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Tisztelt Minisztérium! 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
 
 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a www.kormany.hu -n 2016. 
július 27-én véleményezésre közzétett „Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezet” megnevezésű jogszabálytervezethez 
kapcsolódóan az alábbi észrevételeket teszi. 
 

1./Társadalmi egyeztetés 
Előzetesen fel szeretnénk hívni a figyelmüket a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. 
évi XCII. törvényben (a továbbiakban: CRPD) meghatározott általános kötelezettségre, mely 
szerint a CRPD végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása és végrehajtása 
során, továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más 
döntéshozatali eljárásokban a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan 
bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a 
fogyatékossággal élő gyermekeket is. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a tervezetet a 
kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg úgy kell közzétenni, hogy a 
tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a 
tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály 
előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben 
mérlegelhesse. 
 

Mindezek tükrében úgy véljük, hogy a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdéseket 
is magába foglaló törvénytervezet közzététele, illetve a véleményezésre nyitva álló 
határidő (8 munkanap) nem felel meg sem a hazai, sem a nemzetközi jogszabályi 
kötelezettségeknek. A „semmit rólunk nélkülünk“ elv mentén javasoljuk és kérjük a 
fogyatékossággal élő – Szövetségünk vonatkozásában a mozgáskorlátozott – személyeket 
érintő jogszabályok társadalmi egyeztetési formájaként a közvetlen véleményezés, 
egyeztetés alkalmazását.  
 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat által 
lefektetett feladatai között elsőként szerepel a „3.a) véleményezi a fogyatékosságügyet 
érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg a fogyatékosságügyet érintő 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására.“ Ezért 
kérjük, szíveskedjenek lehetővé tenni, hogy a fogyatékos embereket érintő jogszabályi 
változásokat az OFT napirendjére tűzhesse. 
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A fenti lépések nagyobb mértékben biztosítanák a jogszabály által megkövetelt, 
legszélesebb körű véleménynyilvánítást, valamint a szakmailag megalapozott 
döntéshozatalt. 
 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
Sztv.) módosításához 
 

Magyarország a CRPD aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy a fogyatékos személyek 
számára hozzáférési lehetőséget biztosít többféle otthoni, intézményi és egyéb közösségi 
támogató szolgálathoz, beleértve azt a személyes segítséget, mely a közösségben éléshez és 
a közösségbe történő beilleszkedéshez, valamint a közösségtől való elszigetelődés és 
kirekesztődés megelőzése céljából szükséges. Ennek érdekében az Országos 
Fogyatékosságügyi Programban, illetve az Intézkedési Tervben rögzítésra került, hogy (1) az 
otthonmaradás elősegítése érdekében bővíteni szükséges az önálló életvitelt elősegítő 
szociális alapszolgáltatások és a lakóhelyhez közeli szolgáltatások körét, (2) szabályozási 
szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos személyek részére a szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a nappali ellátást biztosító 
intézményekre, (3) létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely a szociális intézmény 
férőhely kiváltás koordinatív-módszertani támogatását biztosítja, továbbá (4) projektet kell 
indítani a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményi férőhelyek személyközpontú, 
tényleges kiváltása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése érdekében. 
 

Jelen jogszabálytervezetben megjelenik a támogatott lakhatásra vonatkozó szabályok 
módosítása, illetve az alapellátás igénybevételének lehetősége, de ezek nem eredményezik a 
szolgáltatások minőségi javulását és kapacitásbeli növekedését. A jelenlegi támogató 
szolgáltatás kapacitásnövelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a támogatott 
lakhatásban élő emberek megfelelő közösségi integrációja valóban megtörténjen. A 24 órás 
támogató szolgáltatások bevezetése elengedhetetlen mind a kitagolásban érintett 
emberek, mind a súlyosan mozgáskorlátozott emberek megfelelő életminőségének 
biztosításához. Továbbá nem látjuk biztosítottnak, hogy a támogatott lakhatási 
szolgáltatások rendszere egyenlő eséllyel hozzáférhetővé válna a családban élő fogyatékos 
személyek számára is. Az alapellátások vonatkozásában javasoljuk az igénybe vehető 
szolgáltatási elemek körének bővítését is, nagyobb hangsúlyt helyezve a fogyatékos 
személyek önrendelkezésére, közösségi integrációjára, hiszen ez az ellátási forma szolgálja 
legjobban az önálló életvitelt. 
 
