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Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára, a Tematikus Munkacsoport 

elnöke jelezte, hogy a járványügyi helyzetre
1
 való tekintettel személyes találkozó megtartását 

nem javasolja, ezért írásban biztosított lehetőséget a véleménycserére. A civil szervezetek 

részéről több javaslat is érkezett a COVID-19 fogyatékossággal élő emberek emberi jogaira 

gyakorolt hatása kapcsán. Erre való tekintettel egy tájékoztató levél került megküldésre a 

Tematikus Munkacsoport tagjainak a kormányzati intézkedésekről, amely kitér a 2020. 

március 25-én elfogadott Intézkedési Terv, valamint a Kormány, az EMMI és az Országos 

Tiszti Főorvos által, a szociális szolgáltatások vonatkozásában megtett intézkedések 

részleteire.  

 
A Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány elismerését fejezte ki, hogy a szociális területen 

is – néhány idősotthon kivételével – sikeres volt a járvány elleni védekezés. Ugyanakkor 

aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a bentlakásos szociális intézmények dolgozói kimaradtak a 

járványhelyzet alatti helytállásért járó jutalmazásból annak ellenére, hogy sok munkatárs az 

ellátottak biztonsága érdekében még azt is vállalta, hogy beköltözik az otthonba. 

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala tájékoztatta Tematikus Munkacsoport tagjait arról, 

hogy az alapvető jogok biztosa a járvány ideje alatt látogatást tett a kéthelyi, a komádi, a 

szerep-hosszúháti és a bólyi fogyatékos személyeket ellátó otthonokba. A Covid-19 

járványhelyzettel összefüggésben így szerzett tapasztalatai alátámasztják Fülöp Attila 

államtitkár úr beszámolóját. Két további bentlakásos, értelmi fogyatékos személyeket ellátó 

intézmény működésével kapcsolatban panasz alapján indult ombudsmani vizsgálat. Jelzés 

érkezett az otthonukban ellátott fogyatékos személyek és családtagjaik részéről a tekintetben, 

hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jelentősen megnehezült a veszélyhelyzet 

kihirdetését követően, ugyanakkor konkrét panaszbeadvány nem érkezett. Ugyancsak 

problémát okozott a fejlesztés, illetve távoktatás megoldhatósága a fogyatékos gyerekeket 

illetően, azonban ebben az esetben sem érkezett konkrét panaszbeadvány. A 65 éven felüli 

személyek számára meghatározott idősávos bevásárlási szabályok szintén problémát 
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jelentettek a fogyatékos személyt – jellemzően gyerekeket – otthonukban nevelő szülők 

számára. Az előzőeken túl az alapvető jogok biztosa átfogó vizsgálatot folytat a 

járványhelyzetre figyelemmel, – három kiválasztott, eltérő fenntartóval működő intézmény 

megkeresésével – az idősotthonok működésével összefüggésben, valamint külön is vizsgálja a 

Pesti úti idősotthon aktuális helyzetét. 

 

A Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesületének elnöke jelezte, hogy 

folyamatban van a jelnyelvi törvény módosítása, azonban ennek kapcsán korábban nem 

keresték meg egyeztetés céljából. Érdeklődött, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos 

Egyesületét megkeresték-e. Véleménye szerint az Emberi Jogi Kerekasztal alkalmas lenne az 

egyeztetések lefolytatására, azonban ezen a fórumon sem volt konzultáció a témában. 
 

Fülöp Attila a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány felvetésére reagálva jelezte, hogy 

koronavírussal folytatott küzdelem a szociális ágazatban dolgozó szakemberek számára is 

nagy erőfeszítést és áldozathozatalt igényelt, amit ezúton is köszön. A Kormány évek óta 

törekszik arra, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók 

megbecsüléseként folyamatosan emelkedjenek a bérek. Az utóbbi évek pótlékemelései, illetve 

a 2020. január 1-jével bevezetett 14%-os béremelés eredményeképpen 2010. évhez képest a 

Kormány több mint a duplájára emelte az ágazatban foglalkoztatottak bérét. A szociális 

ágazatban a minimálbér és garantált bérminimum emelés teljes egészében megjelenik, mivel 

az eddigi bérpolitikai intézkedésként bevezetett pótlékok az alapbéren felül kerülnek 

biztosításra. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 

törvény módosítására benyújtott javaslatra a Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos 

Személyek Egyesületének elnöke által tett észrevétellel összefüggésben jelezte, hogy a 

törvényjavaslatot képviselői önálló indítványként Dr. Tapolczai Gergely és Nyitrai Zsolt 

országgyűlési képviselő urak jegyzik, az nem kormányzati javaslat, így a jogszabály-

előkészítésre vonatkozó előírások ez esetben nem érvényesültek. Ugyanakkor a parlamenti 

dokumentumok között a javaslat mindenki számára elérhető, és a képviselő urak számára 

közvetlenül megküldve véleményezhető is volt. A módosító javaslatokkal a Kormány 

egyetért, hiszen azok a magyar jelnyelv államilag elismert nyelvvizsgával történő 

megerősítésére, illetve a siket és nagyothalló tanulók számára a magyar jelnyelv, mint 

anyanyelv, magas színvonalú oktatására vonatkozó alapvető szabályozást tartalmaznak. Ezek 

nagyon fontos lépések a magyar jelnyelv használatának elterjedése, a siket és ép emberek 

közötti kommunikáció és integráció erősödése, így végső soron az egyenlő esélyű társadalmi 

részvétel érdekében.  

 

A COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatban Fülöp Attila tájékoztatta a Tematikus 

Munkacsoport tagjait, hogy – a Tematikus Munkacsoportban folytatott írásbeli egyeztetés 

ideje alatt – az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta a koronavírus-járvány miatti 

veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvényt, valamint jóváhagyta a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló jogszabályt. Példaértékű volt, amit ebben a nehéz időszakban a civil és 

érdekvédelmi szervezetek tettek, összefogva az állami és önkormányzati intézményekkel az 

otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatása érdekében. Megköszönte ezt 

a Munkacsoport Tagoknak is, és kérte, tolmácsolják ezt a köszönetet azoknak a 

szervezeteknek is, amelyekkel kapcsolatban állnak. 

 

Az összefoglaló 2020. június 26-án megküldésre került viszonválaszra, amelynek keretében a 

Honvédelmi Minisztérium jelezte, hogy 2020. április hónapban az Országos Tisztifőorvos, 

valamint az a BM Operatív Törzs a magyar Honvédség segítségét kérte a hazánkban működő 
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mintegy ezer idős otthon fertőtlenítéséhez. Az MH 93. Petőfi Sándor vegyvédelmi zászlóalj 

koordinálása mellett, a kijelölt katonai szervezetek fertőtlenítő csoportjai 2020. április 22 és 

június 15. között 903 idősotthon, és 95 egyéb egészségügyi intézmény fertőtlenítését hajtotta 

végre. A feladat végrehajtása során 52.700 főnyi férőhelyet és 2,5 millió m
2
 felületet 

fertőtlenítettek katonáink. 

 

További észrevétel hiányában Fülöp Attila államtitkár úr, a tematikus munkacsoport elnöke 

2020. július 8-án lezárta az írásbeli egyeztetést. 
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