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AZ „AKADÁLYMENTESÍTÉSEN” INNEN ÉS TÚL 
A közintézmények és a magánszolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés jogszabályi háttere és gyakorlata 
 
 
 
Az akadálymentesítés a köznyelvben is használatos fogalom, egyre többször talál-
kozhatunk jól-rosszul megvalósult példáival és a legtöbb embernek van véleménye 
róla. Ezek a vélemények tükrözik a társadalomnak a fogyatékkal élő személyekről, 
a problémáik fontosságáról való képét.  

Az antidiszkriminációs politika (és az ennek eszközeként szolgáló jogi intéz-
ményrendszer) más védett csoportjaival (pl. romák, nők, az LMBTI közösség tag-
jai) kapcsolatos parázs vitákhoz képest ezen a területen az integráció szükséges-
sége és helyes módszerei tekintetében is viszonylagos konszenzus figyelhető meg. 
A fogyatékkal élő személyek integrációjával kapcsolatos ellenérzések nem jelen-
nek meg explicit módon, és a közbeszédben egyértelmű és nem vitatott az elkötele-
ződés e téma fontossága iránt.1 A közbeszéd felszínén, a „kirakatban” létező 
konszenzus, a fogyatékosügy leginkább előremutató lépéseivel való azonosulás, 
mint az ENSZ egyezmény ratifikálása, ha nem is elégséges, de roppant biztató jel – 
az esélyegyenlőségi politika más célcsoportjaihoz képest legalábbis sokkal bizta-
tóbb képet fest a magyar társadalom attitűdjeiről. Ezt a képet azonban erősen ár-
nyalja a végrehajtás vizsgálata. 

                                                 
1 A magyar országgyűlés mind a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.), mind a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdetésé-
ről szóló 2007. évi XCII. törvény, mind az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat, és végül a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatá-
ról szóló 2009. évi CXXV. törvény elfogadásakor egyhangúlag igennel szavazott. A 
fogyatékosügyi ENSZ egyezmény (a továbbiakban: ENSZ egyezmény vagy UNCRPD) volt az 
első olyan egyezmény, amelyhez az EU, mint önálló nemzetközi entitás csatlakozott. 
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Éppen ez adja a fogyatékosügy és különösképpen az akadálymentesítést, mint 
megközelítést felváltó, egyenlő esélyű hozzáférés önmagán is túlmutató jelentősé-
gét, teszi e területet alkalmassá arra, hogy a magyar esélyegyenlőségi politika mű-
ködési sajátosságait, gondjait is illusztrálja. Kézzelfogható akadályokba ütközünk, 
amelyek lebontása világosan azonosítható, számszerűsíthető és számon kérhető 
feladat. A vállalt kötelezettségek teljesítése sok helyen elmaradt, és a végrehajtás 
ellenőrzése jól mutatja a felszíni egyetértés mellett a probléma sokadrangúként 
való kezelését, hátrasorolását. Ez a terület a más védett csoportokkal való méltá-
nyos bánásmód indokoltságáról és helyes eszközeiről szóló vitáktól megtisztítva 
mutatja meg a szakpolitika és a jogalkalmazás diszfunkcionális működésmódjait, 
és alkalmat ad arra, hogy ezeket elemezve pillantást vessünk a mai magyar társa-
dalomban működő, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását gátló 
attitűdök szövedékére. 
 
A fogyatékosság fogalmának változása és  
ennek tükröződése a magyar jogi szabályozásban 
 
A fogyatékosság fogalma olyan definíciós kérdéseket vet fel, amelyeknek messze 
ható következményei vannak, az ezen a téren elfoglalt álláspont a részletszabályo-
kat és konkrét intézkedéseket is áthatja.  

