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Tárgy: OFT-ülés jegyzőkönyve 

           

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2021. november 30-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában 

(1054 Budapest, Báthory u. 10. Konferenciaterem) 

az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) 14 órai kezdettel megtartott alakuló 

ülésén, amelyen a járványügyi helyzetre tekintettel a Tanács tagjai online formában 

vettek részt 

 

 

Az ülésen részt vett (személyesen, illetve online): 13 OFT-tag. Az ülés határozatképes 

 

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 

Az 1. napirendi pont keretében dr. Szőke László, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 

titkára  köszöntötte a Tanács delegált tagjait, az alakuló ülés minden résztvevőjét. Elmondta, 

hogy az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) korm. határozat az 

OFT titkárának a hatáskörébe utalja a delegálások fogadását, ellenőrzését és szükség esetén a 

delegáló ülés lebonyolítását. E jogkörében eljárva tájékoztatta a résztvevőket a 

tagdelegálásokról, valamint az OFT újjáalakításáról. Elmondta, hogy a hivatkozott 

kormányhatározat több országos fogyatékosságügyi szervezetet nevesít, mely szervezetek 

úgymond alanyi jogon egy-egy tag delegálására jogosultak az OFT-be. E szervezetek 

valamennyien eleget tettek a megadott határidőre a delegálási jogosultságuknak, és egy 

kivételével mindegyikük a korábbi képviselőjét küldte erre a ciklusra is a Tanácsba. A kivétel 

az ÉFOÉSZ volt, amely erre a ciklusra Bercse Lászlót delegálta az OFT-be. A titkár az új 

tagot külön is köszöntötte.   

A vonatkozó kormányhatározat négy további tagsági helyet jelöl meg, amelyre a nem 

nevesített fogyatékosságügyi szervezetek jelenthetnek be delegálási igényt, illetve 

delegálhatnak képviselőt. E négy tagsági helyre éppen négy szervezet jelentkezett be, az 

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 

(ÉTA), a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), a 

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége, valamint a Motiváció Alapítvány. E 

szervezetek delegálása úgyszintén minden vonatkozásban megfelelt a jogszabályi 

előírásoknak, és a jogszabály alapján közzétett minisztériumi hirdetmény követelményeinek. 

Miután e négy tagsági helyre éppen négy szervezet jelentett be igényt, delegáló ülés 

megtartására nem volt szükség.  

A delegálásokról összességében elmondható, hogy azokra a jogszabályi előírások 

megtartásával került sor, érvényesek és eredményesek voltak. Erre való tekintettel az 

Országos Fogyatékosságügyi Tanács megalakulásának akadálya nincs.  

 

Ezt követően Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, az OFT elnöke üdvözölte 

a megjelenteket. Elmondta, hogy örült volna a személyes találkozásnak, ezt azonban a  

járványügyi helyzet ezúttal nem tette lehetővé. Azonban nem szerette volna tovább nyújtani 

azt az átmeneti időt, amikor az új OFT tagok kijelölése megtörtént ugyan, de a Tanács 

megalakítására még nem került sor. Egy online ülés keretében viszont nehéz eleget tenni a 

megbízólevelek átadásának.  Ezeket majd postai úton fogják kiküldeni a tagoknak.  

 

Az OFT elnöke név szerint köszöntötte az újjáalakult Tanács tagjait és valamennyiüknek 

sikeres munkát kívánt az elkövetkező négy évre. Az államtitkár külön is megköszönte Gyene 

Piroskának, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége (ÉFOÉSZ) korábbi OFT-képviselőjének a munkáját és a szervezeteknek a 

delegálás zökkenőmentes lebonyolítását. 

 

Ezután az OFT titkára – az online bejelentkezések alapján – megállapította, hogy a Tanács 

elnökével együtt 13 OFT-tag van jelen, tehát az ülés határozatképes. Tájékoztatott arról, hogy 

a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ülésről hangfelvétel készül, amely az írásos 



jegyzőkönyv elkészítéséhez jelent segítséget. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte 

munkatársnőjét, Garamvölgyi Annamáriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig a Tanács Kővári 

Editet választotta meg.   

