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Bevezető 

Az Európai Fogyatékossági Fórum (European Disability Forum - EDF) a több 

mint 30 európai tagállamban élő 80 millió fogyatékos embert képviselő európai 

ernyőszervezet. Az EDF küldetése a fogyatékos emberek számára az alapvető emberi 

jogok gyakorlásának biztosítása. Ennek érdekében az EDF aktívan közreműködik az 

európai politikák alakításában és végrehajtásában. Az EDF tagja a Nemzetközi 

Fogyatékossági Szövetségnek (International Disability Alliance - IDA), és szorosan 

együttműködik az európai intézményekkel, az Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel.  

 

A jelen állásfoglalás célja, hogy tisztázza az EDF értelmezését az ENSZ 

konvenció 19. cikkelyére vonatkozólag. A cikkely elismeri, hogy minden 

fogyatékos személynek joga van az önálló élethez és a közösségbe való 

befogadáshoz. Kötelezi a konvenció részes államait annak biztosítására, hogy a 

fogyatékos emberek megválaszthassák és irányíthassák, hogy hogyan, hol és kivel 

szeretnének élni, hogy hozzájuthassanak személyre szabott támogató 

szolgáltatásokhoz, ideértve a személyi segítő szolgáltatást és azt, hogy a mindenki 

más számára elérhető szolgáltatások  számukra is akadálymentesen hozzáférhetők  

legyenek.   

Az Európai Bizottság által finanszírozott “Deinstitutionalisation and Community 

Living: Outcomes and Costs 
1 (magyarul: Intézményi kitagolás és közösségben való 

élet: Eredmények és költségek)” című beszámoló szerint több mint egy millió 

fogyatékos gyermek és felnőtt  él intézetekben az Európai Unióban és 

Törökországban.  Habár történtek erőfeszítések sok európai országban a helyzet 

javítására, az újabb beszámolók2 még mindig az intézményi elhelyezés elterjedtségét 

mutatják, míg az alternatív lakhatási lehetőségek nem eléggé alakultak ki. A 

                                                 
1 Mansell J, Knapp M, Beadle-Brown J and Beecham, J (2007) Kitagolás és közösségi élet – 
eredmények és költségek: Beszámoló egy európai tanulmányról. 2. kötet: Fő beszámoló; Canterbury: 

Tizard Centre, University of Kent 
2
 Kirekesztés feltérképezése: Intézményi és közösségi szolgáltatások a mentális egészség terén 

Európában (Mentális Egészség Európa-Mental Health Europe) és a Mentális Egészség Iniciatíva 
(Mental Health Initiative) -  Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation), 2013 november 
 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2788%26langId%3Den&ei=PBsPU7bjEIWo0QXE-IHoDA&usg=AFQjCNHrYtydHXUsquq9NxSV2Y85pePwzQ&sig2=WHs_4XtqgnES5I8v2jj4-w
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2788%26langId%3Den&ei=PBsPU7bjEIWo0QXE-IHoDA&usg=AFQjCNHrYtydHXUsquq9NxSV2Y85pePwzQ&sig2=WHs_4XtqgnES5I8v2jj4-w


 

 

 

gazdasági válság tovább súlyosbította a helyzetet a jövedelem és a szociális kiadások 

csökkentése, valamint a reformintézkedések elhalasztása tekintetében.3 Habár az EU 

tagállamaiban eltérő a helyzet, sőt még országokon belül is jelentős eltérések 

vannak, az önálló élethez való jogot biztosítani kell minden fogyatékos 

ember számára. 

2. Az EDF elemzése a 19. cikkelyre  vonatkozóan  

2.1. Alapelvek és kapcsolódás az ENSZ konvenció (CRPD) más lényeges 

rendelkezéseihez 

A 19. cikkely a CRPD egyik alapjogát fejezi ki. Ha ennek a jognak a gyakorlását 

nem teszik lehetővé, akkor a konvencióban rögzített többi jog sem érvényesíthető 

megfelelően. A 19. cikkely sok alapelvhez kapcsolódik, amiket a CRPD rögzít, ilyen 

pl. a saját választás szabadságához való jog, a személyi függetlenség, teljes és 

hathatós részvétel és esélyegyenlőség. Más szóval az önálló élet azt kifejezi ki, hogy 

az ember szabadon választhat és hozhat döntéseket arról, hogy hogyan 

szervezze meg saját életét és hogyan vegyen részt a közösség életében 

másokkal egyenlő alapon. Hogy ez megvalósulhasson, az embereknek teljes 

mértékben át kell venniük az irányítást a számukra rendelkezésre álló támogatások 

felett, és választható módon azok finanszírozása felett is.  

A 19. cikkely elemzését az EDF a fogyatékosság szociális modelljére alapozza. 