A fogyatékosságot hagyományosan egyéni tragédiaként, funkcionális hiányként, 
a test meggyógyítandó hibájaként volt szokás értelmezni (orvosi-egészségügyi, 
vagy medikális (medical) koncepció). Ez a szemlélet a fogyatékos személyt a 
gyógyítás vagy a jótékonyság tárgyaként kezeli. Szinte természetes, bár többnyire 
nem tudatosuló kifutása e nézőpontnak az a gondolat, hogy e személyek élete ke-
vesebbet ér, mint azoké, akiknek a teste „normálisan” működik: ez az álláspont 
legitimálja az eugenikus gyakorlatok továbbélését,2 a születésszabályozás és 
eutanázia felhasználását arra, hogy a társadalmat és az egyént is megszabadítsuk a 
„tehertől”, amit végső soron a fogyatékos személy létezése jelent e modell szerint. 
A témával foglalkozó kutatók és szakpolitikusok konszenzusa mára gyakorlatilag 
egyértelmű abban a vonatkozásban, hogy ez a koncepció meghaladott. 

Az e szemlélettől való elszakadást elősegíti, ha a fogyatékos személyeket nem 
tárgyként kezelve, megkérdezzük azt, hogy saját maguk hogyan vélekednek életük 
minőségéről. Magyarországon sajnos mindeddig nem ismeretesek ilyen kutatási 
eredmények, ám Arlene S. Kanter tanulságos példákat említ más országokban, 

                                                 
2 SNYDER – MITCHELL 2006. 
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elsősorban az Egyesült Államokban végzett felmérésekről.3 E kutatások szerint az 
érintettek álláspontja az, hogy életük minősége másokhoz, így a nem fogyatékos 
személyekéhez képest átlagos vagy jobb annál, míg az őket ellátó egészségügyi 
személyzet tagjai általában egyértelműen rosszabbnak ítélik meg pácienseik élet-
minőségét az átlagosnál. 

Az emberi élet és méltóság egyenlő értékének elismerése elvezetett ahhoz, hogy 
a formálódó fogyatékosjogi mozgalom (identity-policy) szemléletváltást követelt és 
ért el, amelynek legtömörebb megfogalmazását (Semmit rólunk nélkülünk – 
Nothing About Us Without Us) James I. Charlton adta híres könyvének címében.4  

A fentieknek megfelelően elfogadott, egységesnek tekinthető szakmai álláspont a 
fogyatékosságot az egyén és környezete viszonyában létrejövő állapotként értel-
mezi. A fogyatékosság társadalmi/környezeti (structural, social) értelmezése 
szerint a fogyatékosság a környezeti akadályok következménye, olyan állapot, 
amely, mint élmény valójában nem igazán különbözik attól, hogy valaki nem érti 
az adott ország nyelvét turistaként, babakocsival közlekedik számára nem aka-
dálymentes környezetben, öregsége vagy betegsége miatt mozog nehezebben, 
hosszan lehetne sorolni a példákat. Természetesen ezen akadályozottságok idősza-
kossága jelentős különbség a klasszikusan fogyatékosságnak tekintett állapotokhoz 
képest. Ám ahogyan Michel Bérubé írja Simi Linton gyakran idézett könyvéhez írt 
előszavában,5 a fogyatékosság és a fogyatékos személyeknek biztosított jogok 
vonatkozásában a legnagyobb az esély arra, hogy bárki az alanyává válik: élete 
során egy fehér bőrű, heteroszexuális férfi (akaratán kívül) aligha válik feketévé, 
latinná, cigánnyá, nővé vagy homoszexuálissá, ám egy baleset következtében vagy 
az életkor előre haladtával könnyen előfordulhat, hogy abban a helyzetben találja 
magát, hogy állapotát a többségi társadalom immár fogyatékosként definiálja. 
Ahogyan Arlene S. Kanter megfogalmazta, talán helyesebb lenne a nem fogyatékos sze-
mélyeket még nem fogyatékosként (temporarily able-bodied) meghatározni.6  

Ennek a gondolatnak meghatározó jelentősége van a fogyatékossághoz kapcso-
lódó sztereotípiák megértésében: ebben a körben a „mástól” való félelembe az attól 
való félelem is belevegyül, hogy magunk is érintetté válhatunk. Ezen a távolság 
csökkenése segíthet, ezért jelentősek azok a kutatási eredmények, amelyek szerint 
a társadalom tagjainak többsége érintett: családtagként, munkatársként, egészség-

