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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) 
képviseletében a 2016. február 16. napján kelt fenti hivatkozási számú levelével kapcsolatosan az alábbi 
tájékoztatást nyújtjuk. 
 
 

1. Nemzetközi, ember jogi alapvetések 

Szövetségünk célja, hogy az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 
fogyatékosság fogalmával összhangban a környezeti akadályok beazonosításával és felszámoltatásával 
csökkentse az egyének károsodásából eredő hátrányait.  

A fogyatékos emberek oktatáshoz való jogának teljesítésekor az egyezmény 24. cikke alapján biztosítani kell 
befogadó oktatást, és figyelemmel kell lenni az emberben rejlő képességek, méltóságérzet és önbecsülés 
teljes mértékű kifejlesztésére. A fogyatékossággal élő személyek személyiségének, tehetségének és 
alkotóképességének, valamint mentális és fizikai képességeiknek lehető legteljesebb fejlesztése a cél. Mivel 
az egyezményt Magyarország ratifikálta, a befogadó oktatáshoz való jog biztosítására nézve kötelezettséget 
vállalt magára. Így a magyar mozgáskorlátozott tanulóknak meg kell kapniuk a hatékony tanulásukat 
előmozdító szükséges támogatást az általános oktatási rendszerben; és az államnak hatékony, személyre 
szabott támogató intézkedéseket kell biztosítania a tudományos és társadalmi fejlődés legmagasabb fokának 
elérését segítő környezetben, a teljes körű integráció céljával összhangban. 

A Szövetség kiemelt figyelmet fordít az oktatás területére, mert a befogadó, minőségi és hatékony oktatásban 
való részvétel a kulcsa a fogyatékos személyek felnőttkori társadalmi részvételnek is, és a nem megfelelő 
fejlesztés és oktatás csak a társadalmi hátrányok, a függőség és a kirekesztettség elmélyüléséhez vezet. 
  
Az ENSZ egyezmény befogadó oktatást ír elő, azonban hazánk gyakorlatában a sajátos nevelési 
igényű gyermekek befogadó oktatáshoz való hozzáférése sajnos még mindig nem biztosított. 
Szövetségünk 2016 januárjában véleményezte az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak 
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Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) inkluzív oktatásról szóló általános kommentár-tervezetét, melyet a 
CRPD 24. cikkének kifejtéseként jelenleg is készít a Bizottság. 
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Az általános kommentár-tervezet és a CRPD alapján, valamint a mozgássérült tanulók mindenek felett álló 
érdekére hivatkozva a Szövetség a jelen oktatási rendszertől is elvárja, hogy a célcsoport minőségi 
oktatásban részesüljön, még akkor is, ha a minőségi oktatás feltételeit hosszútávon az inkluzív oktatás 
feltételrendszerében kell megteremteni. 
 
„Az inkluzív szemlélet magában foglalja az oktatási rendszer kapacitásának megerősítését minden tanuló 
felkarolása, segítése érdekében. Arra fókuszál, hogy minden diák jelen legyen, részt vegyen és eredményes 
legyen, különösen azok, akik különféle okok miatt a kirekesztés veszélyének vannak kitéve. A befogadás 
jelenti a hozzáférést, folyamatosságot és előrehaladást a magas színvonalú oktatás terén bármiféle hátrányos 
megkülönböztetés nélkül, akár az iskolai rendszeren belül, vagy azon kívül. Arra törekszik, hogy közösségek, 
rendszerek, struktúrák számára lehetővé váljon a diszkrimináció leküzdése, a sokféleség öröme, a részvétel 
elősegítése és az akadályok leküzdése a tanulás és részvétel érdekében minden ember számára. Így ez 
megköveteli az oktatási rendszerek gyökeres átalakítását, nem csak törvényi és politikai szinten, hanem a 
finanszírozási mechanizmus, az irányítás, az oktatás tervezése, a tananyag átadása és a monitorozás 
tekintetében is.” Általános kommentár tervezet 24 cikkelyhez, 
 
A nemzetközi gyakorlatban a sajátos nevelésű tanulók minőségi oktatásának biztosításában számtalan jó 
gyakorlat van, mely segítségével a mozgássérült tanulók a legmagasabb tudományos fokozatig is eljutnak. A 
Szövetség tagszervezete fordította le először az Inklúziós indexet, melynek komplex elveiből idézünk:  

- „Minden tanulóval szemben magasak az elvárások,  
- A támogatások minden formáját összehangoljuk, 
- A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos törvényi előírásokat arra 

használjuk fel, hogy mérsékeljük az összes diák tanulásának és részvételének akadályait. 
- Az értékelés hozzájárul az összes tanuló teljesítményének fokozásához” Tony Booth- Mel Ainscow: 

