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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége javaslata  
a turizmusról szóló törvénytervezethez 

 
 
Tisztelt Kormánybiztos Úr! 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége üdvözli, hogy a magyar kormány 
átfogó lépéseket tervez a minőségi turisztikai szolgáltatások kialakítása érdekében. Jelen 
levelünkben olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek elősegítik, hogy a magyar és a 
külföldi mozgássérült emberek igényeinek megfelelő turisztikai fejlesztések, szolgáltatási 
spektrum jöjjön létre. Azzal, hogy megnyitjuk a hazai szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket, 
turisztikai szolgáltatásokat a mozgáskorlátozott emberek széles csoportja előtt, régi 
adósságunknak teszünk eleget, létrehozva egy nyitott, befogadó társadalmat, ezzel együtt 
növelve a turisztikai keresletet és versenyképességet.  
 

1. A mozgássérült emberekre szabott szolgáltatások alapvetései 

 
A mozgáskorlátozott emberek jelenleg a turisztikai, kulturális, szabadidős, rekreációs 
szolgáltatások többségét nem tudják igénybe venni, mert nem akadálymentesek. Ahhoz, 
hogy hatékony változásokat tudjunk elérni, egyszerre szükséges az érintettekkel való szoros 
együttműködés a „semmit rólunk nélkülünk“ elve alapján, és a fogyatékosságpolitikai, 
emberjogi paradigmák alkalmazása. Jelen fejezetben összefoglaljuk azokat az emberjogi 
normákat, amelyek hazánk turisztikai stratégiájának kialakítása szempontjából relevánsak. 
 
Immár tizennyolc éve, hogy életbe lépett az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (továbbiakban Fot.), amely kodifikálta a 
fogyatékos emberek jogait és azok érvényesítési eszközeit. Továbbá hazánk a 2007. évi 
XCII. törvénnyel elsőként ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményt (továbbiakban Egyezmény), mely olyan direktíva, amelynek az összes hazai 
jogszabályt, programot, politikát meg kell feleltetni, a fogyatékos emberek társadalmi 
részvétele és esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Később, 2010-ben maga az 
Európai Unió is ratifikálta az Egyezményt. Mind az EU-nak, mind hazánknak beszámolási 
kötelezettsége van az ENSZ felé az Egyezményben foglaltak alkalmazására vonatkozóan. 
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Az Egyezmény utat nyitott a fogyatékosság új, emberi jogi értelmezésének, hiszen a korábbi 
közgondolkodással szemben kimondta: a fogyatékosság nem betegség, hanem a társadalmi 
sokszínűség része, és „a fogyatékos személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti 
akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való 
teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben” (Egyezmény Preambulum 
e) pont). Az Egyezmény 9. cikke a hozzáférhetőség címszó alatt arról rendelkezik, hogy a 
fogyatékos személyek számára „másokkal azonos alapon kell biztosítani a fizikai 
környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, 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.” Ezt az elvet nem csak a 
közszolgáltatásokra nézve alkalmazza az egyezmény, amely a garanciák kiépítéséről is 
rendelkezik: „A részes államok szükséges intézkedéseket hoznak továbbá: a) a nyilvánosság 
számára nyitva és rendelkezésre álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetősége 
érdekében bevezetett minimális szabványok és irányelvek alkalmazásának fejlesztésére, 
hatályba léptetésére és ellenőrzésére; 
b) annak elősegítésére, hogy a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre álló 
létesítményeket és szolgáltatásokat kínáló magánjogi jogalanyok figyelembe vegyék a 
hozzáférhetőség valamennyi aspektusát a fogyatékossággal élő személyek 
vonatkozásában;”. 
 
A turizmushoz való jog a Turisztikai Világszervezet Alapokmánya 7. cikkelye, illetve a 
Turizmus Globális Etikai Kódex 7. cikkelye meghatározása szerint: 
 
(1) A Föld kincseinek felfedezéséhez és élvezetéhez való közvetlen és személyes hozzáférés 
lehetősége a világ valamennyi lakójának egyformán joga; az egyre szélesebb körű részvételt 
a nemzeti és nemzetközi turizmusban úgy kell tekinteni, mint a szabadidő fenntartható 
fejlődésének egyik legjobb kifejeződését, és nem szabad akadályokat gördíteni az útjába; 
(2) A turizmushoz való egyetemes jogot a pihenéshez és a szabadidőhöz való jog 
következményeként kell tekinteni, beleértve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
24. cikkelye (Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a 
munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett 
szabadsághoz) és a Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogokról Szóló Nemzetközi 
Egyezmény 7.d cikkelye (d) pihenést, szabad időt, a munkaidő ésszerű korlátozását, 
rendszeres fizetett szabadságot, valamint a törvényes ünnepnapokra járó díjazást) szerint 
garantált munkaidő-korlátozást és a rendszeres fizetett szabadságot; 
(3) A hatóságok támogatásával fejleszteni kell a szociális turizmust, és különösen a különféle 
társadalmi szerveztek körében működő turizmust, amely előmozdítja a szabadidőhöz, az 
utazáshoz és a szabadsághoz való széles körű hozzáférést; 
(4) Ösztönözni és segíteni kell a családi, ifjúsági és diákturizmust, valamint az idősek és a 
fogyatékkal élők turizmusát. 
 
A fogyatékos emberek turizmushoz való jogát az Egyezmény 30. cikke pontosan definiálja az 
alábbiak szerint:  
„30. cikk: A kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel 
1. A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek azon jogát, hogy másokkal 
azonos alapon vegyenek részt a kulturális életben, és minden szükséges intézkedést 
megtesznek annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek: 
a) hozzáférhető formában jussanak hozzá a kulturális anyagokhoz; 
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b) hozzáférhető formában jussanak hozzá a televízió műsoraihoz, filmekhez, színházhoz és 
más kulturális tevékenységekhez; 
c) hozzáférjenek a kulturális előadások vagy szolgáltatások helyszínéhez, mint például a 
színházhoz, múzeumhoz, mozihoz, könyvtárhoz és utazási irodához, továbbá lehetőség 
szerint hozzáférjenek az emlékművekhez és a jelentősebb nemzeti kulturális helyszínekhez. 
2. A részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek a fogyatékossággal élő személyek 
alkotó, művészi és szellemi képességei fejlesztésének és hasznosításának lehetővé tételére, 
nemcsak saját javukra, hanem a társadalom gazdagítása céljából is. 
3. A részes államok a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges lépést megtesznek 
annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek 
ésszerűtlen vagy megkülönböztető akadályt a fogyatékossággal élő személyek kulturális 
anyagokhoz történő hozzáférésével szemben. 
4. A fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon jogosultak sajátos kulturális és 
nyelvi identitásuk elismerésére és támogatására, beleértve a jelnyelveket és a siket kultúrát. 
5. Azzal a céllal, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon 
vehessenek részt a rekreációs, szabadidős és sporttevékenységekben, a részes államok 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket, annak érdekében, hogy: 
a) a lehető legnagyobb mértékben bátorítsák és előmozdítsák a fogyatékossággal élő 
személyek részvételét az integrált sporttevékenységekben, minden szinten; 
b) biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fogyatékosság típusához igazodó, 
speciális rekreációs és sporttevékenységek szervezésének, fejlesztésének és az ezekben való 
részvételnek a lehetőségét, valamint hogy e célból ösztönözzék a megfelelő oktatás, edzés és 
a szükséges források biztosítását, másokkal azonos alapon; 
c) biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek hozzáférését a sport-, üdülési és turisztikai 
helyszínekhez; 
d) biztosítsák, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek más gyermekekkel egyenlő 
hozzáféréssel bírjanak a játékokhoz, rekreációs, sport- és üdülési tevékenységekhez, 
beleértve az iskolarendszerben előforduló hasonló tevékenységeket; 
e) biztosítsák, hogy a fogyatékossággal élő személyek hozzáférjenek a rekreációs, 
szabadidős, sport- és turisztikai tevékenységeket szervezők által nyújtott 
szolgáltatásokhoz.” 
 
A fogyatékos emberek turisztikai, kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférése szorosan 
összefügg olyan egyetemes jogokkal, mint az emberi méltóság és az egyenlő esélyű 
hozzáférés, a kultúrához, szabadidő eltöltéséhez való jog.  
 
A mozgáskorlátozott emberek szempontjából kiemelten fontos az akadálymentesség és a 
rehabilitáció, a habilitációs szolgáltatáshoz kapcsolódó jogok és fogalmak tisztázása. Az 
egészségügyi rehabilitáció a gyógyturizmus határterülete, hiszen olyan mozgásszervi 
medikális, fizikoterápiás kezeléseket foglal magába, mely szaktudások és kompetenciák 
megléte a szolgáltatók és a mozgáskorlátozott emberek közös érdeke.  
Az Egyezmény 25. cikke az egészségügyi ellátáshoz való jogon belül kiemeli az egészségügyi 
rehabilitációhoz való jogot, míg 26. cikke nevesíti a fogyatékos emberek habilitációhoz, 
rehabilitációhoz való jogát, és azt, hogy a részes államok támogatják a habilitációs és 
rehabilitációs szolgáltatásokban dolgozó szakértők és személyzet képzésének és 
továbbképzésének fejlesztését. 
Az akadálymentes környezet az akadálymentes hozzáférés jogától nem külön választható (9 
cikk.), és az Egyezmény két fogalmat vezetett be ezzel kapcsolatban: az egyetemes tervezést 
és az ésszerű alkalmazkodást. 



4 
 

 
Az Egyezmény 2. cikke szerinti meghatározás: „Egyetemes tervezés”-en a termékek, a 
környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését értjük, hogy azok 
minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek: 
adaptálás vagy speciális tervezés szükségessége nélkül.“ Az egyetemes tervezés nem 
zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek csoportjai számára szükséges támogató-segítő 
eszközök és technológiák indokolt esetben történő használatát.” Az egyetemes tervezés 
tehát olyan preventív tervezési szempont, amely szerint az épített környezet mellett a 
szolgáltatásokat is akadálymentessé kell tenni, így lesz a környezetünk olyan, hogy minden 
ember funkcionálisan tudja használni azt. Az eleve így tervezett épületek nem zárják ki az 
esztétikumot, nem növelik a beruházás költségeit, amelyek hosszútávon egyébként is 
kifizetődnek.  
 
A már megépített régi épületek utólagos akadálymentesítése is megoldás, még akkor is, ha 
bonyolultabb az eljárás. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény meghatározása szerint: „Akadálymentesnek akkor tekinthető a környezet, ha 
annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, 
ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez 
speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.” A 
törvény előírja, hogy az építmény elhelyezése során biztosítani kell a közhasználatú 
építmények esetében a mindenki számára biztonságos és akadálymentes 
megközelíthetőséget; illetve az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) 
építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell 
mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes 
használatot.  
 
Az „ésszerű alkalmazkodás” az Egyezmény szerint „az elengedhetetlen és megfelelő 
módosításokat és változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és 
indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő 
személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő 
mértékű élvezetét és gyakorlását;” vagyis az akadálymentes környezetben az egyéni 
igényekhez igazodó kisebb átalakításokat jelenti, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az adott 
személy igénybe tudja venni a szolgáltatásokat. 
 
Szövetségünk továbbá kiemeli a súlyosan mozgássérült emberek helyzetét. Az Egyezmény 
értelmében a fogyatékos emberek csoportjába mindig bele kell érteni a fokozott támogatási 
szükségletű személyeket (Egyezmény Preambulum j.) pont). A gyakorlatban azonban azt 
tapasztaljuk, hogy a progrediáló állapotú, vagy négy végtagra érintett mozgássérült 
emberek nem kapják meg a szükséges ellátásokat, még a for-profit szolgáltatások esetén 
sem. Pedig az a szolgáltatás és épített környezet, amely a súlyosan mozgássérült 
embereknek megfelelő, kényelmes a többi mozgássérült vagy idős ember számára is. Az 
Egyezmény kiemeli, hogy a fogyatékos gyermeket nevelő családoknak is szolgáltatásokat kell 
nyújtani annak érdekében, hogy a gyermekek teljes életet élhessenek a családjukkal. 
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2. A jelenlegi helyzet, konkrét javaslatok 
 

2.1. Az akadálymentesítés jelenlegi helyzete 
 
Akadálymentesítésre vonatkozó passzust tartalmazott a Nemzeti Turizmusfejlesztési 
Stratégia 2005-2013 3.§-a is: „A turisztikai létesítmények, programok, szálláshelyek és 
vendéglátóhelyek a különböző fogyatékos emberek igényeinek megfelelő kialakítása, ami 
kiterjed az információkhoz való hozzáférésre is modern technológia vívmányainak 
alkalmazásával. Kis beruházással járó, a hozzáférhetőséget mégis javító intézkedések 
meghozatala, illetve fogyatékos emberek speciális igényeinek megfelelő 
szálláshelyfejlesztés”. Ez a dokumentum még az Egyezmény elfogadása előtt készült. 
Történtek ugyan érzékelhető lépések, de ezúttal minőségi-, volumen-, és garanciális 
szabályok bevezetését is kérjük! Az előző stratégiában az akadálymentesítés elsősorban a 
szálláshelyekre vonatkozott. Azt is látjuk, hogy több turisztikai látványosság, nevezetesség, 
múzeumi beruházás esetén gondoskodtak liftek létesítéséről, amelyek főleg az európai uniós 
forrásokból valósultak meg. Észlelhető továbbá az is, hogy az akadálymentesítés fogalma 
már megjelent, több szálláshely jelzi, hogy van akadálymentes szobája. Nagy a 
bizonytalanság viszont arra nézve, hogy mit tekintünk akadálymentesnek. A gyakorlatban 
az akadálymentesnek mondott épített környezet sokszor nem használható egy 
kerekesszékes ember számára. A szállodák akadálymentesítésénél például több 
„típushibát“ is megfigyeltünk:  
- a bejárathoz rámpa vezet, de annak dőlésszöge nagyobb, mint a törvényben előírt 5%, 
ezért túl meredek, a kerekesszékes személy önállóan nem tudja használni; 
- sok esetben a szállodába való akadálymentes bejutás a gazdasági, vagy hátsó bejáratnál 
történik, ami méltatlan helyzetet teremt a mozgássérült emberek számára;  
- a hotelszobákban a mosdók, fürdőszobák méretét nem növelték meg, így kerekesszékkel 
nem lehet bennük odafordulni a mosdóhoz, WC-hez; 
- kialakították az összefolyós zuhanyzót a megfelelő, normálnál nagyobb alapterületű 
fürdőszobában, de nem szereltek fel kapaszkodókat sem a zuhany, sem a WC mellé; 
- megfelelő a fürdőszoba alapterülete, van kapaszkodó a WC mellett, de meghagyták a 
zuhanytálcát, vagy magát a zuhanykabint is; 
- a padlózat csúszásveszélyes; 
- akadálymentes szobának jelölik azt is, amikor a kerekesszékkel használható fürdőszoba 
nem tartozik közvetlenül a szobához;  
- a szolgáltató, közösségi helyiségek, pl. étterem, szinteltolással van megoldva, lépcső vezet 
fel hozzájuk; 
- nem működnek a korlátliftek, illetve túl kicsi alapterületűek a személyfelvonók;  
- az akadálymentes szobák általában egy vagy két személyre vannak kialakítva, nem 
alkalmasak több kerekesszékes személy egyszerre történő elszállásolására: 
mozgáskorlátozott pár, vagy mozgáskorlátozott szülők a gyerekeikkel, mint család, nem 
férnek el. A mozgáskorlátozott gyermeket nevelő családok egy szobába vagy egy 
apartmanba történő elhelyezését nagyon kevés szállásadó tudja vállalni, így a családtagok 
külön szobában kényszerülnek aludni a nyaralás alatt; 
- a mozgáskorlátozott emberek sokszor a helyszínen szembesülnek azzal, hogy az 
akadálymentesnek hirdetett szolgáltatás számukra nem megfelelő. 
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2. 2. Az akadálymentesítés megfelelő folyamatára tett javaslatok 
 
