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KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI .
törvény (a továbbiakban : Fot .) 4 . §-a 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 valamely funkcionális képességének - 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 személy képességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való
részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése ;
c) segédeszköz : a fogyatékos személy fizikai vagy érzékszervi képessége részleges

vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását szolgáló eszköz ;
d) támogató szolgálat : a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a

mindennapi szükségletei kielégítését célzó - személyes közreműködés által
megvalósuló - szolgáltatás ;

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

2.§

Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba .

Indokolás

A jelenlegi „fogyatékos" definíció diszkriminatív és nem segíti az integratív társadalmi attitűd
közösségi intézményrendszereink általi pozitív alakítását . Egy modern társadalomban a
mindennapi életben való korlátozottságból fakadó szükségletek azonosítása a fontosabb, nem
pedig maga a korlátozottságé . Annak ellenére, hogy a korlátozottság és a szükségletek között
szoros az összefüggés, mégis más szükségletek, például az alapvető jövedelemtámogatási
igények nem feltétlenül vezethetők vissza a mindennapos tevékenységekben való
korlátozottságra. A fogyatékossággal kapcsolatos igények egy része más okokból felmerült
igényekhez is hasonlít, így azokra esetleg olyan más általános intézkedések vonatkozhatnak
ahol nem kell dominálni a „fogyatékosság" tényének .

A képességcsökkenéssel küzdő emberek egy része erősen ellenáll annak, hogy „fogyatékos"-
ként azonosítsa magát. Olyan társadalmi identitást éreznek sajátjuknak, amelyeket nem
képességcsökkenéseik határoznak meg: családtagként, baráti körök tagjaként, produktív és
munkaképes egyénként határozták meg magukat, aki lényegében „normális" életet é1 .

Továbbá a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy kevésbé orvosi megközelítés
integráltabb struktúra kialakításának irányába hat

Mindezeket figyelembe véve indokolt, hogy az eddigi helyett inkább az egyén és a társadalom
együttélésének egyik fundamentumát, az alapvető emberi jogok érvényesülését illetve annak
egyéni érvényesíthetőségét tegyük meg a vizsgálandó kérdés központi elemévé .

Budapest, 2007 . május 29.

a orso
agy



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján, „a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI.
törvény módosításáról" a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2007 . május 29.

Borsos
Magy


	page 1
	page 2
	page 3