Inklúziós Index .
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A Szövetség a Bizottságnak azt javasolta az általános kommentár-tervezet véleményezésekor, hogy a 
személyi segítés is legyen az iskolai akadálymentesítés kötelező eleme, illetve hangsúlyoztuk, hogy minden 
tanulóval szemben az akadálymentesítéssel összhangban legyenek magasak az elvárások, annak 
érdekében, hogy a mozgáskorlátozott tanulók olyan versenyképes tudást szerezhessenek, melyet a nem 
mozgáskorlátozott társaiknak az oktatási rendszer kínál.
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2. Hazai jogszabályok és gyakorlat 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 13.§-a 
értelmében a fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai 
fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő 
felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) alapján a köznevelés kiemelt 
feladata a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 
tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb 
fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 
 
Sajátos nevelési igényű tanulónak - a meghatározását az Nktv. 4.§ 25. pontja tartalmazza - minősül az a 
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

                                                 
1
  Draft General Comment on the right to inclusive education  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx 
2
  Tony Booth-Mel Ainscow Inklúziós Index, útmutató inkluzív iskolák fejlesztéséhez, Magyarországon kiadja és terjeszti: Csefkó 

Mónika, Csepregi András és a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 2009 
3
  MEOSZ állásfoglalása az alábbi linken elérhető: 

http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_284 
 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx
http://www.meosz.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_284
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előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az Nktv. 47. pontja 
rendelkezik a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, míg az 55. § rendelkezik arról, hogy az igazgató 
felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, 
sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi 
 
A Szövetség álláspontja szerint, a mozgáskorlátozott gyerekek és fiatalok oktatásának az egyéni 
szükségleten alapuló megközelítése nagyon fontos alapkő, és olyan beavatkozásokkal kell kísérni, melyek a 
környezeti akadályok lebontását célozzák. Különben „a sajátos nevelési igény” szegregációhoz vezető címke 
marad. Továbbá a mozgássérült tanulók felmentése nem lehet cél, hanem azokat a támogatásokat kell 
megszervezni, és folyamatosan az egyén aktuális állapotához, fejlesztéséhez igazítani, melyek segítségével 
a tananyagot az egyének a legmagasabb szinten elsajátíthatják. 
 
Fontos rögzíteni, hogy ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől 
kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, illetve attól az évtől kezdődően, hogy 
tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt, mely 2014. szeptember 1-jétől kötelező. (Eddig az 
időpontig az érintett tanulók részére a fejlesztő iskolai oktatás a Kt. szabályai szerint is megszervezhető.) 
Ebből kifolyólag a sajátos nevelési igényű gyermekek már a kezdetektől az érintett hatóságok, szervek, 
intézmények látókörében vannak, ezért azoknak pontosan ismerniük kell (kellene) a tanulók speciális igényeit, 
egyéni képességeiket. 
 
Pontosan emiatt lehet az, hogy az Nktv. 56. § (1) bekezdése alapján az igazgató a tanulót, ha egyéni 
adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján mentesítheti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges 
értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés 
alól. 

 
A Szövetség álláspontja szerint nem lehet cél, hogy a tanulók számonkérésekből, szintfelmérőkből felmentést 
kapjanak, például a korlátozott írásképességük miatt. Hátrányos megkülönböztetésként értékeljük, ha a 
tanulók kimaradnak azokból a vizsgákból, amelyeknél a személyes tanulmányuk előmeneteléről kell számot 
adni. Továbbá hátrányos megkülönböztetésnek értékeljük azt is, ha a mozgássérült tanulók kimaradnak az 
általános kompetenciamérésből, még akkor is, ha ezek a kompetenciamérések nem személyre bonthatóan 
értékelik az adott iskolai közösség tudását. 
 
Megjegyezzük, hogy gyerekek egyéni fejlesztési tervének összeállítása az a komplex folyamat, mely során 
összhangba kell hozni a gyermekek elemi rehabilitációját szolgáló mozgásfejlesztést, a részképességek 
fejlesztését és a tananyag elsajátításának ütemét, módszereit. Ez egy összetett folyamat, melyhez az iskolák 
tárgyi és személyi feltételrendszerét biztosítani állami feladat. 
 
A mozgáskorlátozott személyeknél a mozgásképesség csökkenés párosulhat diszlexia, diszgráfia és egyéb 
részképesség-zavarral is. Ezeket a további hátrányokat személyre szabottan kell a vizsgálatok alatt 
beazonosítani és a tanulás folyamatában megsegíteni. Így ez a halmozott hátrány sem lehet akadálya a 
piacképes tudás elérésének. 
 
A tanuló egyéni adottsága, fejlettsége alapozza meg annak a lehetőségét, hogy az érettségi vizsgán a fent 
hivatkozott jogszabályhely (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. 
 
Az érettségi vizsga egy állami vizsga, melyet országosan egységes vizsgakövetelmények szerint kell 
megtartani. Ennek szabályait az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. 
 
A Kormányrendelet 6.§ (7) bekezdés szerint a vizsgázó részére - a szakértői bizottság szakvéleménye 
alapján - kérelmére engedélyezni kell - vagyis mérlegelési lehetőség nélkül - az írásbeli beszámoló szóbeli 
beszámolóval, vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a 
hosszabb felkészülési időt. Ezen kérelemről az igazgatónak, mint az érettségi vizsgára való jelentkezés 
elfogadásáról döntő személynek, a jelentkezés elfogadásakor kötelező jelleggel döntenie kell. 
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Az igazgató a vizsgázó 6. § (7) bekezdése szerinti kérelmére - a Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése 
alapján az alábbiakat engedélyezheti:  

a) a 35. § (2) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni, 
b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, 
c) lehetővé kell tenni, hogy a vizsga közben a szakvéleményben előírt vagy az iskolai tanulmányok 
során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép) használja, 
d) a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, ha a középiskolában a 
megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól. 

