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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az oktatási és tudományos bazottsríg a magyar jetnyedvrrSZ és a magyarja/nyelv használatáról
szóló T/10221, számú törvényjavaslathoz — a Házszabály 94 . §' (1) bekezdése, valamint a 102.

45 (I) bekezdése alapján — az alábbi

módosító javaslato t
terjeszti elő:

A törvényjavaslatnak a fogyatékos személyek joga(róa' és eséíyegyerrlv'sc'gük hsreosírc s'dref/
szóló 199$_ évi tel. törvény módosítása címe az alábbi új 17-18 . §-sal egészül ki, egyúttal a
törvényjavaslat fairlak számozása és a hivatkozások értelemszerizen voltormit :

„17.§

A Fot. 12. §-a az alábbi (4) bekezdéssel eaészül ki :

(4) Az orvos — vagy az általa megbízott egyéb eaésaségügyr dod~uzd — a kiskord személy
fogyatékosságának megálLapitásako'r a szül őt (g-vámot) haladéktalanul tájékoztatja azigénybe
vehető ellátásuknál és fejlesztési l etös ek~ő!_ As e< zel kagesolstos t jéko totó iciaclásátxíia

társadalmi esel gyesjlósea előmozdítmsáért falelős nini ztex gondaskodi

A Fotj3. §-a az alábbi(3) bekezdéssel	 szül ki :

(3)A kiskorú foavatékas szgmétvt megilleti az a jog, he,g£eltesztése késedelem nétkiil
meekezdődjőn, amint fogyatékosságit megállapították .”
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Indokofás

A veleszületett vagy korai életkorban szerzett fogyatékossággal él ő gyermek számára
rendkívüli jelentőséggel bír a haladéktalanul megkezdett fejlesztés, hiszen a korai fejleszté s
időszakában olyan képességek fejleszthetők, amelyek a későbbi életkorokban már nem. A
javaslat ezért azt a célt szolgálja, hogy a fogyatékosság orvosi megállapítását követ ően
haladéktalanul megkezdődhessék a gyermek korai fejlesztése.

Ahhoz, hogy a szülő megalapozottan tudjon dönteni arról, hogy gyermeke számára milyen,

fejlesztést vátaSzt, és hogy tisztában legyen az azonnali cselekvés jelentőségével, alapos és
szakszerű tájékoztatásra van szüksége . Ezt a tájékoztatást a fogyatékosságot megállapító

orvos tudja biztosítani, hiszen vele találkozik először a szülő , ezért feltétlenül szüksége s
annak rögzítése, hogy a fogyatékosság tényének közlésén túl az orvos kötelesség e
felvilágosítást adni axxál ., hogy a szülők hová fordulhatnak szakszerű segítségért. Ezrei
megteremtjük az egészségügyi és más habilitácicís/rehabilitációs szerepl ők közötti
kapcsolatot .

Budapest, 2009 . október 7.
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