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A Kormány 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző 
testületeként – Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

 2.  A Bizottság a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységének összehangolása, ezen belül különösen 
a  fogyatékos személyek társadalmi integrációját célzó Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve az  ezekhez 
kapcsolódó szakpolitikai programok végrehajtásának elősegítése érdekében
a) koordinálja a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységét;
b) figyelemmel kíséri és támogatja az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve a kapcsolódó szakpolitikai 

programok, valamint az  Európai Unió fogyatékosságügyi stratégiája nemzeti hatáskörbe utalt feladatainak 
végrehajtását;

c) javaslatokat dolgoz ki az Országos Fogyatékosságügyi Programban foglaltak végrehajtására;
d) javaslatot tesz a  fogyatékos személyeket érintő jogszabályok módosítására, megalkotására, illetve 

véleményezi a  fogyatékos személyeket érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb 
kormányzati intézkedések tervezetét;

e) koordinálja a  nemzetközi egyezményekből és az  európai uniós tagállami működésből fakadó, 
a fogyatékosságügyi területet érintő feladatok végrehajtását;

f ) véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az  Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve a  kapcsolódó 
szakpolitikai programok végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok megvalósulásáról szóló utólagos 
értékelések előkészítése során.

 3.  A Bizottság ellátja a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a  Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény 33. cikkében foglalt kormányzati koordinációs feladatokat.

 4.  A Bizottság elnöke a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által felkért állami vezető.
 5.  A  Bizottság szavazati joggal rendelkező állandó és eseti tagokból, valamint tanácskozási joggal rendelkező 

meghívottakból áll.
 6.  Az eseti tagokat a Bizottság elnöke kéri fel a Bizottság ülésén való részvételre.
 7.  A  Bizottság szervezetével és működésével kapcsolatos napirendi pontok tárgyalására valamennyi állandó és eseti 

tagot meg kell hívni.
 8.  A Bizottság állandó tagjai:

a) a Bizottság elnöke, valamint
b) feladatkörönként egy-egy személy

ba) az egészségügyért,
bb) a szociál- és nyugdíjpolitikáért,
bc) a társadalmi felzárkózásért,
bd) a családpolitikáért,
be) a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
bf ) a kultúráért,
bg) a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányításáért,
bh) a foglalkoztatáspolitikáért,
bi) a közfoglalkoztatásért,
bj) a szakképzésért és felnőttképzésért és
bk) az államháztartásért

 felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében,
c) az  oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében a  köznevelési és a  felsőoktatási 

területet képviselő egy-egy személy, továbbá
d) a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos.

 9.  A Bizottság eseti tagjai:
a) feladatkörönként egy-egy személy

aa) az igazságügyért,
ab) a közigazgatás-fejlesztésért,
ac) az európai uniós források felhasználásáért,
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ad) az adópolitikáért,
ae) a kormányzati tevékenység összehangolásáért,
af ) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
ag) az informatikáért és
ah) a közlekedésért

 felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében, továbbá
b) az alábbi szervek egy-egy képviselője:

ba) Központi Statisztikai Hivatal,
bb) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,
bc) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
bd) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ,
be) Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
bf ) Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
bg) Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
bh) Oktatási Hivatal,
bi) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és
bj) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.

 10.  A Bizottság állandó meghívottai:
a) az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
b) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
c) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.,
d) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint
e) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
egy-egy képviselője.

 11.  A Bizottság elnöke, ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további szakértőket hívhat 
meg, akik az elnök által meghatározott napirendi pontok tekintetében tanácskozási joggal vesznek részt a Bizottság 
ülésén.

 12.  A 8. pont b)–c) alpontja és a 9. pont szerinti tagot az adott szervezet vezetője jelöli ki. Tagként
a) a  szervezettel állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami vezetőként betöltött jogviszonyban álló 

személy,
b) vezetői munkakörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy vagy
c) gazdasági társaság esetén a társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója
jelölhető ki.

 13.  A  Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A  Bizottság ülését a  Bizottság elnöke 
hívja össze.

 14.  A  Bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív feladatokat a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter által irányított minisztérium szervezeti egysége látja el.

 15.  A  Bizottság titkára a  Bizottság elnöke által határozott időre kijelölt személy, aki tanácskozási joggal részt vesz 
a Bizottság ülésein.

 16.  A  Bizottság működésének részletes szabályait a  Bizottság által elfogadott ügyrend tartalmazza. Az  ügyrend 
elfogadásához a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges.

 17.  A Bizottság a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását az ügyrendben 
meghatározottak szerint – a Bizottság egyes tagjai, valamint meghívottak részvételével működő – munkacsoportok 
keretében is elláthatja.

 18.  A Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
 19.  Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök




