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Tárgy: a minősítési rendszer felülvizsgálatával, valamint az Országos Fogyatékosságügyi
Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervével kapcsolatos
megkeresés
Tisztelt Elnök Asszony!
Fenti tárgyban kelt ismételt beadványával kapcsolatban tájékoztatom Elnök Asszonyt azokról
az intézkedésekről, amelyekkel a tárca a minősítési rendszer áttekintésére, a hatékony
megoldások felkutatására törekszik.
Az elmúlt másfél évben a lakás és lakókörnyezet támogatási rendszerének felülvizsgálata
érdekében működő, a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság által létrehozott munkacsoport
megállapította, hogy a BNO alapú vizsgálati módszer alkalmazása során előfordul, hogy
bizonyos képességek esetében a BNO és az FNO alapú minősítés nem egyezik meg
maradéktalanul az akadályozottság mértékének mérése tekintetében. A megállapítás szerint a
minősítés gyakorlatában a vizsgálatok végeredményét az FNO alapú minősítés eredménye csak
kisebb mértékben befolyásolja, mert a minősítés elsődleges eszköze a BNO alapú minősítést
tartalmazó rendszer, amely így akár az FNO minősítéstől eltérő végkövetkeztetést is
eredményezhet.
Ahogyan azt Elnök Asszony is említi, az Országos Fogyatékosságügyi Program
végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Középtávú Intézkedési Tervéről szóló
1653/2015. (IX. 14.) számú Korm. határozat 6.4. pontja alapján „Munkacsoportot kell
létrehozni a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)
gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálata céljából. ’’ Ez a pont éppen arra tekintettel került
az Intézkedési Tervbe, mert jelzések érkeztek a tárcához arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi
vizsgálati rendszerek nem minden esetben képesek megfelelő rugalmassággal kezelni a
tényleges akadályozottságokat.
A tárca kiemelten fontosnak tartja, hogy az FNO gyakorlati alkalmazása felülvizsgálatának
előkészítéséhez a területen eddig elért és a jövőben a tudomány eszközeivel még megismerhető
fejlesztések, szakmai, tudományos eredmények becsatomázásával megfelelő
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módon előkészítse a létrehozandó munkacsoport tevékenységét. Ennek érdekében tárcánk
felvette a kapcsolatot a Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvánnyal, hogy az ELTE Bérezi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálata
együttműködésével kutatást végezzen az FNO gyakorlati alkalmazásának tapasztalati
megismerésére.
Az Intézkedési Tervben vállaltak teljesítése érdekében a minisztériumnál folyamatban van a
munkacsoport megalakítása, melynek első ülését 2018 januárjában tervezzük megtartani. A
kutatás előreláthatólag 2018 júniusában zárul, eredményei várhatóan megfelelő alapot
szolgáltatnak a munkacsoport működéséhez, majd ezt követően a minősítési rendszer esetleges
felülvizsgálatához is.
Elnök Asszony ismételt beadványának további részeit illetően a szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkár 2017 októberében kelt 57137-1/2017/SEGELY ikt. számú
tájékoztató levelében foglaltakat továbbra is megfelelően irányadónak vélem.
Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét. Eredményes munkájukhoz sok sikert kívánok!
Budapest, 2018. január

.

2

1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: +36 1 795 9588
e-mail: imre.nyitrai@emmi.gov.hu