                                                 
3 KANTER 2011, 412-413. o. 
4 CHARLTON 2000. 
5 LINTON 1998.  
6 KANTER 2011, 449. o. 
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ügyi dolgozóként kapcsolatba kerül fogyatékos személyekkel.7 A fogyatékos szemé-
lyek foglalkoztatását vizsgáló munkaerő-piaci felmérés ad hoc moduljának adatai 
szerint8 a fogyatékosság mintegy 80 millió embert érint az EU-ban. Ezeknek az 
összetett, a félelemtől és idegenkedéstől a sajnálatig terjedő attitűdöknek, a fo-
gyatékos személyekkel szembeni előítéleteket tápláló sztereotípiák tartósságának, 
jelenlétének mérése nagyon fontos mutatója annak, hogy mennyiben számíthatunk 
arra, hogy a jövőben a fogyatékosügy terén elfogadott jogi intézkedések a társada-
lomban termékeny talajra, fogékony közegre találnak. Ezért biztatóak azok az 
Eurobarométer-eredmények, amelyek szerint 2001-ben az EU15 országok polgárai 
körében végzett felmérés során a válaszadók közel 80 %-a úgy nyilatkozott, hogy 
nem érzi magát zavarban fogyatékos személyek társaságában.9 Ezt kiegészíti ugyan-
akkor az, hogy közel 40 % nem tételezte fel ezt a nyitottságot a többségi társa-
dalom más tagjairól.10  

Az a felismerés, hogy a fogyatékosság mi vagyunk (disability is us),11 nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a fogyatékosság új koncepciója általánosan elfogadottá vált – 
legalábbis a szakértők körében. Ezt a szemléletváltást tükrözi az UNCRPD, ami nagy 
előrelépést jelent az inkluzivitást elősegítő szabályozási környezet megteremtésében.  

Erre annál is inkább szükség van, mert az európai jogi környezetben az 
antidiszkriminációs standardok fejlesztése területén aktív, sokszor a jogi határokat 
újradefiniáló Európai Emberi Jogi Bíróság illetve az Európai Unió Bírósága e téren 
nem hozott különösebben előremutató döntéseket. Jó példa erre a Chacón Navas 
ügy,12 amelyben az Európai Unió Bírósága egyértelműen a medikális koncepció-
nak megfelelően határozta meg a fogyatékosságot, mondván: a 2000/78 EK, ún. 
foglalkoztatási keretirányelv kontextusában a fogyatékosság olyan korlátozottságra 
utal, amely az egyén fizikai, mentális, vagy pszichés hiányosságából fakad és hát-
ráltatja az egyén részvételét a munka világában. Hozzátette ehhez a Bíróság, hogy 
a keretirányelv szövegében semmi nem utal arra, hogy az egyének az irányelv 
                                                 
7 A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdökről készült speciális Eurobarométer-felmérés 
adatai szerint 2001-ben az uniós polgárok közel 60 %-a mondta, hogy ismer olyan személyt, aki 
tartós betegséggel, fogyatékossággal vagy gyengeséggel (infirmity) él, és a válaszadók közel 
negyede családtagját, 5,4 %-a pedig saját magát nevezte meg fogyatékos ismerősként. Ld.: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_149_en.pdf 
8 Az Európai Unió Fogyatékosügyi Stratégiája 2010-2020 3: http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF  
9 Eurobarométer felmérés (ld. fent) 16. o.  
10 Eurobarométer felmérés (ld. fent) 18. o.  
11 KANTER 2011, 449.o. 
12 Case C-13/05 Sonia Chacón Navas v Eurest Colectividades SA 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_149_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF
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diszkrimináció elleni védelmét élveznék pusztán amiatt, mert valamilyen betegsé-
gük alakul ki a foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt.13 Ezen állítás igazságá-
val nehéz lenne vitába szállni, ám a Bíróság sommás megállapítása a betegség és 
fogyatékosság kétes határterületén a valóságban előforduló számos esetben nem ad 
eligazítást. A fogyatékosság fogalmának ilyen szűk értelmezése és a fogyatékos 
személyeket megillető jogok rugalmas interpretálása az UNCRPD által teremtett 
jogi környezetben nehezebbé válik. 

A tudományos megközelítés szintjén ez a paradigmaváltás a Disability Studies, 
mint tudományterület megjelenésében öltött testet. Az ilyen tárgyú kurzusok az 
ezredforduló körül jelentek meg az Egyesült Államokban, és jellemzően a fogyaté-
kosság multidiszciplináris megközelítésének koncepciójára épültek. Végigvíve a 
gondolatot, mely szerint a fogyatékosság a társadalmi akadályokkal való szembe-
süléskor keletkezik, így nem tekinthető az egyén állapotának, ez a megközelítés a 
fogyatékosságot, mint szociális, kulturális és politikai jelenséget mutatja be. Ennek 
megfelelően a társadalom által állított akadályok nem fizikaiak vagy kommuniká-
ciós természetűek, hanem alapvetően a „normális” társadalom elfogadott koncep-
ciójából fakadnak. Az irányzat képviselői14 szerint a fogyatékosság a normális 
mítoszából fakadó társadalmi konstrukció: ahogyan a fehér bőrszín, a heteroszexu-
alitás vagy a hímnemhez tartozás, az ép test (ableness) is egy ki nem mondott 
mérce (unstated norm), amitől az eltérés szintén ki nem mondottan, de devianciá-
nak minősül.15 A fogyatékosság fogalmának megértése megköveteli és lehetővé is 
teszi a „normális” koncepciójának újraértelmezését.16 

                                                 
13 „There is nothing in Directive 2000/78 to suggest that workers are protected by the prohibition 
of discrimination on grounds of disability as soon as they develop any type of sickness.” Chacón 
Navas (C/13/05) paragraph 46 
14 Pl. SNYDER – MITCHELL 2006., SIEBERS 2008., CORKER – SHAKESPEARE 2002., 
BARNES – MERCER 2010., JOHNSTONE 2001., LINTON 1998., SNYDER – 
BRUEGGEMANN – GARLAND – THOMSON 2002., CHARLTON 2000., SAPHIRO 1993., 
OLIVER 1997. 
15 KANTER 2011, 406. 
16 A fogyatékosság fogalmának ilyen megközelítése érthetően és bevallottan elvezet az olyan 
irányzatokkal való szellemi közösség felvállalásához, mint a feminist legal studies vagy a critical 
race theory. Ezen kritikai irányzatok központi kérdése az, hogy ki és kinek az érdekében hozza 
létre és tartja fenn azt, amit a jog uralmaként, jogállamként szokás emlegetni? Ezen irányzat 
képviselői azt állítják, hogy a fogyatékosság jogi szabályozásával, definiálásával és a fogyatékos 
személyek jogainak meghatározásával a jog teremti meg a fogyatékosságot, vagy legalábbis 
merev határokat jelöl ki és ezeknek megfelelően címkézi az embereket (labeling), vagyis 
stigmatizál. Emellett jelentős szemléleti következményei is vannak a jog elemzésében: Kanter, 
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A fogyatékosság fogalmával kapcsolatos paradigmaváltás részletes bemutatása 
és a Disability Studies (sőt, egyes szerzőknél17 disability legal studies) alapvetései-
nek ismertetése azt célozza, hogy megfelelő kontextusba helyezze az ENSZ 
egyezmény fogalomhasználatának jelentőségét. Ennek ismeretében válik érthetővé 
annak a jelentősége, hogy a magyar jog az UNCRPD-hez való csatlakozás ellenére 
is a medikális szemléletnek megfelelően határozza meg a fogyatékosságot, a Fot. 4. 
§ a) pontjában.18 Amennyiben ez a szemléletváltás a definíciók kiigazításában nem 
jelenik meg, és a részletszabályokban és főképpen a jogalkalmazásban nem érvé-
nyesül következetesen, aligha várhatjuk, hogy a társadalomban létező sztereotípiá-
kat képes lesz megváltoztatni. 
 
Akadálymentesség és egyenlő esélyű hozzáférés, közszolgáltatások 
 
A jelen tanulmány a fogyatékos személyek jogainak egy sajátos aspektusára kon-
centrál, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre. Ezt a tárgykört korábban az aka-
dálymentesítés, ma az egyenlő esélyű hozzáférés jogszabályban előírt követelmé-
nye fedi le. A fogyatékosság fogalmának meghatározásához hasonló szemléletbeli 
különbséget jelent az akadálymentesítés fogalmán való túllépés és az egyenlő esé-
lyű hozzáférés megközelítésének alkalmazása. Az akadálymentesítés fogalma a 
közgondolkodásban összekapcsolódik a fizikai akadálymentesítéssel, vagyis az 
épületek megközelíthetővé, biztonságosan használhatóvá tételével, bár jelentése 
tágabb is lehet ennél, magába foglalhatja az infokommunikációs akadálymentesí-
tést is. A fogyatékosügy számtalan területe közül a hozzáférés biztosítása szimbo-
likus jelentőségével emelkedik ki: a közösségi élet színterei mindenki számára 
használható kialakításának óriási szerepe van abban, hogy a fogyatékos személyek 
láthatóvá váljanak és a többségi társadalom ezzel a világos gesztussal kifejezheti e 
személyek integrációja iránti elkötelezettségét. 

Az akadálymentesítés fogalmának tágítása helyett az egyenlő esélyű hozzáférés 
fogalmának alkalmazása világosabban és kiegyensúlyozottabban fejezi ki a hozzá-

                                                                                                                       
továbbvive a Disability Studies alapgondolatát, amelyet Saphiro fogalmazott meg [„minden 
történetnek van egy fogyatékossági aspektusa” (disability aspect)] hangsúlyozza, hogy ez minden 
jogi problémára is igaz. KANTER 2011, 404. o. 
17 KANTER 2011., MOR 2005. 
18 Fot. 4. § a) pont: E törvény alkalmazásában fogyatékos személy: az, aki érzékszervi – így különö-
sen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán 
nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós 
hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 
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férhetővé tétel egyes aspektusait, nem szűkíti le azt implicit módon a fizikai kör-
nyezet átalakítására és kifejezi azt, hogy a szükséges átalakítások rugalmas megkö-
zelítése lehetséges. Az egyenlő esélyű hozzáférés tartalmi követelményeket tá-
maszt a szolgáltatással szemben, amelyeket nem lehet építési előírásoknak és szab-
ványoknak való formai megfeleléssel kielégíteni: a szolgáltatás jellege és termé-
szete valamint a fogyatékos személy sajátos igényeinek működő összhangját várja 
el. A téma szempontjából különösen jelentős az ENSZ Egyezmény nyilvánosan 
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos átfogó megközelítése, a hozzáférhetőség bizto-
sításának kötelezettsége a szolgáltatás nyilvános jellegéhez kötődik, így az ilyen szol-
gáltatást nyújtó magánjogi jogalanyokra is kiterjed (Egyezmény 9. cikk 2. b) pont).  

Az egyenlő esélyű hozzáférés fogalmának bevezetése19 teszi lehetővé a téma 
szempontjából különösen jelentős egyetemes tervezés (design for all) koncepció-
jának megfelelő értelmezését és használatát. Az egyetemes tervezés a termékek, a 
környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését jelenti, 
hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek 
legyenek: adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül. A design for all 
koncepciója arra a fentiekben részletezett felismerésre épül, hogy a fogyatékosság 
állapot, amely akkor következik be, ha egy személy mindennapi élete során, min-
dennapos tevékenységeinek elvégzését illetően akadályba ütközik: körültekintően 
megtervezett termékek esetén, amelyek messzemenően figyelembe veszik az egyes 
felhasználók lehetséges sajátos igényeit, az ilyen “ütközések” száma jelentősen 
csökkenthető lenne. Ez pedig a fogyatékosként meghatározott személyek valós 
integrációját jelentheti, sőt, ha végigvisszük a gondolatot, magának a társadalom 
által létrehozott fogyatékosságnak a felszámolását. 