A stratégia kialakításánál és végrehajtásánál az akadálymentesítésnek mérhetőnek és 
indikátorokkal támogatottnak kell lennie. Egységes elvárásokat kell megfogalmazni, 
garanciákat kell beépíteni és ki kell dolgozni az ellenőrzés rendszerét! A védjegy bevezetése 
nemcsak ösztönzőleg hat, hanem a szolgáltató brandjét is erősíti, és a célcsoport számára is 
kiszámítható szolgáltatásspektrumot jelent. Fontos, hogy a védjegy, a minőségi garanciák 
bevezetése, odaítélése és ellenőrzése a turisztikai szolgáltatóktól függetlenül történjen! 
 
Ahhoz, hogy az akadálymentesítés sikeres legyen, magukat az érintetteket is be kell vonni 
a folyamatba. A szolgáltatások, az épített környezet, a garanciális- és védjegy szabályok 
kialakításánál rehabilitációs mérnököket és tapasztalati szakértőket kell alkalmazni.  
 
Az új építésű beruházásoknak az egyetemes tervezés elvét követve kell megvalósulniuk. 
Forrást kell biztosítani a régebbi építésű nem akadálymentes, vagy a nem megfelelően 
akadálymentesített létesítmények akadálymentesítésére is. Bár az uniós fejlesztéseknél 
kötelező az akadálymentesítés, kérjük, hogy ennek megléte legyen indikátor-szinten 
alapfeltétel, így az Egyezmény végrehajtását is jobban tudja az ország igazolni. Kérjük 
továbbá, hogy a hazai források és a magánberuházások esetén is legyen kötelező az 
akadálymentes kialakítás! 
 
2.3. Az egyenlő esélyű hozzáférés, akadálymentesítés hatálya 
 
Az Egyezmény alapján a múzeumoknak, a színházaknak, a nemzeti emlékhelyeknek, a 
szabadidős- és turisztikai irodáknak, vendéglátóipari egységeknek, a rekreációs 
szolgáltatásoknak, a sportlétesítményeknek és a turisztikai helyszíneknek éppúgy 
akadálymentesnek kell lenniük, mint a szálláshelyeknek. 
 
Kérjük, hogy az akadálymentes szolgáltatásokról szóló információ legyen aktuális és 
elérhető a szálláshelyeken, és a turisztikai információs szolgáltatásoknál is. A 
közintézmények akadálymentességét illetően például készült adatbázis, de annak 
gondozása, frissítése nem volt megoldva. A szolgáltatások, szálláshelyek közöljenek 
releváns információt arra vonatkozóan, hogy pontosan mi fogadja az odaérkezőket. Ne 
fordulhasson elő, hogy az akadálymentes szoba a valóságban mást takar! 
 
2.4. A közlekedés akadálymentesítése 
 
A közösségi közlekedéshez való egyenlő hozzáférés hatással van a hazai és a külföldi 
mozgássérült turisták aktivitására. A budapesti reptérről kerekesszékkel nem lehet a 
belvárosba bejutni. Ha ez meg lenne oldva a tömegközlekedés akadálymentesítésével, 
illetve azzal, hogy a reptéri transzfert biztosító mikrobuszok (airport shuttle) közt lenne 
akadálymentesen kialakított, rámpával vagy lifttel ellátott jármű, sokkal több mozgássérült 
turista jönne Magyarországra. A közlekedés akadálymentesítését illetően akadálymentes 
útvonalak kialakításáról is kell gondoskodni (pl. macskaköves terek, utcák esetében, ahol 
kerekesszékkel önállóan lehetetlen közlekedni, ill. magas járdaszegélyek, lépcsők stb. 
esetében). Ameddig ez nem történik meg, a szálláshelyeknek és az információs pontoknak 
pontos információt kell közölniük arról, hogy kerekesszékkel hova lehet eljutni. Alapvető 
probléma, hogy nincs megfelelő számú és méretű akadálymentes parkolóhely, ahol 
kerekesszékkel kényelmesen ki lehet szállni. 
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2.5. A szálláshelyek akadálymentesítése 
 