Ez a modell elismeri, hogy a fogyatékosság egy kialakuló, fejlődő koncepció, és hogy 

a fogyatékosság a sérülétséggel élő személyek és a magatartásbeli és környezeti 

akadályok közötti egymásra hatásából ered, amely megakadályozza teljes és 

eredményes társadalmi részvételüket másokkal egyenlő módon.  

A közösségi élet szintén szoros kapcsolatban áll más jogokkal a konvecióban: 

Az akadálymentesítési és az ésszerű alkalmazkodási követelmények (2, 5. 

és 9. cikkely) kulcsfontosságúak a 19. cikkely végrehajtásához. A társadalmi 

tudatosság növelése (8. cikkely) igen fontos szerepet tölt be a fogyatékos 

                                                 
3
 Európai kormányok megszorító intézkedéseinek a fogyatékos személyek jogaira gyakorolt hatásának 

felmérése (Európai Alapítványi Központ 2012)  
 



 

 

 

emberek nagy többségének támogatását illetően, akik korábban intézményi keretek 

között éltek. 

A 8. cikkely előírja, hogy a részes államoknak el kell látniuk a fogyatékos embereket 

megfelelő és elegendő információval ahhoz, hogy ezek alapján tudjanak döntéseket 

hozni.4  

-  Törvény előtti egyenlőséghez való jog (12. cikkely): Jogképességük 

egyenjogú elismerése nélkül a fogyatékos személyektől megtagadják annak 

lehetőségét, és ahhoz való jogukat, hogy maguk eldönthessék, hogyan éljék 

életüket.5 

- Személyek szabadságtól való megfosztása, ideértve a kötelező és 

nem kívánt kezeléseket otthon, vagy intézményben: a fogyatékos 

személyeket, ideértve a pszichoszociális és intellektuális fogyatékosságal élőket, nem 

szabad megfosztani szabadságuktól fogyatékosságuk alapján (14. cikkely), a 

kínzástól, kegyetlenségtől, embertelen és megalázó bánásmódtól való mentességet 

(15. cikkely) biztosítani kell, és védelmet kell biztosítani a kizsákmányolás, erőszak 

és visszaélés ellen otthon és azon kívül. (16. cikkely). 

- Oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészséghez és családi élethez való 

jog (23, 24, 25 és 27. cikkely). 

- Személyes mobilitás, habilitáció és rehabilitáció (20. és 26. cikkely). Az 

utóbbi jog szándéka a fogyatékos emberek számára a lehető legteljesebb 

önállóságot, teljes fizikai, mentális és szakmai képességeket, teljes befogadást és 

részvételt elérni és fenntartani az élet minden területén. 

E tekintetben az EDF konkrét elképzelése az, hogy a 19. cikkely a legfőbb 

előmozdítója az önrendelkezésnek, a választás szabadságának, képessé tételnek, 

részvételnek és befogadásnak azért, hogy a fogyatékos személyek egyenrangú 

állampolgárként élhessenek és a közösség életének minden területén részt 

vehessenek.  

                                                 

4 Életet kapni: Önállóan élni és a közösség részévé válni. Jogi tanulmány az Európai 
Strukturális Alapok jelenlegi felhasználása és jövőbeli lehetőségei tekintetében a CRPD 

19. cikkely eredményes végrehajtása érdekében (ENSZ Emberjogi Főbiztos Irodája, 
Európai Regionális Iroda, 2012. április)  

5  ENSZ Bizottság a Fogyatékossággal élő Személyek Jogaiért, 12. cikkely Általános 

kommenttervezet – Törvény előtti egyenlőség 
 



 

 

 

2.2.  Egyenlő jog minden fogyatékos személy számára  

A jelen egyezményben részes államok elismerik a fogyatékos személyek 

egyenlő jogát a közösségben való élethez és a másokkal egyenlő szabad 

döntéshez való jogát; minden szükséges és hatékony intézkedést 

megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek teljes 

mértékben élvezhessék e jogaikat és a teljes közösségi befogadást és 

részvételt. (19. cikkely bevezető mondata). 

 

- Minden fogyatékos személynek joga van a saját helyi közösségében, vagy 

a maga által választott helyi közösségben élni ugyanolyan feltételekkel, mint 

bárki más. 

- Minden fogyatékos embernek joga van teljes mértékben és értelmes módon 

részese lenni a közösség mindennapi életének és abban részt venni. Joguk van 

látható módon megjelenni a közösség életében (iskolában, munkában, a 

szomszédságban, stb.) és ugyanazokat a dolgokat megtenni, mint mindenki másnak, 

együtt a többiekkel.6  

- A fogyatékos embereknek lehetőségük kell legyen társadalmi 

együttműködésekben tevékenységet, feladatokat vállalni és kapcsolatokat 

építeni másokkal egyenlő alapon.  