A magyar jog az egyenlő esélyű hozzáférés tekintetében az ENSZ egyezménynek 
megfelelő szabályozást ad a Fot. 4. § h) pontjában.20 A téma szempontjából jelen-
                                                 
19 A hozzáférhetőség a környezeti akadályok megszüntetését jelenti, az UNCRPD 9. cikkének 
meghatározása szerint: „A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valam-
ennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok meg-
felelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő 
személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikáció-
hoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, 
nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken. Ezek az intézkedések (…) magukban foglalják 
a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását és felszámolását (…).” 
20 Hangsúlyozandó, hogy a Fot. 4. § g) pontjában egyértelművé teszi, hogy az akadálymentesség 
fogalmát az épített környezet vonatkozásában értelmezi, vagyis a fizikai akadálymentesítésre érti. 
Ez a definíció megfelelő, mert biztosítja a fogalmak világos elkülönítését. 
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tős, hogy – szintén az ENSZ egyezmény szellemében – a közszolgáltatások körét a 
szolgáltatás jellegéhez és nem a szolgáltató személyéhez köti a magyar jogalkotó: a 
szolgáltatás nyilvános jellege, publikussága egyes esetekben megalapozza az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának kötelezettségét.21 

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására nyitva álló határidőket meghatározó 
általános szabályok a Fot. részét képezik, e határidők jórészt már leteltek. Ez alól 
kivételt jelentenek a magánszolgáltatók által nyújtott közszolgáltatások, amennyi-
ben 2007. április 1-jét megelőzően már működtek, ebben a körben 2013. január 1-
jéig kell a hozzáférést biztosítani. Emellett, a közösségi közlekedés különböző 
területein találhatóak speciális határidők, amelyek még szintén nem teltek le (pl. a 
közúti, illetve vasúti személyszállítás körében).22 Kérdéses, hogy a Fot. fentebb 
ismertetett rendelkezése alapján a magánszolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra 
mennyiben terjed ki az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának követelménye, ám 
amennyiben figyelembe vesszük az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
biztosításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) rendelkezéseit, kijelenthető, 
hogy helyes értelmezés szerint e szabályok minden, a közforgalom számára nyitva 
álló helyiségben nyújtott szolgáltatásra kiterjednek.  

A bevezetőben említett, a fogyatékosügy melletti elkötelezettségben létező fel-
színi konszenzus értékét nagymértékben erodáló tényezők közül az egyik legfonto-
sabb a folyamat végrehajtása átláthatóságának teljes hiánya: hiányzik a kötelezett-
ségek megvalósulásának folyamatos monitorozása és ezen eredmények közzété-
tele. Egyben a jogalkotás mindenhatóságába vetett hitet, ami a végrehajtásra való 
felkészületlenséggel párosul, is jól példázza az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítá-
sának története 2007 óta. Tekintettel azonban arra, hogy a jogi szabályozás nem 
tesz különbséget a mulasztás megállapítása és jogkövetkezményei tekintetében a 
magán, illetve a közszférához tartozó szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások hoz-
                                                 
21 Így a Fot. 4. § fd) és fe) pontjai alapján közszolgáltatásnak minősül minden ügyfélszolgálati 
rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá minden olyan hatósági engedély vagy 
hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy 
településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható. 
22 Így pl. a z autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. 
törvény 17. § (9) bekezdése szerint 2013. január 1-jéig kell biztosítani az egyenlő esélyű hozzáfé-
rést a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő autóbuszokon, 
továbbá az autóbusz-pályaudvarok és a megállóhelyek személyforgalom lebonyolítására és ki-
szolgálására szolgáló részében; a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 87. § 
(12) bekezdése hasonló rendelkezést tartalmaz. Ugyanakkor az EU rendelkezéseinek megfele-
lően (1107/2006 EK rendelet) a megváltozott mozgásképességű utasok (passengers with reduced 
mobility, PRM) jogát az egyenlő elbánáshoz már 2007 óta biztosítani kell. 
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záférhetővé tétele körében, a jogalkalmazás vizsgálatának tapasztalatai mindkét 
szférában tanulságosak, átjárhatóak. 
 
