
 

 
                                    

O R S Z Á G O S  

F O G Y A T É K O S S Á G Ü G Y I  

T A N Á C S  
 

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) tagjai részére         

 

Tisztelt Tanácstagok!  

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) elnökeként – figyelemmel az OFT ügyrendje I. 

fejezetének 4. pontjában foglaltakra – meghívom Önöket az OFT alakuló ülésére, melynek 

helyszíne és időpontja 

          Emberi Erőforrások Minisztériuma 

          2021. november 30. (kedd) 14:00 óra                     

                                                         1054 Budapest, Báthory u. 10. 

                                                           Konferenciaterem 

 

Az ülés napirendi pontjai:   

 

1. A Tanács titkára köszönti a Testület delegált tagjait és tájékoztatást nyújt az OFT-

delegálás eredményéről  

Előterjesztő: dr. Szőke László, a Tanács titkára 

 

2. Az újjáalakult Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjai megbízóleveleinek átadása 

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, 

     a Tanács elnöke 

 

3. A megalakult Országos Fogyatékosságügyi Tanács társelnökének megválasztása 

Előterjesztő: Fülöp Attila államtitkár, 

    a Tanács elnöke 

 

4. Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásáról szóló félidős beszámoló 

megvitatása 

  Előterjesztő: Fülöp Attila államtitkár,  

   a Tanács elnöke 

 

5. Egyebek 

 

A 4. napirendi ponthoz a beszámolót mellékeljük. 



 

Az ülésen a maszk használata javasolt.  

. 

Kérem, hogy részvételükről a szoke.laszlo@szgyf.gov.hu e-mail címre legyenek szívesek 

visszajelzést küldeni legkésőbb november 23-án (kedden) 16 óráig. Az OFT-tagját 

akadályoztatása esetén az általa a helyettesítésre írásban felhatalmazott és nyilatkozattételre 

feljogosított személy helyettesítheti.  

 

Jelezni kívánom továbbá, hogy az OFT-ről szóló korm. határozat értelmében: „A Tanács ülései 

nem nyilvánosak, azokon a Tanács tagjai, a Tanács titkára, a meghívottak, és szükség szerint 

az előbbiek segítői (így személyi segítő, jelnyelvi tolmács, kommunikációs segítő, valós idejű 

feliratozó) vehetnek részt.”  A koronavírus járvány terjedése miatt azonban kérem, hogy az 

ülésen csak azok jelenjenek meg, akiknek a részvétele feltétlenül szükséges.  

  

Amennyiben az ülés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2021. november 30-án 

15 órára a fentebb megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt tanácsülést hívok össze, amely 

a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes.  

 

Együttműködésüket megköszönöm!  Részvételükre feltétlenül számítok!  

 

Budapest, 2021. november 17.  

 

Üdvözlettel: 

 

 

Fülöp Attila 

               szociális ügyekért felelős államtitkár, a Tanács elnöke   
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