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A MEOSZ javaslatai a Magyar Nemzeti Bank  
speciális igényű ügyfelekkel kapcsolatos ajánlásához 

 
 
1653/2015. (IX. 14.) Kormány határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 
végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről: 
 

12.5. Ki kell dolgozni a pénzintézeti szolgáltatások egyenlő esélyű és biztonságos 
hozzáférhetőségének jogszabályi keretrendszerét 
Határidő: 2015.12.31 
 
 
A MEOSZ javaslatai az ajánláshoz: 
 

1. Az ajánlás bevezet egy új fogalmat, a „speciális igényű ügyfél” fogalmát, melyet 
megfeleltet a FOT fogyatékosság fogalmának. Valójában a fogyatékos ember is 
ugyanolyan ügyfél, mint bárki más, nem az igényei speciálisak, hanem közlekedése, 
kommunikációja igényel akadálymentesítést, ezért a 12/2012 ajánláshoz hasonlóan a 
fogyatékos ügyfél megnevezést javasoljuk használni. 
 

2. Az ajánlásban megfogalmazott elvárásokat magasabb szinten szükséges kodifikálni, 
hiszen a fiókok hozzáférhetősége, akadálymentessége sem megoldott több helyen, a 
meglévő ügyfélpontokat pedig infokommunikációs technológiákkal kell kiegészíteni. 
Jelen ajánlás rögzíti a kommunikáció akadálymentességének formáit, melyek nélkül 
nem biztosított a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Mindezek teljesülése érdekében 
magasabb szintű szabályozás szükséges. 
 

3. A MEOSZ elvárja a pénzügyi szolgáltatóktól, hogy mérjék fel a különböző  
- ügyfélpontok,  
- on-line, telefonos felületek akadálymentességét,  
- a banki termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit, 
 és a beazonosított hiányosságokhoz határidőket rendelve szüntessék meg a 
hátrányokat. Kívánatos, hogy ezek a felmérések és ütemtervek legyenek nyilvánosak 
és a szolgáltatónál központilag dokumentáltak, monitorozottak. A 12/2012-es ajánlás 
tartalmazott határidőt az akadálymentességre nézve, kérjük, hogy jelen ajánlás is 
adjon meg határidőt! 
 
A MEOSZ felhívja a figyelmet az AJBH 5442/2016. számú ügyre, amelyben egy 
szabadidős célú szolgáltatót elmarasztaltak, mert bár a kedvezmények on-line 
elérhetőek voltak az átlag felhasználóknak, a fogyatékos ügyfelek kedvezményes 
jegyeit csak személyesen lehetett rendelni az igazolás bemutatása után. Jelen eset 
természetesen nem teljesen paralel a banki szolgáltatásokkal, de az ombudsman 
megállapításai irányadóak több tekintetben: 
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„Az ombudsman szerint ez a gyakorlat nincs összhangban a Fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményből eredő kötelezettségekkel sem. Aszerint 
ugyanis minden eszközzel elő kell segíteni, hogy elérhetőek legyenek a 
fogyatékossággal élő személyek számára alkalmas új technológiák, beleértve az 
információs és kommunikációs technológiákat. Egy fogyatékossággal élő ember 
számára adott esetben jelentős segítség lehet, hogy ha nem a helyszínen, hanem online 
módon van lehetősége kedvezményes jegy megvásárlására.”1 
 

4. Javasoljuk, hogy a pénzügyi szervezetek jelöljenek meg esélyegyenlőségi felelősöket a 
szolgáltatási struktúrájuk minden szintjén, akár ügyfélpontokról, akár átfogó 
szolgáltatásokról van szó. Szükséges megnevezni, hogy kinek a kompetenciája a 
szolgáltatások nyújtásakor az ajánlásokban megfogalmazott horizontális szempontok 
ellenőrzése, tudásmegosztás, panaszkezelés. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy nem 
csak a jelen ajánlásban, hanem a vonatkozó törvényekben leírt jogok (pl. segítőkutya 
bevitele, akadálymentes ügyfélpult, ügyfélhívó) a gyakorlatban érvényesülhessenek. 
 

5. Akadálymentes parkoló kialakítását kérjük nemcsak azokon a helyeken, ahol az OTÉK 
előírja, hanem minden fiókhoz tartozóan! 
 

6. Az akadálymentes ATM fiókok elérhetősége továbbra is korlátozott. A korábbi, 
12/2012-es ajánlás szerint: „Kiemelkedő jelentőségű, hogy amennyiben az ATM-ből 
történő készpénzfelvétel díja kedvezőbb (ingyenes) a fiókban történő pénztári 
készpénzfelvételnél és az ATM nem akadálymentes, biztosítsák az ATM-nél alkalmazott 
kedvezőbb díjakkal (ingyenesen) történő pénztári készpénzfelvételt a fogyatékos 
ügyfelek részére.” 
Kérjük az akadálymentes ATM-ek számának növelését. Kérjük megvizsgálni, hogy a 
fogyatékos személyek pénzfelvételi lehetőségét mi módon lehet kompenzálni és 
összeegyeztetni az átlag-ügyfél pénzfelvételével és annak ingyenességével, 
díjtételeivel. 
 

7. Ha van mellékhelyiség az ügyfélpontban, az legyen mozgáskorlátozott emberek 
számára használható, akadálymentes. 
 

8. Kérjük, az ügyfélpontok alakítsanak ki protokollt az olyan helyzetekre vonatkozóan, 
amikor olyan mozgáskorlátozott személyek szeretnének számlát nyitni, akiknek 
állapota nem teszi lehetővé a személyes ügyintézést.  
 

9. A 12/2012-es ajánlás 40. pontja ösztönözte a fogyatékos emberek alkalmazását. Kérjük 
ennek a pontnak az átvezetését az új ajánlás szövegébe! 
 
 

                                                        
1 http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-
vasarlasanak-online-
lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2
E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_
p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4 
 

http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-vasarlasanak-online-lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-vasarlasanak-online-lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-vasarlasanak-online-lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-vasarlasanak-online-lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-vasarlasanak-online-lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-kedvezmenyes-mozijegy-vasarlasanak-online-lehetosegerol?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fkezdolap%3Bjsessionid%3D78AACCE55AD2E4D82CAC1BC31689AB5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LDWG9zbBd7So%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
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10. Többször kaptunk jelzést arra nézve, hogy az ügyintéző kétségbe vonta a súlyosan 
mozgáskorlátozott személy önrendelkezését. Volt olyan eset is, hogy az ügyintéző 
gondokság alá helyezést javasolt a döbbent ügyfélnek. Mindezek elkerülése végett 
javasoljuk, hogy az ajánlásban megfogalmazott képzés a fogyatékos emberek jogainak 
ismertetésén alapuljon. A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
értelmében olyan képzést tartunk előremutatónak, mely az egyezmény 
szellemiségével összhangban van, azaz a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét, 
önrendelkezését, az állami szolgáltatói szerepvállalást, együttműködést emeli ki. 

 
 
 

Budapest, 2016. november 18. 
 
 
 
 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 