A jogalkalmazás tapasztalatai 
 
Az önkéntes jogkövetés akadozó és átláthatatlan gyakorlatát a jogalkalmazás nehe-
zen tudja korrigálni. A jogalkalmazási tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer-
szintű problémák kezelésére az egyedi ügyekben való vizsgálódás és kötelezés 
aligha lehet alkalmas, hacsak nem azáltal, hogy felhívja a végrehajtó hatalom és a 
szélesebb nyilvánosság figyelmét a problémára. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (Ket.) 169/C. §-a alapján az egyenlő bánásmód megsértése miatt 
a sérelmet szenvedett választása szerint fordulhat a hatósághoz, vagy a hatáskörrel 
rendelkező más közigazgatási szervhez,23 jelen esetben az Egyenlő Bánásmód Ható-
sághoz. Emellett az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (ma alapvető jogok 
biztosa) fogyatékosügyi projekt körében igyekszik a problémára átfogóbb megol-
dást adni. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság közzétett jogeseteinek száma, amelyek-
ben elmarasztalta a bepanaszolt szervezetet a hozzáférés biztosításának elmulasz-
tása miatt, illetve amely ügyekben a felek egyezséget kötöttek, az utóbbi években 
10-15 körül alakul.24 Az ügyek alapján megállapítható, hogy csak mintegy két 
évvel a határidők letelte után, 2010-ben jelentek meg az egyenlő esélyű hozzá-
féréssel kapcsolatos ügyek nagyobb számban.  

Ezek az eljárások többnyire közérdekű igényérvényesítés alapján indulnak, ami 
rávilágít arra a tényre, hogy az egyedi panaszeljárások lefolytatása ebben a körben 
nem a leghatékonyabb megoldás a fogyatékkal élő személyek hatékony jogvédel-
mének biztosítására. Az egyenlő esélyű hozzáférés elmulasztásával okozott jogsé-
relem nélkülözi a személyes elemet, ami megnehezíti a panasz megfogalmazását, 
megtestesítését és így akadálya lehet az eljárás megindításának. A közérdekű 
igényérvényesítőként fellépő civil szervezetek ugyanakkor viszonylag hatékonyan 
működésbe tudják hozni ezt az intézményrendszert, ezért a gyakorlat tapasztalatai 
alapján megállapítható, hogy az eredendően nem kifejezetten ügyfélbarát szabályo-
zás ezen eleme lehetővé teszik azt, hogy a rendszer adaptálódjon, hatékonyabbá 
váljon, szabályozás céljának megfelelőbben működjön. Tanulságos, hogy bár az 

                                                 
23 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-
vény eljárási szabályait a jogalkotó Ket. X/A. fejezetébe integrálta 
24 http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/jogesetek  

http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/jogesetek
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Egyenlő Bánásmód Hatóság hivatalbóli eljárására lehetőség van, ilyen eljárások, 
átfogó vizsgálatok megindítására nem került sor, vagyis a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy sem az egyéni sértettek, sem a hatóság aktivitása nem jellemző ebben a 
körben, így a civil szféra jogvédő szerepe felértékelődik. 