- A fogyatékos nőknek joguk van közösségben élni döntési lehetőségekkel 

másokkal egyenlő módon, és teljes befogadásuk és részvételük biztosított kell legyen 

a közösségben. A fogyatékos nők kevésbé férnek hozzá munkalehetőségekhez és 

oktatáshoz. Gazdasági függetlenség nélkül ők gyakran családjuktól való függőségben 

élnek és anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy önállóan éljenek.  

A fogyatékos anyákat további nehézségek akadályozzák abban, hogy önálló életet 

élhessenek. A fogyatékos anyák számára biztosítani kell a közösségi lakhatáshoz való 

                                                 

6 Fogyatékossággal élő emberek joga az önálló élethez és a közösségbe való 
befogadáshoz, p.9 (Emberjogi főbiztos, Európa Tanács, DH/Issue Paper, 2012 március) 



 

 

 

hozzáférés lehetőségét lányaikkal, fiaikkal együtt, amennyiben erre szükségük van, 

és a szükséges forrásokat is biztosítani kell, hogy anyaságukat megvalósíthassák.7 

- Ugyanígy a fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak is joguk van 

otthon, a családban felnevelkedni, és a fiataloknak joguk van ahhoz, hogy 

felnövekedésük során fokozatosan önállóvá, függetlenné váljanak szüleiktől, vagy 

gondozójuktól.8 

- A fogyatékos idős személyek szintén nehézségekbe ütköznek a 

közösségben való életre és az értelmes társadalmi részvételre vonatkozó jogaik 

gyakorlásában. Gyakran kirekesztve, vagy társadalmilag elszigetelve találják 

magukat.9  

- Etnikai kisebbséghez tartozó fogyatékos embereket, mint pl. a 

romákat Közép -és Kelet-Európában, vagy a fogyatékos bevándorlókat gyakran 

aránytalan gyakorisággal küldenek intézetekbe a társadalom többi tagjához képest.10  

- Azonban még ha a törvények garantálják is ezeket a jogokat, az önálló 

élethez és a közösségi befogadáshoz való jog gyakorlása gyakran számos 

akadályba ütközik, mint pl. kirekesztettség és szegénység, támogató 

szolgáltatások hiánya, többszörös diszkrimináció, etnikai hovatartozás, stb.11 

- A fogyatékos emberek sokféle előítélettel is szembesülnek az élet különféle 

területein. Az a felfogás, hogy a fogyatékos emberek, különösen az értelmi és a 

                                                 
7 2. Nyilatkozat a fogyatékos nők és lányok jogairól az Európai Unióban, kiadvány aktivisták és 

politikusok számára  p.63-64  (EDF, European Women’s Lobby-EWL és a spanyol fogyatékossági 
szervezet-CERMI, 2011 május) 
8 A CRPD végrehajtásáról szóló olasz hivatalos beszámoló statisztikai melléklete: Statistical annex 

(Fogyatékos Személyek Életfeltételeinek Országos Megfigyelő/Vizsgáló Intézete, 2012); Fogyatékos 
gyermekek és fiatalok, p. 6 and 11 (UNICEF tájékoztató, May 2013) 
9 Aktív Időskor és a Generációk közötti Szolidaritás Európai Éve 2012: Mindenkinek van 
szerepe 7 (AGE Platform, 2011); Életet kapni: Önállóan és a közösségbe befogadva élni, 

Jogi tanulmány az Európai Strukturális Alapok jelenlegi felhasználása és jövőbeli 

lehetőségei tekintetélben a CRPD 19. cikkely eredményes végrehajtása érdekében p. 14 
(ENSZ Emberjogi Főbiztos Irodája, Európai Regionális Iroda, 2012. április)  
10 ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogainak Bizottsága, Magyarországra vonatkozó befejező 
megfigyelések, para. 42 (CRPD/C/HUN/CO/1); Horváth és Kiss v Magyarország, Emberi Jogok Európai 

Bírósága, 11146/11.sz. pályázat, 2013; Orsus és Mások v Horvátország, Emberi Jogok Európai 

Bírósága, 15766/03.sz. pályázat, 2010 
11 ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Bizottságához benyújtott EDF anyag a CRPD 9. 

Cikkelyéről (EDF, 2012. március 15.); Fókusz a CRPD 19. cikkelyére (Európai Koalíció a 
Közösségi Életért, 2009 augusztus) 

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/Allegatostatistico.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/8thSession/CRPD-C-HUN-CO-1_en.doc
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["11146/11"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["15766/03"]}


 

 

 

pszichoszociális fogyatékossággal élők nem tudnak a közösség részévé válni, egy 

nagyon általános feltevés társadalmainkban.12   

- Továbbá a korai beavatkozás, akadálymentes tájékoztatás hiánya és 

a sorstársi támogatás, valamint a támogató szolgálatok hiánya a családok 

és a fogyatékos emberekhez közel álló informális hálózatok számára akadályozzák a 

közösségben való élet jogának gyakorlását. 

