Törvények


1998.

évi

XXVI.

Törvény

a

fogyatékos

személyek

jogairól

és

esélyegyenlőségük

biztosításáról (egységes szerkezetben a 2003. évi IV., a 2001. évi XLI., az 1999. évi
CXXII.,

az

1999.

évi

CX.

és

az

1998.

évi

LXXXVI.

törvény

módosításaival)

A törvény meghatározza:

o

a fogyatékos személyeket megillető jogokat,

o

azokat a területeket, amelyeken kiemelt figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség
megteremtésére,

o

a rehabilitációra és a fogyatékossági támogatásra vonatkozó rendelkezéseket,

o

az Országos Fogyatékügyi Tanács működését

o

Az Országos Fogyatékosügyi Program megalapozását

o

A fogyatékosokat megillető jogok védelmét, továbbá a törvényből fakadó feladatok
kötelezettjét.



2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról



2003. évi IV. törvény az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról



2001. évi CI. Törvény a felnőttképzésről (belefoglalva a 2003. évi CVI. Törvény
módosításait)



2001. évi XCIX. Törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő
elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről



1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről



1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (kiegészítve a 2001. évi XLI., a 2000.
évi CXIII. és az 1999. évi CXXII. Törvény módosításaival)



1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról



1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről



1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (kiegészítve az 1998.
évi LXVIII. törvény módosításaival)



1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a
végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. Rendelettel (kiegészítve a 2003. évi IV., a
2002. évi XV. Törvény módosításaival)



1997. évi

LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről



1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes
szerkezetben a 2003. évi IV. törvény, a 2002. évi LXIX., a 2001. évi LXXIX., az 1997. évi
LXXXIV. és az 1996. évi CXXVIII. törvény általi módosításokat) 2005. évi CLXX. törvény az
1993. évi III. tv. legújabb módosítása

Kormányrendeletek


67/2001. (IV. 20.) Korm. Rendelet az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és
működésének részletes szabályairól



168/2000.

(IX.

29.)

Korm.

Rendelet

szakjainak képesítési követelményeiről

a

gyógypedagógiai

felsőoktatás

alapképzési



141/2000.

(VIII.

felülvizsgálatának,

9.)

Korm.

valamint

Rendelet

a

súlyos

fogyatékosság

minősítésének

és

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

(egységes szerkezetben a 21/2003 (II.25) Korm. Rend. és a 183/2001 (X .4.) Korm. Rend.
Módosításaival)



112/2000. (VI. 29.) Korm. Rendelet a Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság
feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről



111/2000. (VI. 29.) Korm. Rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló



1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról



43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól



164/1997. (IX. 30.) Korm. Rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány létrehozásáról (egységes szerkezetben a 9/2001 (i. 19.) Korm.
Rendelet általi módosítással)



133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról



226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a gyermeknevelési támogatás megállapításának
szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról
szóló



32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról



164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről (Egységes szerkezetben az alábbi módosításokkal: 124/2001. (VII. 10.)
Korm. Rend., 214/1997(XII.01) Korm. rend., 149/1997(IX.10.) Korm. rend.,



225/1996(XII.26.) Korm. rend., 158/1996(X.25) Korm. rend.)



29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról (egységes szerkezetben)



28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a közgyógyellátási igazolványról (egységes szerkezetben
a 9/1994. (I. 30.), a 104/1995. (VIII.25.), az 51/1996. (IV.10.) és a 96/1997.(VI.11.)
Korm. rendeletek általi módosításokkal)



176/2005 (IX. 2.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató

munkáltatók

akkreditációjának,

továbbá

az

akkreditált

munkáltatók

ellenőrzésének szabályairól

Miniszteri rendeletek


19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető,
illetve

kölcsönözhető

mértékéről,

valamint

gyógyászati
a

rendelés,

segédeszközökről,
forgalmazás,

a

támogatás

kölcsönzés

és

összegéről
javítás

és

szakmai

követelményeiről



5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról



11/2000. (X. 18.) SzCsM rendelet a fogyatékos személyek otthonában élő és a
rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról



15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
(módosítva 16/1992 . (VII.10), 3/1994. (II.27) NM rendeletekkel)



8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról, 25/2005

(XII.27.) FMM-EüM-ICSSZEM-PM

együttes rendelet a 8/1983 évi EüM-PM rendelet legújabb módosítása



29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak
folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről



26/2005 (XII.27.) FMM rendelet a rehabilitációs és akkreditációs díjról

Országgyűlési határozat


100/1999. évi Ogy.határozat: Országos Fogyatékosügyi Program.

