
Szemle   

Az alapvető jogok biztosának jelentése  
az AJB-3639/2016. számú ügyben 
 
 
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala egy beadvány nyomán, amely „a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény egyes 
rendelkezéseit sérelmezte, jelentést készített. 

„A panaszos azt kifogásolta, hogy a törvény a fogyatékossági támogatásra jogosító fogya-
tékosságok között nem sorolja fel a beszédfogyatékosságot, ezzel hátrányos helyzetbe hozva 
– többek között – a stroke utóhatásaként afáziában szenvedő betegeket. A beadványozó 
álláspontja szerint ez az állapot hasonló szociális hátrányokat okoz az elszenvedőinek, mint a 
látó- vagy a hallóképesség fogyatékossága, ezért a jelenlegi szabályozás e társadalmi 
csoportra nézve diszkriminatív helyzetet eredményez.” 

Korábban már foglalkozott ombudsmani jelentés ezzel a kérdéssel (AJB-1152/2012), 
amely kérte a jogalkotót, hogy módosítsa a jogszabályt annak érdekében, hogy az afáziás 
betegek hasonló támogatásban részesüljenek, mint a más típusú fogyatékossággal élők, 
ezért az újabb vizsgálat utóvizsgálatnak tekintendő. 

A jelentés az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkárának, a De juRe Alapítvány korábbi elnökének, a Magyar 
Stroke Társaság elnökének és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kara dékánjának a panaszra adott válaszát is figyelembe véve a következő 
intézkedést tette.  

„A jelentésemben feltárt alkotmányos joggal összefüggő visszásság orvoslása és jövőbeni 
megelőzése érdekében az Ajbt. 37. §-a alapján felkérem az emberi erőforrások miniszterét, 
hogy fontolja meg a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény (Fot.), és a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet módosításának kezdeményezését annak érdekében, hogy a stroke 
következtében kialakuló beszédzavarral élők is rászorultságuknak megfelelő, a többi fogya-
tékossági típussal azonos támogatásban részesüljenek. Az eredményes és megalapozott 
jogalkotás érdekében javaslom továbbá, hogy a beszédfogyatékosság jogszabályi fogalmának 
meghatározása során folytassanak egyeztetést a beszédfogyatékossággal és afáziával 
foglalkozó szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel.” 

A teljes jelentés ezen a címen érhető el: 
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+az+1998+%C3%A9vi+
XXVI+t%C3%B6rv%C3%A9ny+kifog%C3%A1sol%C3%A1sa+%C3%BCgy%C3%A9ben+3639_
2016/7c396360-ce7a-46cb-a5ba-6460ac4279c1?version=1.0 
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