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Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
 
 
 
Az Autisták Országos Szövetségének részéről, az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 
kormányhatározat előterjesztés tervezetére az alábbi észrevételeket tesszük: 
 

1.) Aggályosnak tartjuk, hogy az OFT létrehozását az eddigi törvényi szintű szabályozás 
helyett kormány határozatba foglalták. A kérdés fontosságát nem tükrözi a 
szabályozási szint, vagyis álláspontunk szerint az OFT létrehozásának alapvető 
szabályait továbbra is törvényi szinten, és a működésre vonatkozó részletesebb 
szabályokat legalább kormányrendelet szintjén volna indokolt szabályozni. 

2.) A tervezet részletesen meghatározza az OFT létrehozásának folyamatát, ám szinte 
teljességgel hiányoznak belőle az ezt követő, működésre vonatkozó szabályok. 
Álláspontunk szerint mindenképpen szükséges volna olyan alapvető rendelkezések 
jogszabályban történő megjelenítése, mint a Tanácson belüli többségi álláspont 
kialakítására vonatkozó minimális szabályok, a Tanács véleményének, álláspontjának, 
javaslatának kikérése, mely esetekben nem mellőzhető, illetve hagyható figyelmen 
kívül, mely esetekben, milyen eljárás szerint kezdeményezhető a Tanács rendkívüli 
összehívása, továbbá ha az elnök nem tartja szükségesnek az összehívást, akkor erre 
a tagoknak milyen módon van mégis lehetőségük, az ügyrend meghatározásának 
főbb szabályai, az alelnök vagy társelnök OFT-n belüli választásának szabályai stb. 

3.) Ellenezzük, hogy a Tanács delegált tagjai között a tervezet 5. pont d), e) és f) 
pontjaiban felsorolt tagok is részt vesznek. A d) pont tekintetében azt kifogásoljuk, 
hogy a fogyatékosok számára szolgáltatást nyújtó szervezetek a nemzetközi gyakorlat 
szerint sem képviseltethetik magukat az OFT-hez hasonló tanácsadó testületekben, 
hiszen a szolgáltatók alapvetően más, ellentétes érdekek mentén működnek, mint 
ezen tanácsadó testületek. A FESZT részvételét az OFT-ben azért tartjuk 
feleslegesnek, mert a Tanács egyéb tagjai a FESZT-nek is többségi tagjai, így e 
szervezetek duplán képviseltetnék magukat az OFT-ben. A MOB által delegált tag 
részvételét a Tanácsban azért nem támogatjuk, mert álláspontunk szerint ez egy 
önkényesen kiragadott területe a fogyatékos emberek életének, így vagy más 



területek, - például kultúra – bevonása is indokolt volna, vagy e tag részvételi 
lehetőségének elhagyását javasoljuk, tekintettel arra is, hogy a MOB nem civil 
szervezet.  

4.) Hiányoljuk viszont, hogy korábbi javaslatunknak ellenére nem szerepel, illetve nem 
biztosított a Tanácsban a fogyatékos nők és gyermekek érdekeit közvetlenül 
képviselő szervezetek részvétele!  

 
Összességében a jogszabály tervezete a kifejtettek alapján, mind a szabályozási szint 
tekintetében, mind pedig tartalmában álláspontunk szerint nem alkalmas a tárgykör 
szabályozására, ezért nem támogatjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2013. április 29. 
 
 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 

    Dénesné Spitzer Éva 
    AOSZ elnök 