 
A fenti felsorolásból viszont kimaradt a 6.§ (7) bekezdésében rögzített jogosultság, mely szerint az írásbeli 
beszámoló felváltható szóbeli beszámolóval, vagyis az igazgató összesen 5 lehetőség közül választhat a 
szakértői bizottság szakvéleménye alapján, igaz a 37.§ csak 4-et említ. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy amennyiben a vizsgázó a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 
igazolja, hogy sajátos nevelési igényű tanulónak minősül, úgy az igazgatónak mérlegelés nélkül 
engedélyeznie kell a vizsgázó számára az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 
beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, illetve a hosszabb felkészülési időt, illetve a 
segédeszköz használatát. 
 
Álláspontunk szerint a jogszabályi rendszer, mely a szakértői bizottság szakvéleményén alapul, megfelelően 
biztosíthatja a felső végtagokra kiható mozgásszervi fogyatékossággal élő tanulók vizsgázási lehetőségét, 
amennyiben a segítő eszközöket tágabb értelemben értelmezzük és beleérthető a személyi segítés 
igénybevétele is. 
 
A Szövetség álláspontja az, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha a szakértői bizottság a pedagógusokkal 
együtt állapíthatná meg az adott egyén akadálymentesítési szükségleteit, figyelembe véve azt a lehető 
legkisebb mértékű segítséget, mellyel a lehető legmagasabb tudás az egyén számára megszerezhető. Tehát 
a tanulási folyamat és a vizsgák akadálymentesítése szolgálja legjobban az egyenlő bánásmód elvét. Ha az 
oktatási hatóságok vélelmeznék, hogy a személyi segítés visszaélésekre adhat okot, akkor biztosítsák  azokat 
a körülményeket, hogy később a vizsgázás tisztaságához ne férjen kétség (pl. ellenőrök jelenléte). 
 
Mindazonáltal a technika fejlődésével több innovatív eszközt lehet biztosítani ahhoz, hogy a tanulás és a 
vizsgázás támogatói köre az egyén szükségleteihez igazodva változzon.  
 
Az iskoláknak minden támogatást meg kell adni ahhoz, hogy a támogató eszközöket folyamatosan biztosítani 
tudják. 
 
Visszatérve a megkeresés tárgyához, fontos rögzíteni, hogy a fenti jogszabályok csak az érettségi vizsga 
vonatkozásában rendezik a helyzetet. Nem számol azonban a tanulmányok alatt esedékes egyéb (pl. 
osztályozó, javító, felvételi, köztes, különbözeti, alapműveltségi, szakmai) vizsgákkal. 
 
Az általunk ismert gyakorlat szerint ezeknél a felméréseknél, vizsgáknál az igazgatók előszeretettel mentik fel 
a mozgásszervi fogyatékossággal élő tanulókat, mellyel hátrányosan megkülönböztetik őket. Ezért 
mindenképpen a fent bemutatott, az érettségi rendszernél alkalmazott szabályok kiterjesztése lenne fontos az 
egyéb vizsgák vonatkozásában is. 
 
A rendszer viszont nem számol azon körülménnyel, amikor a Kormányrendelet 37. § (1) bekezdésében 
felsorolt jogosultságok nem elégségesek, mert az adott vizsgánál kötelező az írásbeli számonkérés (pl.: 
nyelvvizsga), és a tanuló felső végtagjait érintő fogyatékossága miatt ennek teljesítésére még segédeszköz 
igénybe vételével sem képes, vagy egyszerűen nem áll az intézmény rendelkezésére megfelelő segédeszköz 
(pl.: diktáló program). 
 
A MEOSZ írásban fordult tagszervezeteihez, akik arról számoltak be, hogy az írásbeli érettségi vizsgákat 
szóban teszik le a felső végtagjaikat illetően mozgásukban korlátozott személyek. Azonban pl. kötelező 
írásbeli számonkérés esetén szükség van a segítő közreműködök igénybevételére, melyet azonban a 
jelenlegi szabályozás nem definiál egyértelműen. Bár a gyakorlat a segédeszköz megnevezést tág 
értelemben kiterjesztette a segítő közreműködőkre is, hiszen ezekben az esetekben a segítő közreműködő 
csak mint leíró vesz részt az eljárásban.  
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A Szövetség javaslata, az, hogy az ombudsman állapítsa meg a fenti jogszabályok pontosításának 
szükségességét, illetve kezdeményezze a jogalkotó szerveknél az egyes jogszabályok közötti összhang 
megteremtését annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteik alapján minőségi 
oktatásban részesülhessenek. 
 
Budapest, 2016. március 11. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Kovács Ágnes 
elnök 

 

 


