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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mi az oka annak, hogy még mindig
nincs az országnak új Fogyatékosügyi Programja?” címmel írásbeli választ igénylő
kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltán emberi er őforrás miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr !

2013 nyarán írásbeli kérdésben érdekl ődtem afelő l, hogy hol tartanak az új Országo s
Fogyatékosügyi Program előkészületei . Kérdésemre azt a választ kaptam Doncsev András
államtitkártól, hogy a minisztériumban már folyik a „2014-t ől hatályba lép ő program”
előkészítése, és hogy az új OFP megalkotásában kulcsszerepe van az Országos
Fogyatékosságügyi Tanácsnak is . Az államtitkár akkori állítása szerint „az előkészítés
részeként sor kerül a Tanács összehívására, amint a program kidolgozása olyan stádiumba jut ,
hogy a tervezetet a tagokkal egyeztetni tudjuk .” Végül azt írta az államtitkár, hogy „mivel az
érvényben levő , új OFP végrehajtását szolgáló kormányzati intézkedési terv ugyancsak idé n
év végéig hatályos, még ebben az évben meg kell alkotnunk az ennek utódául szolgáló új
intézkedési tervet is . ”

Ehhez képest a minisztérium nem készítette el tavaly év végéig a 2014-t ől hatályos új
Országos Fogyatékosügyi Programot, aminek következtében Magyarországnak eddi g
példátlan módon nincs hatályos, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének
megteremtéséhez szükséges intézkedések megalapozása érdekében elfogadott Fogyatékosügyi
Programja és ehhez kapcsolt intézkedési terve . Ez az állapot alkotmánysértő, mivel az
Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdése szerint „Magyarország az esélyegyenl őség és a
társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti” . Mivel a tavaszi ülésszak
napirendjén sem szerepel az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló határozati javaslat ,
ezért ez az alkotmánysértő állapot várhatóan hosszabb ideig fog fennállni .

Mindezekért a felelősség a társadalmi esélyegyenl őség előmozdításáért felelős minisztert
terheli . Ezért az lenne a kérdésem Miniszter úrhoz :



1. Miért nem készült el tavaly év végéig a Program? Milyen magyarázatot tud adni a
minisztérium az alkotmánysértő állapotra?

2. Sor került tavaly az új Országos Fogyatékosságügyi Tanács összehívására ?
3. Beterjeszti a minisztérium még ebben a kormányzati ciklusban a Programot az

Országgyűlés elé? Sor kerül még a Tanács összehívására?
4. Ha nem, akkor hogy számol el a kormány az Alaptörvény és az 1998 . évi XXVI.

törvény megsértésével?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2014 . február 2 .

Szél Bernadett
LMP
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