 

2.1. Az előterjesztés 2. §-hoz 
 

Az Egyezmény 19. cikkelye rendelkezik a fogyatékos emberek önálló életvitelének és a 
közösségbe való befogadásuk jogáról, mely cikkely megvalósítása érdekében a kiváltási 
folyamat is folytatódik: 

„Az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek egyenlő 
jogát a közösségben való élethez és másokkal egyenlő szabad döntéshez való jogát; minden 
szükséges és hatékony intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal 
élő személyek teljes mértékben élvezhessék e jogaikat és a teljes közösségi befogadást és 
részvételt, beleértve a következők biztosítását: 

a) a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük van 
lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, és nem 
kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni; 
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b) a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférési lehetőséget biztosítanak többféle 
otthoni, intézményi és egyéb közösségi támogató szolgálathoz, beleértve azt a személyes 
segítséget, mely a közösségben éléshez és a közösségbe történő beilleszkedéshez, valamint a 
közösségtől való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése céljából szükséges; 

c) a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és létesítmények azonos alapon 
hozzáférhetőek a fogyatékossággal élő személyek számára is, és igényeikhez igazítottak.“ 
 

Az előterjesztés nem tartalmaz elmozdulást arra nézve, hogy a rendelkezésre álló 
kapacitásokat a fogyatékos emberek szükségleteihez igazítanák, férőhely- és feladategység 
növeléssel, így a rendszer nem reagál az alábbi problémákra: 

 budapesti, közép-magyarországi támogatott lakhatási férőhelyek biztosítása 
fogyatékos emberek részére, 

 bentlakásos intézményi várólisták csökkentése, új támogatott lakhatási férőhelyek 
létesítése. 

A probléma orvoslása érdekében további döntéshozói lépések és jogszabályi változások 
szükségesek! 
 

2.2. Az előterjesztés 3. és 10. §-hoz 
 
Az előterjesztés 3. és 10. paragrafusa rendelkezik arról, hogy a szolgáltatás-tervezési 
koncepció helyébe szociális koncepció lép. A koncepció kialakításába és a szociálpolitikai 
kerekasztal működtetésébe kérjük bevonni a fogyatékos emberek helyi érdekvédelmi 
szervezeteit, a fent már hivatkozott CRPD 4. (3) bekezdés alapján. A bevonási, meghívási 
kötelezettséget törvényi szinten kérjük kodifikálni. 
 

2.3. Az előterjesztés 7. §-hoz 
 

A támogatott lakhatás vonatkozásában a tervezet kibővíttette a szükségletfelmérés alapján 
igénybe vehető szolgáltatások körét és megteremtette az alapellátások igénybevételének 
lehetőségét. Szövetségünk üdvözli a jogalkotói szándékot, miszerint a lakhatási 
szolgáltatáshoz egyéb szociális alapszolgáltatások párosíthatók, az egyén szükségleteinek 
megfelelően. Üdvözöljük, hogy a kiváltás második üteme már ezen szabályozás mellett 
történhet meg. 
 

Az önálló életvitel fenntartása mellett fontosnak tartjuk a támogatott lakhatást igénylő 
személy önrendelkezésének biztosítását, a szabad választás, a döntés lehetőségét! Nem 
látjuk, hogy az alapszolgáltatások rendszere hogyan fog igazodni ahhoz az önálló 
életvitelhez, amelyet a fogyatékos ember mint a közösség tagja fog igénybe venni! 
 

A támogatott lakhatási struktúra legnagyobb kihívása továbbra is az, hogy ne mini 
„intézetek“ jöjjenek létre. Ennek szemléltetésére idéznénk egy, a Szövetségünkhöz 2016-
ban érkezett levélből. Az érintett súlyosan mozgáskorlátozott, érettségizett személy, aki egy 
vidéki szociális intézményben lakik:  
 

„A tévé a közösségi helyiségbe van, már kiharcoltam, hogy ha a film 9 után ér véget, akkor is 
nézhessem. Amúgy ha valamit éjszaka szeretnék nézni, azt itt nem nézhetem, azt nem 
engednék az éjszakások. Ha fürdetési nap van (mert az intézmény határozza meg, hogy 
mikor van fürdetés és nem a valós szükséglet) akkor 4-kor megyek fürödni, és 5 kor vacsora. 
3-an vagyunk egy szobában, de a legjobban mégis az a város hiányzik, ahol felnőttem, ahol a 
barátaim, a szabadidős lehetőségem volt. Az egyik gondozó rasszista kijelentéseket tett, 
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panaszomra közölték, hogy szólásszabadság van. A község, ahol az intézmény van, nem is 
akadálymentes, nem lehet közlekedni. Munka nincs.“ 
 

A támogatott lakhatás közösségi típusú ellátási formaként való működéséhez a 
szolgáltatói paletta fejlesztése szükséges: 

- nincs garantálva sem a hatályos, sem a jövőbeni rendszerben, hogy a támogatott-
lakhatás szolgáltatások egyenlően fedik le az ország területét, hogy egyenlő 
hozzáférést biztosít az érintettek számára a szolgáltatásokhoz;  

- fővárosi és országos problémaként a támogatott lakhatási férőhelyek hiányát ismét 
kiemelnénk;  

- biztosítani kell, hogy a támogató szolgáltatások, alapszolgáltatások azonos 
minőségét. A támogatott lakhatás sikerének legfontosabb alapfeltétele a szolgáltatási 
gyűrű, és nem az újonnan épült infrastruktúra! 

- nem világos, hogy a nyújtani kívánt szolgáltatások milyen szempontok alapján 
vehetők igénybe, és változtathatóak, variálhatóak-e a fogyatékos ember döntése 
alapján;  

- nem egyértelmű, hogy a tervezett, kibővített szolgáltatások pontosan mit is takarnak, 
mi alapján dől el, hogy a támogatott lakhatás helyszínén, vagy külső helyszínen 
történik a segítés. Ez egy taxatív felsorolás, vagy az érintett igényeinek megfelelően 
bővíthetőek? 

