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Az országgy lé s jelenleg tiárgyalja az egyes szociális é s egyé bkapcsolódó tö.{,é nyckr l szóIó Tn678.
szií mú törvé nyiavaslatot' A tijrvé ny dönt halissal lesz a bentlakásos inté zetekbené t foevaté kos
állampolgalok é lcbnin sé gé rc
é stiirsada]ni i.tegrációjrira' ugyanis bennohatáro7zákmeg azokat a i)ocrdlrs
szolgáltaLásokat' amelyck a nagy lé tszámú tömegintezetek altematí váitj€
lenthetik. Á tömeginté zetek
í elszámolása h,zánk egyik leg{ontosabb embe jogi feladats. A sikeres reform egyik alapueú f"lté l"l"
egyfelól a fizikailag a helyi közossé gbeí llesztetté sszemé lyleszabott]okhatiisiformák tiimogalása,másfelól
a tömeges lakiatií si megoldásokkialatí rí sánaktilalma'
Á Í ervezetaltematí vs7'o|gáItatáské nttát|Iogatottlakhattlské nt-ne\csiti a legfeljebb 6. iltetve legí eljcbb 12
í ó számfua lé tgsí tettlakást vagy házal. é s 2o13-t,otcsak ebben a formában engedólyezné ú j fó. helyek
lé tÍ chozását'Údvozlend , hogy a tervezetbenhelyet kapott az el bbi, lcgfeljebb 6 f számiija lé tesí tett
í orma,amely eredetilegnem szerepgltbenne' sajnálatos ázonban, hogy a telvezet nem tarta|Í nazznaz ú j
|akhatásiszolgáltatásoklé tesí té sekor
a fizikai, té riintegráció, vslamint a lakók szabad választásónak
fontosságát. Ezzel lehet sé getad aÍ ra,hos/ a szolgáltatlí soka telepú lé sek
szé lé n,elszigetelt hetyen va$,
akár a meglé v inté zetekudvaránkcrüljenek elhehelyezé sre.
Ággodalornmalfigyeljük, hogy az országgy lé se|é terjeszt€
t t javaslat lehet vé tenné ,hogy a nagy
Ié tszámú inté zetek alternatí váiké nt akár 50 fót befogadó tömeginté zeteket hozzanak lé tre az
intezmé nyekátalakí tásasorán' s ezt a szolgáttatástis támogatottlalüatásnák tekintené Külö
. nösen
veszé |yesnek
tartjuk' hogy ezzel a jogszabályzöld utat adna ahhoz' hogy az inté zetekmegszünteté sé re
é s kitagolására szánl 7 mil|iárd forintnyi európai uniós forÍ ást ú j inté zeteké pí tesé re
fordí tsák.
Tudományos bizonyí té kokLí masá'ják alá, hogy az 50 flí s egyilttelé sa jetenlegihez hasonló eú bertelen
körüIrné nyeké sé letviszonyok
kialal.ulásánakkedvez,é smin sé gé ben
nem té reljelenósen a 200-300f s
tomegintezetekt l.AZ 50 frs inté zeteketa tórvé n'.t)Í vezettámogatottlakhaí ásnakLekinti.Ez az elí eveze'é s
a77 a Iátszatot kelti, mintha ebben az esetben mo.lem, az emberi jogoka é s az cgyé ni szüksé glcteke
é Í zé keny,
mod€
m é sú jszeriíszolgáltatásról lenne szó'
vé |emé nyünkszerint ezé rt az országg/ lós el tt fekv teí vezet nem alkalmas a fos|até kos
áIlampo|gárokatelszigetelóinté zmé nyrendszel
megú jí tására,sokkal inkább a meglé v é s elavult
struktú ratovábbé lé sésegí
t ti,€
z zel pedig a fogyaté kosemberek fizikai e|szigetelé sé nek
garanciáját
jelentheti. A tórvé nytelvezet minden bennetalrí hatópozití v elem ellené rcis _ ellentmonda hazánk álta]
kihiÍ detett a Fogyaté kossággalé l szemé lyekjogairól szóló ENSZ egyezné nynek' sé rti a fogyaté kos
szemólyekjogaiÍ ól é s esé lyegyenlósé sé szótó
r l
1998' é vi XXVI' tdrvé nyt,é s nincs összhangbana
kormán)'?Iogam ,4/ö9í 7té kossóggal é l kheb,zetéekjaví rása cIÍ ní |fejezet
Yállalásaival' sajnálatos, hos/ a
t<irvé nyel ké szí lós
során a kormány annak eltené Iesem vette figyelembe a civit szeÍ vezeteknekaZ 50 í ií s
lakócentrumoka vonatkozó vé lemé nyéhogy
t'
a kormányproglam hangsú lyosigé Ietcttett a s7'ervezctekkel
va]ó szoros e81üt1mí í tódé sre'
I{azánk egyik legsú lyosabbemberi jogi ké rdé sé rvan
| szó, ezé rte|várjuk ont l, hogy miniszterké nt
tegyenmeg mindent annak é rdeké ben'
je|enlegiformájában ne keriilhessen
hogy a törvé nJrtervezet
elfogadásÍ a. Szüksé gesnektaÍ juk egyfel l, hogy a koncepciónak ne legyen ré szeaZ 50 f s e$/üt1ó1é s1
biztosí tó lakiatási forma' másfe] t azt' hogy a tiimogatott lakhatií scsak é s kizriÍ ólag fizikai|ag integií lt
módon keriilhé ssenmegvalósí Í ásra'é sigé lybe vé t€
le solán engedjentereta lakók szabadválasztásifuak'
Budap€
s t, 2012'jú lius2'
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A Város Mindenkié Csoport
Áutisták olszágos szövetsé ge
ké pviseletóben
Dé nesné
SpitzerÉ va,elnök
BugaÍ szkizsolt,
szociálpolitikus
EuÍ opeanNetworkon lndepeBdeí Living
l
European Coalition for Community Livmg
ké pviseleté ben
InesBulic' kooldinátor
Fábián Aldrás,
szül
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AlapÍ tvány
ké pviseleté ben
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Down A]apí tvány
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sé riiltek'Halmozottansé rülteké ssegí t ik
szövetsé geé sa Macte Ánimo Álapí tvály
ké pviseleté ben
HankóLászló é sHalkóné Szabó

Mtuta

Mental Disability Advocacy Center
ké pvisolelé ben
olivel Le1vis.ú g/vezc| igazgató
s|avenkáMartinovió,
Ássociationfor PromotingInclusion,Daecbr of
the Departrnenlof the Quality Managemenl
Márkus Eszter,
Í óiskolai docens,ELTE Bií rcá Guszlál
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open socie{]\'|entaIHeá|lhInitia|i\,e
ké pviseleté berr
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Pszichiát ai É rdekvé delmi
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ké pvisel€
té benRadó Iván, e]nók
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Leptiselelé ben
Kirá])hidiDorortya'
|öliú ar
soteriá A|apí tvány
ké pviseleté ben
solté szAgrres.kuratorirrmiehrik
Társaság a szabadságiogoké rt
ké pviseleté ben
Dé nesBatázs,elndk
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es/€
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