- Ezek az akadályok hozzájárulnak az intézmények létrehozásához és 

fejlesztéséhez, amely ellentétes a CRPD 19. cikkelyével. 

- A gondozó és egészségügyi szakemberek és a bírák tudatosságának 

hiánya szintén az intézményesítéshez vezet sok fogyatékos emberek számára. A 

pszichoszociális és értelmi fogyatékos emberek számára ez akár bebörtönzésükhöz 

és kényszerkezelésükhoz is vezethet. 

- A negatív sztereotípiák elleni harc szükséges ahhoz, hogy egyszer és 

mindenkorra megszüntessék a karitatív szemléletet és elkezdjék végre felmérni a 

fogyatékos emberek szükségleteit és képességeit. A közösség csak így tud megfelelő 

és hasznos szolgáltatásokat kialakítani és nyújtani állampolgárai számára. Mi több, a 

CRPD 8. cikkelye szerint a részes államok kötelessége a fogyatékos emberekkel 

szembeni előítéletek elleni küzdelem és teljes társadalmi befogadásuk elősegítése. 

2.3. Döntések meghozatala és az életvitel irányítása  

19 (a) A fogyatékos személyeknek másokkal azonos alapon 

lehetőségük van lakóhelyüknek, és annak a megválasztására, 

hogy hol és kivel élnek együtt, és nem kötelezhetőek bizonyos 

megszabott körülmények között élni.  

- A fogyatékos személyeknek joguk van ahhoz, hogy saját otthonuk legyen 

privát térrel ahhoz, hogy kialakíthassák saját identitásukat és másokhoz való 

                                                 
12 Inkluzív közösségek, erősebb közösségek: Globális beszámoló a 19. cikkelyről, a 

közösségben való élethez és a közösségbe való befogadáshoz való jog, p. 8 (Inclusion 
International, 2012 október) 
 



 

 

 

viszonyukat.13 Az emberek lakhatási lehetősége nem függhet attól, hogy hol 

kaphatják meg a számukra szükséges szolgáltatásokat. 

- Minden fogyatékos embernek joga van eldönteni, hogy hogyan éljen, 

függetlenül attól, hogy hol él. Egy fogyatékos ember pl. lakhat a saját házában 

anélkül, hogy teljes irányítása alatt tartaná a számára szükséges segítséget, azaz 

teljes függőségben él, és nem döntheti el, hogy mikor étkezzen, mikor keljen fel, 

mikor hagyja el a házat, mikor látogassa meg a barátját, stb.  

- A fogyatékos személyeknek joguk van eldönteni, hol és kivel akarnak 

élni.14 Valaki dönthet úgy például, hogy egy alternatív lakhatási lehetőséget választ, 

vagy otthon marad a családjával. Azonban személyre szabott alternatív 

támogatott lakhatási lehetőségeket biztosítani kell a közösségben, mielőtt még 

az érintett személy az adott lehetőségek közötti igazi döntést meghozza. Ha nincs 

valódi alternatíva a közösségben, egy felnőtt személy szegregált lakókörülmények 

között találhatja magát akarata ellenére, vagy “intézményesítésre kerül” a saját 

otthonában. Egy másik eredmény lehet, hogy felnőttkorú fogyatékos személyeknek 

nincs más lehetőségük, mint teljes függőségben élni a szülőktől és a családtól. 

- A szolgáltatások minősége országonként nagyon eltérő, de még országon 

belül is eltér, régiónként egyenlőtlenséget okozva. A szolgáltatások elérhetőségét 

garantálni kell úgy, hogy a fogyatékos személyek ne legyenek kénytelenek elköltözni 

egy másik régióba, vagy országba a szükséges szolgáltatás hiánya miatt. Mindenütt 

azonos magas színvonalú szolgáltatásokat kell biztosítani kötelező emberi 

jogi standardok alapján. Ezt a szükségletek alapján személyre szabott 

szolgáltatások kialakításához szükséges rugalmasság akadályozása nélkül kell 

megtenni. Vannak olyan fogyatékos emberek, akiknek támogatásra van 

szükségük döntésük meghozatalához arra vonatkozóan, hogy hogyan, hol és 

kivel éljenek. Ezt a támogatást, beleértve a sorstársi támogatást, biztosítani kell, 

elérhetővé kell tenni. Tisztelni kell a fogyatékos személy akaratát, és azt, 

                                                 

13 Életet kapni: Önállóan élni és a közösség részévé válni. Jogi tanulmány az Európai 
Strukturális Alapok jelenlegi felhasználása és jövőbeli lehetőségei tekintetében a CRPD 

19. cikkely eredményes végrehajtása érdekében (ENSZ Emberjogi Főbiztos Irodája, 
Európai Regionális Iroda, 2012. április) 

14 ENSZ Fogyatékossággal élők Jogai Bizottság, konklúziós megjegyzés - Austria, para. 37 

(CRPD/C/AUT/CO/1) 
 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/10thSession/CRPD-C-AUT-CO-1_en.doc


 

 

 

hogy mit részesít előnyben a lakhatását illető minden döntéshozatali 

folyamatban. Való igaz, hogy bármiféle támogatási rendszer, vagy lakhatási forma, 

amely nem tiszteli a fogyatékos személy döntését, akaratát és preferenciáit, nincs 

összhangban a 19. cikkellyel. 