Nagy alapterületű, teljesen akadálymentesített szobák, megfelelő fürdőszobával, 
bútorzattal való kialakítása nélkül az adott szálláshely nem minősül akadálymentesnek! A 
2.1 pontban említett problémák orvoslásán túl, az akadálymentes szálláshelyek hozzáférése 
minden szállástípusnál és árkategóriában legyen elérhető! A szálláshelyek, hotelek közösségi 
helyiségeire is vonatkozzon az akadálymentesítés követelménye. A vonatkozó építési 
előírások betartása mellett elengedhetetlen, hogy érintetteket vonjanak be a speciális 
szobák, az akadálymentes szolgáltatóhelyiségek kialakításába. 
 
2.6. Külön szolgáltatások súlyosan mozgássérült személyek részére 
 
Ki kell alakítani olyan szállodaiszoba-típust, amely rendelkezik a súlyosan mozgássérült 
embereket segítő smart-home eszközökkel (pl. távirányítható ablaknyitó, távirányítható 
villanykapcsoló) és emelőszerkezet van benne. A súlyosan mozgássérült emberek utazásának 
szervezésénél olyan szolgáltatásokat kell létrehozni és bevezetni, mint pl. a személyi segítő, 
aki a mindennapi szükségleteknél nyújt segítséget (étkezés, tisztálkodás, öltözködés stb.).  
 

3. Segédeszközök, innovációs szolgáltatások 
 
A segédeszközök a mozgáskorlátozott emberek önállóságát biztosítják. A tudomány 
fejlődésével egyre több innováció jelenik meg, ezek alkalmazása azonban a turisztikában 
nem általános gyakorlat. Sokszor kérdezik a MEOSZ-t a külföldről ide utazó turisták, hogy hol 
tudnak kerekesszéket, mopedet, járást segítő eszközöket bérelni. Jelenleg a kölcsönzési 
rendszer ezekre az igényekre nem tud megfelelően reagálni.  
 
Mozgáskorlátozott gépkocsivezető számára nem lehet átalakított autót (kézi vezérlésre 
átalakított gépjármű) bérelni, ugyanígy nem megoldott az emelőszerkezetes autó bérlése 
sem, mely akkor lenne jó, ha valaki elektromos kerekesszékes családtagját szeretné 
szállítani. Biztosítani kell azokhoz a speciális segédeszközökhöz való hozzájutást is, amelyek 
kifejezetten e célcsoport sportolását, strandolását (pl. speciális, vízbe-, homokba vihető 
kerekesszék, sportszék), művészeti  tekénységét segítik. 
 

4. A turizmusban dolgozó szakemberek, személyzet képzése,  
a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelése 

 
Az Egyezmény értelmében a turizmusban dolgozókat is képezni kell ahhoz, hogy biztosítva 
legyen a fogyatékos emberek számára a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A 
szolgáltatóknak minden olyan személyt be kell vonni a képzésbe, aki közvetlenül a 
vendégekkel foglalkozik. A tudatosság része a megfelelő hozzáállás, a negatív sztereotípiák, 
előítéletek lebontása, együttműködés a fogyatékos emberrel az emberi méltósága 
tiszteletben tartása érdekében, a segítségnyújtás formáinak, a határok, kompetenciák 
tisztázása. 
 
Fontos a turisztikai szolgáltatók tudatosságának növelése annak érdekében, hogy 
nyissanak a mozgáskorlátozott emberek felé, „kiaknázatlan piaci szegmensnek” tekintve 
őket. A mozgáskorlátozott emberek az éttermi-, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatást 
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nyújtóktól több odafigyelést, eltérő szolgáltatásokat igényelnek, de a leghűségesebb 
vendégek lesznek, ha elégedetten távozhatnak. 
 

5. Gyógyturizmus 
 

A gyógyturizmus segítségével jelentős életminőség-javulást lehet elérni a mozgáskorlátozott 
embereknél. Ahogy azt fentebb is megfogalmaztuk, a gyógyturizmus az egészségügyi 
rehabilitáció fontos területe. Az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat minőségi és mennyiségi 
mutatókkal is növelni szükséges: speciális, mozgáskorlátozott emberekre vonatkozó balneo-, 
fizikoterápiás kezelések, terápiák bővítése képzések szervezésével. A különböző állapotra 
vonatkozó kezeléseket külön fel kell tüntetni! 
 