A titkár javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet a meghívóval együtt már előzetesen 

megkaptak az OFT tagjai. A napirendi javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta.   

Miután az 1. és 2. napirendi pontra már a Tanács megalakításával összefüggésben sor került, 

az ülés a 3. napirendi ponttal folytatta munkáját.  

 

 

3. napirendi pont 

 

A megalakult Országos Fogyatékosságügyi Tanács társelnökének megválasztása 

 

 

Fülöp Attila, az OFT elnöke e napirend kapcsán elmondta, hogy a meghívók időben 

kiküldésre kerültek, ám a társelnök személyére eddig nem érkezett javaslat. Ezért a Tanács 

tagjainak e tisztségre most lehet javaslatot tenni. Amennyiben csak egy jelölt lesz, eldöntendő, 

hogy a társelnök megválasztására nyílt vagy titkos szavazással kerüljön sor. Az online 

körülményekre tekintettel az elnök az esetleges titkos szavazást nemzetközi tapasztalatok 

alapján úgy tartja lebonyolíthatónak, hogy egy előre dedikált e-mail címre megküldik a 

Tanács tagjai az általuk támogatott jelölt nevét, titoktartási kötelezettség mellett. Erre az 

államtitkár az OFT titkárát javasolta.  Az OFT elnöke tájékoztatta a Tanácsot, hogy az előző 

ciklusban a társelnöki tisztséget dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége (MVGYOSZ) delegáltja töltötte be.  

 

Bercse László, az. ÉFOÉSZ OFT-delegáltja Radó Ivánt, a Pszichiátriai Érdekvédelmi 

Fórum (PÉF) képviselőjét javasolta az OFT társelnöki tisztségére.  

Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

delegáltja ismét dr. Nagy Sándor megválasztását javasolta. Ehhez a javaslathoz csatlakozott 

Papp Ágnes az ÉTA Szövetség OFT-delegáltja is. Más jelöltre az OFT tagjai részéről javaslat 

nem érkezett. Ezt követően a Tanács elnöke megkérdezte a jelölteket, vállalják-e a feladatot. 

Mindkét jelölt vállalta a megmérettetést. A szavazás módjára vonatkozóan a Tanács úgy 

döntött, hogy a két jelölt közül nyílt szavazással választja meg az OFT társelnökét. Ezután az 

elnök névsor szerint kérte a Tanács tagjait, nyilatkozzanak, hogy a két jelölt közül melyiket 

támogatják.  A szavazás eredményeként dr. Nagy Sándor 7, Radó Iván 4 szavazatot kapott, 

két OFT-tag pedig tartózkodott a szavazástól.   

A Tanács ennek alapján meghozta a következő határozatot: 

1/2021. (11.30) OFT határozat:  Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács dr. Nagy 

Sándort a Tanács társelnökévé megválasztotta.  

Az OFT elnöke gratulált a megválasztott társelnöknek, dr. Nagy Sándor pedig megköszönte a 

bizalmat.  

 

 

 



 

4. napirendi pont 

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásáról szóló félidős beszámoló 

megvitatása 

 

Az OFT elnöke elmondta, hogy a beszámolót a meghívóval együtt kézhez kapták a Tanács 

tagjai. Hangsúlyozta, hogy e beszámolási kötelezettségnek első ízben tesznek eleget a 2015 és 

2025 közötti Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának félidejében. Az anyaggal 

kapcsolatban két szervezet nyújtott be észrevételt, az MVGYOSZ és a PÉF. Az észrevételek 

egy része az anyagba beépítendő javaslatokat tartalmaz, a többsége pedig olyan jövőbeli 

folyamatokat jelöl meg, amelyek nem feltétlenül részei ennek a jelentésnek. Ezeket 

természetesen figyelembe veszik majd.  A szervezetek javaslatait az érintett tárcákkal 

egyeztetik és a szükséges módosításokat elvégzik.  