- A fogyatékos személyeknek képeseknek kell lenniük arra, hogy elutasítsák a 

megszabott körülmények között való lakhatást vagy a 

kényszerszolgáltatásokat, ill. kényszerkezelést otthon, vagy 

intézményekben. Ebben a tekintetben valódi választási lehetőségeket és valódi 

alternatívákat kell biztosítani az intézmények mellett a közösségben, hogy a 

fogyatékos emberek képesek legyenek úgy, ott és azzal élni, akivel akarnak. 

- A választási lehetőségek figyelembe veszik a gender perspektíváját is, 

mind az épített környezetben, a helyszínen, mind pedig a szolgáltatások 

megtervezésében és felszerelésében. 

- A részes államok biztosítsák azt, hogy megszűnjön az új intézmények 

megnyitásának gyakorlata. Az intézményi elhelyezésből a közösségi 

szolgáltatásokba való átmenethez pedig terveket kell készíteni.15 Egyértelmű 

célokat kell megfogalmazni, ütemtervet készíteni, és a forrásokat is elő kell irányozni 

ahhoz, hogy az átmeneti terveket elfogadható időn belül végrehajtsák.16 

2.4. Személyre szóló szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

19 (b) A fogyatékos személyek hozzáférhetnek egy sor otthon, 

bentlakásos formában igénybevehető és más közösségi támogató 

szolgáltatáshoz, beleértve a személyi segítő szolgálatot, amely az 

életvitelt és a közösségi befogadást segíti, továbbá megelőzi a 

közösségtől való elszigetelődést és kirekesztődést. 

- A fogyatékos személyek egy sor támogató szolgáltatáshoz kell hogy 

hozzáférjenek otthon, közös lakhatásban, szociális lakásban és kisléptékű 

közösségi szolgáltatások keretében. A szolgáltatásokat adaptálni kell a fogyatékos 

                                                 
15 ENSZ Fogyatékossággal élők Jogai Bizottság, konklúziós megjegyzés - Ausztria, para. 37 

(CRPD/C/AUT/CO/1) 
16 ENSZ Fogyatékossággal élők Jogai Bizottság, konklúziós megjegyzés - Paraguay, para. 48 
(CRPD/C/PRY/CO/1) 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/10thSession/CRPD-C-AUT-CO-1_en.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/9thSession/CRPD.C.PRY.CO.1-ENG.doc


 

 

 

személyek speciális szükségleteire.17 Külön figyelmet kell fordítani a fokozott 

támogatási szükségletű fogyatékos nők és lányok szükségleteire. 

- A támogatást a közösségben kell nyújtani, ott, ahol a fogyatékos 

személy lakóhelyet választott magának. Ugyanakkor az adott személy nem 

kényszeríthető olyan helyen való lakhatásra, ahol vannak szolgáltatások. 

- A támogató szolgáltatásoknak lehetőséget kell biztosítaniuk a fogyatékos 

emberek számára tehetségük és készségeik fejlesztésére képzettségük 

szerint életük végéig. 

- A családok és a fogyatékos személyekhez közel álló informális hálózatok 

számára is elérhetők kell legyenek a támogatások a fogyatékos emberek 

potenciális képességeinek fejlesztése, erősítése érdekében. 

- A fogyatékos személyekhez, és az őket képviselő szervezetekhez közel álló 

felhasználókat, családokat, hálózatokat be kell vonni a támogató szolgálatok és 

az önálló élet rendszerek megtervezésébe, végrehajtásába, 

kiértékelésébe.18 

- A fogyatékos személyek ellenőrizzék a támogató szolgálatok 

minőségét. A hatóságoknak uniós színvonalú standardokat kell kidolgozniuk és 

elfogadniuk a minőségről a fogyatékossággal élő emberekkel és az őket képviselő 

szervezetekkel folytatott szoros konzultáció alapján. 

- Olyan emberek számára, akik pl. jelentős pszichoszociális fogyatékossággal és 

magatartásproblémával élnek, személyre szabott és személyre szóló 

támogatást kell biztosítani a magatartásprobléma kezelése és következményeinek 

megelőzése érdekében, miközben tiszteletben kell tartani a személy integritását és 

alapvető szabadságát.  

- A támogatásnak az adott személy saját szükségletein, preferenciáin, 

saját és családi körülményein kell alapulnia. 