A medencéket, fürdőhelyiségeket akadálymentessé kell tenni, a speciális beemelő 
szerkezetek hiánya is nagy gondot jelent. Gondolni kell arra is, hogy a súlyosan 
mozgáskorlátozott embereknek személyi segítésre lehet szükségük. Ki kell dolgozni továbbá, 
és elérhetővé kell tenni az akadálymentes és biztonságos szaunázáshoz, kádfürdőhöz, 
masszázshoz, vízisportoláshoz szükséges innovációkat.  
 

6. Üdülési pályázatok fogyatékos emberek, gyermekek számára 
 
A jelenlegi szociális üdültetési pályázati rendszer átdolgozását kérjük oly módon, hogy ne 
csak a 18 évet betöltött fogyatékos személyek vehessék igénybe, hanem a fogyatékos 
gyermeket nevelő családok is! 
 
A fogyatékos gyermek megszületésével a család élete jelentős mértékben átrendeződik 
annak érdekében, hogy a gyermek jólétét, fejlődését – a hiányos terápiás, medikális, oktatási 
rendszerben – megteremtsék. A családok nyaralásának elősegítése hosszútávon kifizetődik, 
hiszen a pihenés, a kikapcsolódás energiával tölti fel a család minden tagját.  
 
A fogyatékos gyermekek nyaralását külön kell ösztönözni, növelni kell az akadálymentes 
erdei iskolák, táborhelyek számát! Az Egyezmény a fogyatékos gyermekek oktatására nézve 
az inkluzív oktatási rendszert írja elő, vagyis a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekeket 
együtt nevelve kell biztosítani a befogadó környezetet, az akadálymentes tanulást és 
képességfejlesztést. Nagyon fontos, hogy a gyermekeknek szóló nyári programok és 
szálláslehetőségek is kerüljenek bele az „akadálymentesítendő“ szolgáltatások körébe. A 
fogyatékos gyermekek jelenlegi táborozási lehetőségeit bővíteni kell! A táborozás az 
önállóság növelésének fontos eszköze, ahol a gyermekek kiszakadhatnak a szülői 
környzetből, és egy másik közegben próbálhatják ki képességeiket. 
 

7. Foglalkoztatás 
 

Javasoljuk a fogyatékos emberek turizmusban való foglalkoztatásának növelését.  
 

8. Turisztikai szolgáltatások mozgáskorlátozott emberek részére 
 

Az utazási irodák munkatársainak meg kell ismerniük a mozgáskorlátozott emberek általános 
igényeit. Pontos információkkal kell szolgálniuk az általuk kínált csomagokra nézve, illetve 
külön egyeztetés lehetőségét is biztosítani szükséges. Gyakran csak egy mozgáskorlátozott 
jel van a katalógusban, de azt nem tudni, hogy az a gyakorlatban mit takar. A szolgáltatások 
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ilyen típúsú információkkal való kiegészítését a bel- és külföldi turisztikai szolgáltatások 
esetén is kérjük bevezetni!  
 

9. A „semmit rólunk nélkülünk“ elv követése 
 

A „semmit rólunk nélkülünk elve“ az Egyezményben konkrétan az alábbiak szerint jelenik 
meg: „az Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása és 
végrehajtása során, továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel 
kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban a részes államok szorosan egyeztetnek, 
amelybe aktívan bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő 
személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is.“ 
 
Szövetségünk üdvözli, hogy a turisztikai stratégia megalkotásához kikérték a véleményét. 
Külön örülünk annak, hogy már a kezdeti szakaszban megtörtént a kapcsolatfelvétel! Ezúton 
is felajánljuk 35 éves szakmai tapasztalatunkat és együttműködésünket a stratégia 
megalkotásában és megvalósításában!  
 
Budapest, 2016. augusztus 15.  
 
 
Bízva a jövőbeni közös és sikeres munkában, 
 
 

tisztelettel 
 

Kovács Ágnes s k. 
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