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Tisztelt Főigazgató Úr! 

 

 

Hivatkozással Szövetségünk részére, 2017.05.29. napján küldött válaszára az alábbiakról 

tájékoztatom: 

 

Szövetségünk 2017.05.18. napján közérdekű adatigényléssel fordult T. Főigazgató Úrhoz, melyben 

kértük, hogy  az EFOP 2.2.2. számú Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 

áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázatra a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által benyújtott, tudomásunk szerint 29 db pályázat szakmai programját – hivatkozással 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ 

(1), 28.§ (1) és 29.§ (1) bekezdéseire – részünkre megküldeni szíveskedjen.  

 

Ön a törvény 27.§ (5) bekezdésére tekintettel elutasította kérelmünket. A hivatkozott törvényhely 

értelmében a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló 

eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított 

tíz évig nem nyilvános, mely adatok megismerését az adat megismeréséhez és a megismerhetőség 

kizárásához fűződő közérdek mérlegelésével az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.  

 

Felháborítónak és szégyenletesnek tartjuk, hogy T. Főigazgató Úr szerint a több mint 77 milliárd 

forint összértékű, uniós forrásból megvalósuló kitagolás megvalósítását célzó szakmai – és 

még nem is a pénzügyi – programokkal kapcsolatos információk nem tartoznak a közérdekű 

adatok közé, illetve azok megismerhetősége Ön szerint mérlegelés tárgyát sem képezi. Holott 

nemcsak Szövetségünk értesülései, hanem sajtóhírek is alátámasztják azt, hogy az összesen 

körülbelül 10 000 fogyatékos embert érintő kitagolási folyamat megvalósítása elsősorban nem a 

fogyatékos emberek jogainak tiszteletben tartása és érdekeinek előmozdítása, hanem számos 

egyéb, a fogyatékos emberek közösségi életbe való befogadását a legkevésbé sem szolgáló 

érdek mentén zajlik. 
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Értesüléseinkre alapított álláspontunk szerint nincs elengedő forrás és megfelelő szakmai program az 

intézményi férőhelyek kiváltásával párhuzamosan az alapszolgáltatások fejlesztésére, csakúgy, mint a 

fogyatékos emberek felkészítésére és a lakosság érzékenyítésére. Szövetségünk ugyanakkor egy 

ilyen, minden eddiginél nagyobb, a fogyatékos embereket ellátó szociális rendszer átalakítását szolgáló 

program során kiemelkedően fontosnak tartja azt, hogy megvalósulhasson az érintettek érdekeit szem 

előtt tartó független, a transzparenciát és nyilvánosságot biztosító, tényekre és adatokra épülő 

monitorozó tevékenység.     

Válaszát nemcsak a fentiekben kifejtettek miatt tartjuk elfogadhatatlannak, hanem különösen azért is, 

mert a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) c) pontja a 

szociális szolgáltatók számára kifejezett együttműködési kötelezettséget ír elő a fogyatékos személyek 

érdekvédelmi szervezeteivel.  

 

Budapest, 2017. május 29.  

 

 

 

Tisztelettel,  

 

 

 

Kovács Melinda  
ügyvezető igazgató  

     

 

 