- Nem elegendő az “alapszintű” támogatást biztosítani, a minimumot a 

túléléshez, vagy pusztán az orvosi ellátást. A támogatásnak egyaránt lehetővé kell 

                                                 
17 ENSZ Fogyatékossággal élők Jogai Bizottság, konklúziós megjegyzés - Argentina, para. 34 

(CRPD/C/ARG/CO/1) 
18 ENSZ Fogyatékossággal élők Jogai Bizottság, konklúziós megjegyzés - Paraguay, para. 50 
(CRPD/C/PRY/CO/1) 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/8thSession/CRPD-C-ARG-CO-1_en.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/9thSession/CRPD.C.PRY.CO.1-ENG.doc


 

 

 

tennie a társadalmi élethez, oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, kulturális 

eseményekhez és a szabadidős tevékenységekhez való hozzáférést, és az 

azokban való részvételt.  

- A hatóságok ne ellenőrizzék és ne ítéljék el, hogy a fogyatékos személy 

hogyan használja fel a támogatást, viszont a fogyatékos személyek határozzák meg 

a prioritásaikat és irányítsák saját életüket.  

- A támogatást addig kell nyújtani, ameddig szükséges, és a felmerülő 

szükség, illetve preferenciák szerint kell azt módosítani a felhasználó számára 

(saját maga által irányított szükséglet felmérése). 

- Egy átfogó, az élet minden szempontját figyelembe vevő személyi 

segítő támogatást kell biztosítani: a személyi segítségnyújtás hozzáférhető kell 

legyen minden fogyatékos személy számára jövedelmére, sérültségére való tekintet 

nélkül, az adott szervezeti formában, szabad választás alapján, lakóhelytől 

függetlenül.19 A személyi segítést úgy kell értelmezni, ahogy azt maguk a fogyatékos 

emberek kitalálták, kidolgozták és fejlesztették. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó 

közvetlenül kiválaszthatja a személyi segítőjét, eldöntheti, hogyan, hol és mikor kéri 

a segítséget.  

- Elő kell segíteni a megfelelő képzést a fogyatékos nők és férfiak speciális 

szükségleteiről a közösségi szolgáltatások munkatársai részére.  

- Minden fogyatékos embert védeni kell az erőszaktól, sértésektől és 

visszaélésektől, különösen a fogyatékos nőket és lányokat, elfogadott protokollok 

és gyakorlatok alapján. 

- A fogyatékos embereknek támogató csoportokat és sorstársi 

támogatókat is el kell tudniuk érni, ez különösen a sérült fiatalokra, értelmi sérült, 

vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekre vonatkozik a mindennapi 

életük során. 

- A fogyatékos személyeknek biztosítani kell annak szabadságát, hogy 

alkalmazzák és betanítsák személyi segítőiket. Ugyanakkor a személyi segítők 

igazságos és kedvező körülmények között kell, hogy tudjanak dolgozni a 

fenntartható és hosszútávú megoldások biztosítása érdekében. 

                                                 
19 ENSZ CRPD Bizottság, Ügyek Listája - Ausztria, para. 39  (CRPD/C/AUT/Q/1) és konklúziós 
megjegyzés –  Spanyolország, para. 42 (CRPD/C/ESP/CO/1) 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/9thSession/CRPD-C-AUT-Q-1_en.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc


 

 

 

- A fogyatékos személyek személyes büdzsét (költségvetést/ 

költségkeretet) kell hogy kapjanak, hogy kifizethessék a szolgáltató által nyújtott 

szolgáltatást és/vagy megszervezhessék a szolgáltatást a saját maguk számára. E 

tekintetben a fogyatékos személy ott lakhat, ahol akar, és senki sem kényszeríti, 

hogy ott lakjon, ahol szolgáltatást nyújtanak. A személyes büdzsé lehetővé teszi a 

fogyatékos személy számára, hogy önállóan döntsön az életéről, ami megőrzi a 

személyes méltóságát. Ebben az esetben a szolgáltatások rendelkezésre állása 

előfeltétel, és a hatóságoknak biztosítaniuk kell az akadálymentesen hozzáférhető 

szolgáltatásokat az adott közösségben.20 

- A lakóhely adaptációihoz (akadálymentesítéséhez), vagy a segédeszközök 

biztosításához az anyagi segítséget meg kell adni az érintett személy 

autonómiájának növelése és alapvető jogainak biztosítása érdekében.21 

- Ahhoz, hogy az adott személy meg tudjon bízni a támogatásban, a 

finanszírozást hosszútávon kell biztosítani. 

2.5. Minden fogyatékos személyt befogadó egyéb, normál közösségi 

szolgáltatások  

 

19 (c) Az összlakosság számára kialakított közösségi szolgáltatások és 

létesítmények is elérhetők másokkal egyenlő alapon a fogyatékos 

személyek számára, és kielégítik szükségleteiket. 