 

Az államtitkár kiemelte, hogy feltétlenül foglalkozni kell a független mechanizmus 

kérdésével. Az ezzel kapcsolatos javaslatot megkapták és továbbították is azt a 

Miniszterelnökségnek. Egyeztetés lesz majd arról, hogy ez a mechanizmus valóban 

függetlennek tekinthető-e. Az biztos, hogy az Országos Fogyatékosságügyi Program és az 

erre épülő Intézkedési terv szerepe a jövőben felértékelődik majd.  Mégpedig azért, mert a 

következő uniós költségvetési ciklus operatív programjainak egyik horizontális feltétele az 

OFP és az Intézkedési Tervek nyomon követése lesz. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy amit 

az Intézkedési Tervben vállaltunk, és amit ott mérhetővé tettünk, az nemcsak a mi ügyünk 

lesz, hanem egyébként fejlesztéspolitikai területen az operatív programnál is előírásra kerül. 

Ahhoz, hogy az Intézkedési Terv milyen mérőszámokat tartalmazzon, egyeztetést folytatnak 

az EMMI-ben a társminisztériumok bevonásával.  

 

Dr. Nagy Sándor elismerően szólt a kézhez kapott anyagról, hozzátéve, hogy az MVGYOSZ 

megjegyzései valóban a jövőre vonatkoznak, konkrétan arra irányulnak, hogy mely 

problémákra kell nagyobb figyelmet fordítani. Az indítványaik inkább pontosító jellegűek. A 

kérdései kapcsán kiemelte, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók körén belül 

miért nem mutatják ki, hogy közülük mennyi a fogyatékosok aránya.  

 

Urr Anita (Magyar Paralimpiai Bizottság) Szabó László meghatalmazottjaként 

megköszönte a megküldött anyagot és egyben örömét fejezte ki, hogy a fogyatékos emberek 

sportjának támogatása az elmúlt időszakban igen kiemelkedő volt.   

 

Radó Iván úgy ítéli meg, hogy a szervezetük által tett észrevételek előremutatóak, érdeklődött, 

hogy mit kell érteni a független mechanizmus alatt. Fülöp Attila, az OFT elnöke válaszként 

elmondta, hogy Magyarország a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 

végrehajtásaként vállalta független mechanizmus létrehozását. Korábban az OFT-t tekintették 

ilyen független mechanizmusnak, azonban e kritériumnak az OFT a CRPD Bizottság 

álláspontja szerint nem felel meg.  



Dr. Nagy Sándor az államtitkár válaszát azzal egészítette ki, hogy az ajánlásban, amit 

kidolgoztak, a független mechanizmusra vonatkozóan a PÉF-nek is fontos szerepe lesz. A 

civil oldalról megfogalmazott javaslat kodifikációja természetesen a Kormány feladata lesz, 

amelyről jogszabály fog születni.  

Radó Iván a 176 oldalas beszámolót profi munkának minősítette, és ami a fogyatékos 

emberek számára különösen fontos, közérthetőnek is. Javasolta az elfogadását.  

 

Kővári Edit (Autisták Országos Szövetsége – AOSZ) tekintettel a beszámoló nagy 

terjedelmére, kérésként fogalmazta meg, nem kaphatnának-e még néhány napot annak 

áttanulmányozására. Egyben jelezte, ha a többség a mai napon kíván dönteni, azt is el tudja 

fogadni.  

 

Radó Iván szerint elegendő idő állt rendelkezésre az anyag áttanulmányozására, és annak 

fontosságára való tekintettel javasolta a mostani döntéshozatalt.  

 

Ezzel Fülöp Attila államtitkár is egyetértett és ígéretet tett arra, hogy a két szervezet által 

benyújtott észrevételeket megválaszolják és amit lehet, azt beépítik az anyagba. Ezután 

szavazásra bocsátotta a beszámolót.  

