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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
A közlekedésében súlyosan akadályozott minősítési rendszer felülvizsgálatával, valamint az
Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó
Intézkedési Tervével kapcsolatban küldött, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségéhez (a továbbiakban: MEOSZ) 2018. január 31-én érkezett levelére hivatkozással az
alábbiakra szeretném a figyelmet felhívni.
Ahogyan levelében Ön is utal rá, 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.
Az elsődlegesen BNO alapú minősítési rendszerben végzett vizsgálat akár azzal a
következménnyel is járhat, hogy az a FNO minősítéstől eltérő végkövetkeztetést eredményez.
Leveléből egyértelműen kitűnik, hogy a minősítési rendszer, illetve a FNO gyakorlati
alkalmazásának felülvizsgálatát a tárca is szükségesnek és fontosnak tartja.
Válaszlevelében tájékoztatott továbbá arról is, hogy az intézkedési terv végrehajtása érdekében
a minisztériumban most van folyamatban munkacsoport megalakítása, melynek feladata a FNO
gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálata lesz. A munkacsoport munkája során azon
kutatási eredményekre kíván támaszkodni, amelyet a Gyógypedagógia Fejlesztéséért
Alapítvány, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Gyakorló Országos
Pedagógiai Szakszolgálata együttesen végez az FNO gyakorlati alkalmazásának tapasztalati
megismerésére.
Emlékeztetni szeretném arra, hogy a MEOSZ kezdeményezésére egyeztetés-sorozat indult a
MEOSZ elnöksége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi
felzárkóztatásért felelős államtitkársága között a mozgássérült emberek helyzetének javítása
érdekében. Ennek keretében 2016. február 23-án tartott megbeszélésen T. Helyettes Államtitkár
Úr a közlekedőképesség-minősítési rendszerének felülvizsgálata vonatkozásában elmondta,
hogy azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja. A feladatra munkacsoportot
hoznak létre, melynek munkájába a MEOSZ-t is bevonják.
Ennek megfelelően kérem T. Helyettes Államtitkár Úr közbenjárását annak érdekében, hogy a
munkacsoport munkájában a MEOSZ is részt vehessen.
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Részt kívánunk venni továbbá a minősítési rendszer esetleges felülvizsgálatát megalapozó
kutatásban is, álláspontom szerint ugyanis a MEOSZ gyakorlati tapasztalataival hatékonyan
tudná ezt a munkát segíteni.
Kérem továbbá T. Helyettes Államtitkár Urat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a alapján szíveskedjen
tájékoztatást adni arról, hogy mely szervezetek a tagjai a most megalakuló munkacsoportnak.
Budapest, 2018. február 1.
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