 

- A részes államok intézkedjenek arról, hogy a normál szolgáltatások, pl. 

oktatás, közlekedés, egészségügy, az erőszak megelőzése és elhárítása, 

foglalkoztatás akadálymentesen hozzáférhetők legyenek a fogyatékos 

személyek számára. Megfizethető és akadálymentes lakhatási lehetőséget is 

elérhetővé kell tenni minden fogyatékos ember számára.22 

                                                 
20

 Kirekesztés feltérképezése: Intézményi és közösségi szolgáltatások a mentális egészség terén 

Európában p.7 (Mental Health Europe and the Mental Health Initiative of the Open Society 
Foundation, November 2013) 
21 CRPD Ausztriáról szóló konklúziós megjegyzések, para. 39 (CRPD/C/AUT/CO/1) 
22 CRPD Bizottság Kínáról szóló konklúziós megjegyzések (CRPD/C/CHN/CO/1) 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/10thSession/CRPD-C-AUT-CO-1_en.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/8thSession/CRPD-C-CHN-CO-1_en.doc


 

 

 

- A normál szolgáltatásokról szóló információ és kommunikáció 

akadálymentes kell hogy legyen, ideértve az egyértelmű jelöléseket, adaptált 

eligazító jelzéseket, a feliratozást, a könnyen érthető formátumot, minden hangos 

információ vizuálisan hozzáférhető megjelenítését, valamint a közvetítők általi 

segítségnyújtást. Az augmentatív és alternatív kommunikáció szintén egy lehetőség 

az akadálymentesség elérésére bizonyos fogyatékossággal élők csoportja számára, 

akiknek erre van szükségük. 

- Továbbá, megfelelő képzést kell nyújtani a lakossági szolgáltatások 

munkatársainak, hogy megértsék a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, 

ideértve a gender perspektívát is, az ügy fontosságának tudatosítása céljából.  

- Támogatást kell szervezni a normál létesítményeken belül, és ezt a 

fogyatékos személyek szükségleteire kell szabni. Mi több, a fogyatékos személynek 

meg kell engedni, hogy a saját személyi segítője menjen vele a létesítménybe, ha ő 

így dönt.  

- A részes államok ésszerű alkalmazkodást kell hogy biztosítsanak – ahol 

szükséges – egyes esetekben azért, hogy a fogyatékos személyek másokkal egyenlő 

módon hozzáférhessenek a normál szolgáltatásokhoz.  

- Releváns szociális szolgáltatások között fogyatékos anyák, illetve 

fogyatékos lánnyal, vagy fiúval rendelkező anyák számára alkalmas 

támogató intézkedéseket kell hozni munkakeresésük, illetve munkahelyük 

megőrzése során, önálló életük biztosítása érdekében. A tagállamok javítsák a 

gyermekgondozás akadálymentes hozzáférhetőségét, elsősorban anyagi 

eszközökkel, és erősítsék állami fenntartású gyermekgondozási rendszereiket. 

Ajánlják a cégeknek és ösztönözzék őket arra, hogy gyermekfelügyeletet hozzanak 

létre az épületükben. Fogyatékos nők és fogyatékos fiút, ill. lányt nevelő anyák 

elsőbbséget élvezzenek, amikor ilyen szolgáltatás vehető igénybe. 

- A teljes befogadás csak akkor működik, ha a fogyatékos személyek eljutnak a 

lakossági szolgáltatókhoz, ahelyett, hogy “párhuzamos rendszereket” kelljen 

létrehozni. Az EDF hangsúlyozza az összes párhuzamos rendszer, fizikai és 

mentális akadály lebontásának fontosságát, hogy garantálni lehessen az 

egyenlő esélyű hozzáférést. 



 

 

 

3. Konklúziók  

Az önálló élethez és a közösségi befogadáshoz való jog létfontosságú a fogyatékos 

személyek teljes és eredményes társadalmi részvétele szempontjából. Ez egy 

komplex, sokféle részből álló jog, melynek érvényre juttatása sürgető ahhoz, hogy az 

egyezményben rögzített többi fontos jog is biztosított legyen. Ilyen értelemben a 

CRPD 19. cikkelyének implementációja egy fontos emelő erő ahhoz, hogy minden 

fogyatékos ember képes legyen alapvető jogainak gyakorlásában előbbre lépni. 

A hatóságok léptessék életbe intézkedéseiket az intézményekből a közösségi 

létbe való áthelyezésre vonatkozóan, és a fogyatékos embereknek legyen 

hozzáférésük a közösségi szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz. A fogyatékos 

embert képessé is kell tenni arra, hogy önállóan tudjon döntést hozni arról, hogy hol 

és kivel szeretne lakni a közösségen belül.  