- Szövetségünk álláspontja a CRPD alapján az, hogy a támogatott lakhatási 
szolgáltatásokat úgy kell kialakítani, hogy a fokozott támogatási igényű, súlyosan 
vagy halmozottan fogyatékos emberek is igénybe vehessék őket. A hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében a lakhatási szolgáltatásokhoz való 
alapszolgáltatások hozzárendelésének nem lehet korlátja, a „túl sok” avagy fokozott 
támogatási szükséglet. 
 

2.4. Az előterjesztés 12. §-hoz 
 

(1) Az Szt. 94/C. § a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy 
személyes jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a 
szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 
korlátozott. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság alatt álló személyt a 
megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell venni.” 
 

Szövetségünk a helyettes döntéshozatali formák helyett a támogatott döntéhozatal 
intézményének és gyakorlatának megvalósítását támogatja a fogyatékos emberek 
mindennapi életevitelének, önrendelkezésének biztosítása érdekében. A CRPD a 12. cikk-
ben rendelkezik erről az alábbiak szerint: 
 

„ A törvény előtti egyenlőség 
1. A részes államok újólag megerősítik, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk 

van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék el őket. 
2. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden 

területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg cselekvőképesség. 
3. A részes államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének gyakorlásához esetlegesen szükséges 
segítség hozzáférhetővé váljon. 
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4. A részes államok biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó 
valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, megfelelő és hatékony 
biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelőzésére. Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy 
a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, 
akaratát és választásait, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól mentesek, 
arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehető legrövidebb időre vonatkoznak, 
továbbá hogy a hatáskörrel rendelkező, független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv 
rendszeresen felülvizsgálja azokat. A biztosítékok azzal arányosak, amilyen mértékben az 
adott intézkedések érintik a személy jogait és érdekeit.“ 
 

Mindezek alapján a fenti intézkedést jelen jogszabályi körülmények között – korlátozott 
cselekvőképesség megléte stb. – támogatja, de fontos, hogy ez ne csak dokumentáció 
szintjén történjen meg, illetve, hogy a fogyatékos emberek sérülésspecifikusan 
akadálymentesítve (pl. könnyen érthető változatban) férhessenek hozzá a teljes 
intézményi dokumentációhoz! 
 
2.5. Az előterjesztés 19. §-a kiegészíti a Sztv. 138 §.: 
 

„(4) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 2022. december 31-éig működhet.”  
 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (a) időskorúak gondozóháza; b) fogyatékos 
személyek gondozóháza; c) pszichiátriai betegek átmeneti otthona; d) szenvedélybetegek 
átmeneti otthona) megszüntetésének indoklását nem látjuk megalapozottnak. Ezen 
intézménytípus alacsonyabb finanszírozása nem volt indokolt, és az átmeneti jelleg helyett 
valójában a tartós bentlakást megelőző formaként működött. 
 

A jelenlegi túlterhelt ellátórendszer eddig sem volt képes megoldani a fogyatékos személyek 
elhelyezését, így a rászorulók „átcsúsztak“ az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe, 
arra várva, hogy mikor szabadul fel egy hely valamelyik egyéb szakellátásban. Ennek 
eredményeképp sok olyan személy maradt a szakosított ellátáson kívül, akiknek ellátása a 
családjában nem biztosított. 
 

Ennek a problémának a megoldása nem az, hogy megszüntetjük az átmeneti ellátást 
nyújtó intézményeket, és helyettük nem hozunk létre egy olyan szolgáltatástípust, amely 
kírzisellátást biztosít, gyors reagálásra képes és a családi környezetbe való visszafogadást 
segíti elő. Az átmeneti intézmények megszüntetésének következményeként azok a családok 
maradnak segítség nélkül, akik maguk gondoskodnak ugyan fogyatékos családtagjukról, de 
átmeneti időre, krízishelyzet miatt ellátást igényelnek. Továbbá azt sem szeretnénk, ha 
intézményvezetői kompetencia váltaná fel az állami kötelezettségeket, hiszen az államnak 
kötelessége gondoskodni az ellátás jogszabályi feltételéről, és azt meg is kell finanszíroznia.  
 

Ezért Szövetségünk az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények megszüntetését alternatív 
megoldások kialakítása nélkül nem támogatja. A bentlakásos intézmények jelen formában 
nem tudják a fogyatékos embereket ért krízishelyzeteket kezelni, megoldani, a közösségi és 
intézményi rehabilitációt összekapcsolni. A krízis- és átmeneti férőhelyeket akkor is 
finanszírozni kell, ha azok éppen üresen működnek, mert csak így válnak fenntarthatóvá. 
Kérjük a valós igényekre reagáló krízis- vagy átmeneti központok létrehozását! 
 

Szövetségünk kéri, hogy a jelenlegi átmeneti ellátási forma átalakítási eljárása következtében 
ne csökkenjen a szakellátási férőhelyek száma! 
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Budapest, 2016. augusztus 10. 
 

 

Tisztelettel  
 

Kovács Ágnes sk. 
elnök 


