értelmi fogyatékos, valamint az
autista emberek országos érdek-képviseleti szervezetei által delegált egy-egy fő,

d) a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa és a Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége által delegált egy-egy fő,
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e) a fogyatékos személyek érdekében működő egyéb nem kormányzati szervezetek
által delegált négy fő,

f) a védett munkahelyek szervezetei által delegált két fő,

g) az önkormányzatok országos érdekképviseleteit tömörítő szövetség által delegált
egy fő .

(2) A Tanács (1) bekezdés c)-g) pont szerinti tagja a fogyatékos személyek érdekeinek
képviseletét ellátó feladatkörében nem folytathat a lobbitevékenységről szóló 2006 . évi XLIX .
törvény hatálya alá tartozó lobbitevékenységet .

(3) A Tanács elnöke a Kormány által kijelölt miniszter . A Tanács társelnöke a nem
kormányzati oldal által a tagok közül választott személy .

(4) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja .

(5) A Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van .

(6) A Tanács működésének költségeit a központi költségvetés társadalmi
esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által felügyelt fejezetének költségvetésében
kell biztosítani .

(7) A fogyatékos személyek jogszabályban biztosított jogait megsértővel szemben az
Országos Fogyatékosügyi Tanács, illetve a fogyatékos személvek országos érdekképviseleti
szervezetei pert indíthatnak a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése
érdekében abban az esetben is, ha a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható,
nagyobb csoportját érinti .

(8) A Kormány e törvény- különösen a Program - végrehajtásának folyamatos
követésére önálló, szervezetileg és költségvetésileg elkülönült munkacsoport keretében
Országos Fogyatékosügyi Monitoring Rendszert (továbbiakban Monitoring Rendszer)
üzemeltet .

(9) A Tanács nem kormányzati oldala és a Monitoring Rendszert felügyelő
költségvetési intézmény vezetője együttdöntési eljárással pályázati úton választja ki a
munkacsoport vezető'ét, valamint meghatározza a monitorozás szempontrendszerét ."

Indokolás : Lásd a T/1744/4 . számú és a T/1744/11 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormányzati biz . egyharmada sem támogatja
(nem kijelölt bizottságként)

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7. Dr. Puskás Tivadar, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, Borsos József, Hirt Ferenc, dr . Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés
Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor Gábor, Koszorús László,
Ágh Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában a Fot. 29 . §
(1) bekezdésének következő módosítását javasolják :

/6. § A Fot. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :/

"(1) A közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi
létesítményeknek, jelző- és tájékoztató berendezéseknek - amennyiben jogszabály másként
nem rendelkezik - az elkészített éves ütemezési terv szerint fokozatosan, de legkésőbb 2010 .
január 1 fiéig kell a 8 . §-ban foglalt feltételeknek megfelelniük."

Indokolás : Lásd a T/1744/9 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. László Tamás, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál,
Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, Bernáth Ildikó, Ágh Péter, dr. Zombor
Gábor, Cseresnyés Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr . Puskás Tivadar, dr .
Lanczendorfer Erzsébet, Harrach Péter képviselők a törvényjavaslat 7. §-át
új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni :

"7 . § W A Fot. az e törvény melléklete szerinti melléklettel egészül ki .

(2) Amennyiben az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtésére kötelezett
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférést a mellékletben meghatározott határidő letelte előtt nem valósítják meg, a
kötelezettséggel érintett intézményekben a közszolgáltatást meg kell szüntetni ."

Indokolás : Lásd a T/1744/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormányzati biz . egyharmada sem támogatja
(nem kijelölt bizottságként)

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9 . Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter,
Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh
Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésének
az elhagyását j avasolj dk :

"[(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Fot . 26. §-a (4) bekezdésének
második mondatában az „évente" szövegrész helyébe a „kétévente" szövegrész lép .]"

Indokolás : Lásd a T/1744/6. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, dr . Iván László, Cseresnyés Péter,
Bernáth Ildikó, dr . Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh
Péter, Soltész Miklós, Fird Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Harrach Péter, László Tamás képviselők a törvényjavaslat 8 . § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezést javasolják :

"(3) [E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Fot . 26. §-a (4) bekezdésének
második mondatában az „évente" szövegrész helyébe a „kétévente" szövegrész lép .]
E törvény hatálybalépését követő egy éven belül a Kormány- az érintettek képviselőit
bevonva -átvizsgálja a fogyatékos személyek jogait és esélyegyenlőségét érintő ájzazati
jogszabályoknak a Fot . rendelkezéseivel való összhangját ."

Indokolás : Lásd a T/1744/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormányzati biz . egyharmada sem támogatia
(nem kijelölt bizottságként)

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



11. Bernáth Ildikó, Borsos József, László Tamás, dr . Iván László, dr. Aszódi Pál, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor
Gábor, Cseresnyés Péter, Hirt Ferenc, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr . Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők a törvényjavaslat
mellékletének- az 1998. évi XXVI . törvény mellékletét érintően - a következő módosítását javasolják :

/Melléklet a 2007. évi	törvényhez

„Melléklet az 1998. évi XXVL törvényhez

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának ütemezése az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások
esetében/

9

az egyenlő esélyű hozzáférés
feltételeinek megteremtésére
kötelezett önkormányzatok

és többcélú kistérségi
társulások

kötele-
zettek
száma

2008
.december 31 . 2009 . december 31 . 2010. december

31 .

egészségügyi
alapellátás

szociális
alapellátás óvoda alapfokú

iskola
középfokú

iskola

gyermek-
védelmi

alapellátás

gyermek-
védelmi

szakellátás

szociális
szakellátás

egészségügyi
szakellátás

önkormányzati
ügyfélszolgálat

2 ezer fő alatti település
önkormányzata

2349 1 1 1 1

2-5 ezer fő közötti település
önkormányzata

509 1 1 1 1 1 1

5-10 ezer fő közötti település
önkormányzata

144 1 1 1 1 1 1

10-20 ezer fő közötti település
önkormányzata

80 1 1 1 1 1 1 1

20-30 ezer fő közötti település
önkormányzata

25 1 1 1 1 1 1 1

30 ezer fő feletti település
önkormányzata, ideértve a

főváros kerületeit is

61 1 1 1 1 1 1 1

megyei (fővárosi)
önkormányzat

20 1 1 1 1 1 1 1
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Indokolás: Lásd a T/174413 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Ósszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Korózs Lajos s .k.
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke

Balog Zoltán s .k .

	

Puch László s .k.
az Emberi jogi, kisebbségi,

	

a Gazdasági és informatikai
civil- és vallásügyi bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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