Mint ilyen, lényeges, hogy a CRPD-hez tartozó részes államok közelről monitorozzák 

ennek a jognak az érvényesülését. Monitorozási mechanizmusokat kell működtetni 

országos szinten és a fogyatékos személyeknek képesnek kell lenniük panaszuk 

benyújtására. Fogyatékossági politikákat kell kidolgozni a CRPD 19. 

cikkelyével összhangban a fogyatékos személyek tapasztalatain alapuló 

szakértelme és a fogyatékosság szociális modellje alapján. Meg kell 

valósítani a teljes és eredményes átmenetet az intézményi, gondozási rendszerből az 

önállóan irányított támogatással való önálló élet és közösségi részvétel felé.  

Az implementáció és a monitorozás nem mehet végbe a fogyatékos 

személyek és az őket képviselő szervezetek teljes részvétele nélkül, 

tükrözve a perspektívák sokféleségét és a különféle szükségleteket.23 A 

fogyatékos személyek országos érdekvédelmi civil szervezeteinek a hálózatai fontos 

szerepet játszanak a fogyatékos emberek különböző csoportjai közötti párbeszéd 

elősegítésében és az egyéni érdekvédők megnyilvánulásának támogatásában.  

 

                                                 
23 ENSZ Fogyatékossággal élők Jogai Bizottság, konklúziós megjegyzés Paraguay, para. 50 

(CRPD/C/PRY/CO/1) 

 
 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/8thSession/CRPD-C-CHN-CO-1_en.doc


 

 

 

4. Fogalmak tisztázása 

 

Önálló élet 

Az Önálló élet nem azt jelenti, hogy valaki “önellátásra képes”, hanem azt, hogy 

szabadon képes döntéseket hozni és alternatívákkal rendelkezni arról, hogy hol, 

hogyan és kivel akar élni, és képes megszervezni mindennapjait másokkal azonos 

módon. Ha szükséges, támogatott döntéshozatallal kell segíteni. Egyszerűen 

fogalmazva az önálló élet azt jelenti, hogy ugyanolyan lehetőségeink vannak, 

ugyanolyan szintű önrendelkező képességgel, mint amit a nem fogyatékos emberek 

magától értetődőnek vesznek. 

 

Ez megköveteli a közlekedés, az épített környezet és az info-kommunikációs 

technológiák akadálymentességét, csakúgy, mint a segédeszközök, személyi segítés 

és közösségi szolgáltatások rendelkezésre állását.  

 

Kitagolás 

Nem csak az intézmények bezárása a fő cél, hanem inkább a közösségeken belüli 

szolgáltatások kialakításának szakpolitikai és társadalmi folyamata az intézményi 

ellátás szükségességének megszüntetése céljából. Az intézmények nem méretük 

szerint vannak meghatározva, hanem inkább kultúrájuk és szervezeti felépítésük 

szerint. A településeken belül létrehozott kisléptékű lakóotthonok, vagy a nappali 

ellátók és ambuláns szolgálatok is intézményesíthetik az embereket. Megfizethető 

akadálymentes lakások biztosítása, a szolgáltatásokhoz, személyi segítéshez és 

sorstársi támogatáshoz való hozzáférés létfontosságú részei ennek a kitagolási 

folyamatnak.24 A közös európai irányelvekben példák találhatók az intézményiből a 

közösségi ellátásba való átmenet jó gyakorlataira.25 

 

                                                 
24 Az ENIL (European Network on Independent Living – Önálló Élet Európai Hálózata) önálló élet alap-
definíciója (ENIL, 2012)) 
25 Közös európai irányelvek az intézményiből a közösségi ellátásba való átmenetről (Európai Szakértői 

Csoport az intézményi ellátásból a közösségi ellátásba való átmenetért, 2012 november) 
 



 

 

 

Közösségi szolgáltatások 

Az Irányelvekben26 a ‘közösségi szolgáltatások’, vagy ‘közösségi ellátás’ kifejezés 

azoknak a szolgáltatásoknak az összességét jelöli, amely egyének közösségben való 

életének lehetővé tételére utal, és gyermekek esetében a családi környezetben való 

felnövekedésre az intézet ellentéteként. Idetartoznak a normál lakossági 

szolgáltatások, mint lakhatás, egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, kultúra, 

szabadidő, amelyeket mindenkinek – sérültségtől, vagy a segítség mértékétől 

függetlenül – akadálymentesen kell tudnia igénybe venni. Idetartoznak a speciális 

szolgáltatások is, mint pl. személyi segítő szolgálat fogyatékos emberek számára, 

átmeneti gondozás (a gondozó pihenése, kikapcsolódása idejére) és egyebek. 

Ezenkívül a kifejezés magában foglalja a családalapú és családszerű gondozást 

gyermekek számára, ideértve a családi gondozás helyettesítését és preventív 

intézkedéseket is a korai beavatkozás és családtámogatás érdekében.  
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