Az OFT meghozta a következő határozatot:  

2/2021. (11.30.) OFT-határozat: Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács – egyhangú 

szavazás eredményeként – az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásáról 

szóló félidős beszámolót elfogadta.   

 

 

5. napirendi pont 

 

Egyebek  

 

 

Miután mostantól Bercse László képviseli az OFT-ben az ÉFOÉSZ-t, Gyene Piroska, a 

szövetség elnöke bemutatta az új delegáltat.  Elmondta, hogy Bercse Lászlóval régóta ismerik 

egymást, nevezett 2008 óta foglalkozik önérvényesítéssel. 2011-ben már tagja volt az OFT-

nek, tehát most másodszor képviseli a Tanácsban az ÉFOÉSZ-t. 2012-ben részt vett és fel is 

szólalt Genfben az ENSZ Fogyatékossággal élő emberek jogaival foglalkozó bizottság ülésén,  

ahol a CRPD hazai végrehajtását vizsgálták.  2013-ban közreműködött az intézményi 

férőhelykiváltással kapcsolatos pályázat lebonyolításában. Az ÉFOÉSZ-nak 2016 óta tagja és 

2017-ben megválasztották a szövetség társelnökének. Ugyancsak ekkortól közreműködik az 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai főiskolai karának könnyen érthető kommunikációs 

kurzusában. Ugyancsak 2017-ben az Európai Önérvényesítő Platform (EPSA) vezetőségi 

tagjának, majd elnökének választották meg.  2019-ben az Inclusion Europe, az Európai 

értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik szervezetének alelnöke. Bercse László 

2018-ban részt vett az árnyékjelentés kidolgozásában, előadást tartott az Európai Bizottság 

konferenciáján 2020-ban, valamint 2021-ben a Harvard Egyetemen az európai 

fogyatékosságügyi helyzetről.  



Gyene Piroska örömét fejezte ki, hogy az OFT.-ben ismét ő képviseli az ÉFOÉSZ-t, és 

hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak neki a munkájához. Ezt követően átadta a 

szót Bercse Lászlónak, aki elmondta, hogy jelenleg milyen szakmai feladatokkal foglalkozik 

az ÉFOÉSZ az értelmi fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének segítését szolgálva,  

és ő személy szerint mely területeken szeretne eredményt elérni az OFT-ben.  Szólt a 

támogatott döntéshozatalról, a könnyen érthető kommunikáció jelentőségéről, az értelmi 

fogyatékos nők önrendelkezésének fontosságáról, valamint a fogyatékos emberek korlátozás 

nélküli választójogának szükségességéről. Kiemelte a „Semmit, rólunk, nélkülünk!” elvet, 

miszerint ne hozzanak döntéseket a fogyatékos emberekről anélkül, hogy megkérdezték volna 

őket.  

 

Toponári Gábor, a FODISZ OFT delegáltja indítványozta egy munkacsoport létrehozását, 

amely nem a versenysportot, hanem az egészségmegőrzést szolgálná. Azt tapasztalja ugyanis, 

hogy az OFP-beszámolóban foglaltakhoz képest sokkal több lehetőség lenne, amelynek során 

a sportot eszközként lehetne használni a fogyatékos emberek érdekében.  

 

Radó Iván emlékeztetett arra, hogy a fogyatékosságügy fontos témáiban már jelenleg is több 

munkacsoport működik, így nem érzi szükségét egy újabb létrehozásának.  

 

Fülöp Attila, az OFT elnöke, azt kérte Toponári Gábortól, hogy az általa javasolt 

munkacsoportról készítsen egy írásos anyagot, amit a következő ülésén megtárgyalhatna a 

Tanács.  

 

Mivel több hozzászólás nem érkezett, az államtitkár megköszönte valamennyi résztvevő 

együttműködését. Mindenkinek szép adventet, kellemes ünnepeket kívánt és 15 óra 40 

perckor bezárta az ülést.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Garamvölgyi Annamária             Fülöp Attila 

jegyzőkönyvvezető                elnök 

 

 

 

 

Kővári Edit  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


