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Tárgy: Együttműködés az érdekvédelmi szervezetekkel 
 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nevében fordulok Önhöz. 
 
1. Elsőként az Emberi Jogi Munkacsoport Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős 
Tematikus Munkacsoportjának 2019. február 27-i ülésén elhangzottakra kívánok 
reflektálni. 
 
Az ülésen elhangzott, hogy a Tematikus Munkacsoport által összeállított és az Emberi Jogi 
Munkacsoport részére megküldött javaslatcsomagot az EMMI megküldte a 
Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság minden tagjának azzal, hogy az Országos 
Fogyatékossági Program Intézkedési Tervére vonatkozó javaslataikat ennek figyelembe 
vételével tegyék meg. Elhangzott az is, hogy a Tárcaközi Bizottság tagjai megtették 
javaslataikat, amelyek alapján az EMMI kidolgozza az Intézkedési Tervet, amelyet a 
Tárcaközi Bizottság 2019. március 11-i ülése tárgyal majd. Az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanács csak ezt követően tárgyalja majd a javaslatot, és az Intézkedési 
Terv elfogadásával kapcsolatos kormányzati eljárás csak ezt követően indul majd. Az 
ülésen nem került említésre, hogy az országos érdekképviseleti szervezetek javaslatait 
hogyan és milyen formában veszik figyelembe az Intézkedési Terv kidolgozása során, 
azok mikor és milyen határidővel tehetnek észrevételeket az Intézkedési Tervre. 
Mindebből úgy tűnik, hogy az országos érdekképviseleti szervezetek elé már csak a végső, 
döntéshozatali fázisban fog kerülni a dokumentum.  
 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Országos Fogyatékosságügyi Tanács csak a legutolsó 
szereplő ebben a folyamatban. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 
1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja értelmében az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanács részt vesz a Országos Fogyatékosságügyi Program, valamint 
az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, ennek körében az előkészítést 
segítő javaslatokat fogalmaz meg, továbbá véleményezi a Program, valamint az 
Intézkedési Tervek tervezeteit. Erre tekintettel az érdekvédelmi szervezeteknek még az 
előtt véleményezniük kell a szövegtervezetet, mielőtt az a Tárcaközi Bizottság elé kerül. 
Ezért kérjük, hogy a minisztérum által elkészített javaslatot az érdekképviseleti 
szervezetek részére - észszerű határidő tűzésével - küldjék meg véleményezésre.  
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Az ülésen többször hangzott el, hogy az új kiváltási koncepció, illetve az Intézkedési Terv 
kidolgozása kapcsán a civil szervezetek részéről olyan javaslatok fogalmazódtak meg, 
amelyek nem kellőképpen reálisak, ezért kérésként fogalmazódott meg, hogy a civil 
szervezetek kritikájukban és a javaslataikban maradjanak meg a realitás talaján. Ezzel 
kapcsolatban fel kívánom hívni a figyelmet arra, hogy anem lehetetlen kéréseket 
fogalmazunk meg javaslatainkban, hanem a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezmény (CRPD) – amelyet Magyarország is ratifikált - által is garantált jogainkat 
kívánjuk érvényesíteni. 
 
2. Mindezek mellett felhívom a figyelmet arra, hogy 2019. február 25-én elfogadásra 
került Kormány 1064/2019. (II. 25.) Korm. határozata a 2021–2027 programozási 
időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról.  
 
A CRPD 4. cikk (3) bekezdése szerint a fogyatékossággal élő személyeket érintő 
kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárásokba aktívan be kell vonni képviseleti 
szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket. A 1330/2013. (VI. 13.) 
Korm. határozat 3. pont e) alpontja rögzíti, hogy az Országos Fogyatékosságügyi 
Tanács javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket 
érintő kormányzati döntésekre, programokra, közreműködik azok előkészítésében. 
Mindezekre tekintettel kérjük az országos érdekvédelmi  szervezetek, illetve az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanács bevonását a 2021–2027 programozási időszakra való 
felkészülésbe, a források elosztására vonatkozó prioritások meghatározásba és hazai 
programok kidolgozásába.  
 
 
Budapest, 2019. március 1. 
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