A közérdekű igényérvényesítések nyomán formálódó gyakorlat alapkérdései 
részben tartalmi jellegűek, melyeket a hatósági és végső soron a bírósági jogalkal-
mazás feladata tisztázni. A jogalkalmazás kerülőútjai tekintetében viszont nagyon 
tanulságos az a vita, ami az önkormányzatok által nyújtott egyes közszolgáltatások 
egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására nyitva álló határidőket tartalmazó Fot. 
melléklet értelmezése körül alakult ki az eljárás alá vont önkormányzatok, a kérel-
mező, a hatóság, az érintett minisztérium és végül az ombudsman között. A Fot. 
melléklete a települések nagysága szerint lépcsőzetes rendszerben határozza meg 
az egyes települések által végrehajtandó feladatokat e téren, és a végrehajtás ha-
táridejét, így pl. azt, hogy a 2000 fő alatti településeknek csak az egészségügyi 
alapellátást és az önkormányzati ügyfélszolgálatot kell hozzáférhetővé tenniük, 
előbbit 2008, utóbbit 2010 végéig, stb. Az eljárás során az egyik érintett önkor-
mányzat arra hivatkozott, hogy az említett táblázat egyes mezőiben 1-es számok 
szerepelnek, nem x, vagy hasonló semleges jelölés, ami egyértelműen alátámasztja 
azt az érvelést, hogy az adott településnek az adott intézmények közül csak egyet 
kell hozzáférhetővé tennie. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság felfüggesztette eljárá-
sát és az illetékes minisztériumhoz (NEFMI) fordult, állásfoglalást kérve ebben a 
kérdésben. A minisztérium úgy foglalt állást, hogy valóban, ez a jelölés nem lehet 
véletlen, a jogalkotó azon szándékát tükrözheti csupán, hogy településenként egy-
egy intézményt kell hozzáférhetővé tenni.25 A kérelmező az ombudsmanhoz for-
dult az ügyben, mondván, hogy ez a jogértelmezés alkotmányos visszásság gyanú-
ját veti fel. Az ombudsman 1714/2011 számú jelentésében26 végül az ügy érdemé-
ben azt állapította meg, hogy nem egyértelmű a szabályozás, ami ellentétes a jog-
biztonság követelményével és ennek orvoslásaképpen felhívta a jogalkotás kezde-
ményezésére jogosult illetékes minisztériumot arra, hogy dolgozzon ki a jogalkotó 
számára olyan javaslatot, ami lehetővé teszi annak tisztázását, hogy mely kötele-
zettnek, milyen határidőben, mely intézmények, szolgáltatások vonatkozásában 
kell a hozzáférést biztosítania. Ezt a jogértelmezési vitát árnyalja az a tény, hogy az 

                                                 
25 Ez pl. azt jelenti, hogy a 30.000 fő feletti településeken és a fővárosi kerületekben is elegendő 
egy olyan intézményt működtetni, amely hozzáférhető módon nyújt egészségügyi alapellátást, 
éppúgy, mint a fent említett, 2000 fő alatti falvakban. 
26 www.obh.hu/allam/jelentes/201101714.rtf  

http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101714.rtf
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említett Fot. melléklet címében közszolgáltatások, nem pedig intézmények aka-
dálymentesítését említi.  
 
Összegzés 
 
A jelen, rövid tanulmány nem vállalkozhatott arra, hogy akár csak vázlatosan fel-
villantsa a terület összes fontos vonatkozását, sem a nemzetközi és uniós jogi sza-
bályozás, sem a hazai jogszabályok és ezek gyakorlata, vagy az elméleti háttér 
tekintetében. A kiragadott részletek azon, a bevezetőben szereplő állítás alátá-
masztására szolgáltak, hogy a fogyatékosügy terén a közbeszéd, sőt jobbára a jog-
alkotás szintjén is a világ élvonalában vagyunk, amennyiben az élvonalat a vi-
szonylag részletesen bemutatott társadalmi/környezeti modell jelenti, és a fogyaté-
kos személyek jogainak kiterjed volta, a segítő, az inkluzivitást biztosító intézkedé-
sek széles köre jellemzi. Ehhez képest viszont a vállalt kötelezettségek végrehaj-
tása átgondolatlan, átláthatatlan és időnként komikus elemeket sem nélkülöző mó-
don próbál a források és a valódi érdekeltség hiánya miatt kompromisszumot kötni, 
haladékot kapni e kötelezettségek teljesítésére. Mindez pedig nem csak azért fájó, 
mert a fogyatékos emberek továbbra számos nehézséggel szembesülnek minden-
napjaik során, hanem azért is, mert azt tükrözik, hogy a közbeszéd felszíni lelkese-
dése mögött nem áll a társadalom valós elkötelezettsége az „akadályok lebontása”, 
e személyek társadalomba való integrálása iránt, ezen kívülről számos más 
antidiszkriminációs területhez képest sokkal jobb képet mutató területen is meg-
mutatkoznak a magyar társadalom értékszerkezetének súlyos torzulásai. 
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