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MEOSZ állásfoglalás 
A fogyatékos embereknek és érdekvédelmi szervezeteiknek, 

az őket érintő döntési folyamatokba történő érdemi bevonásáról 
 

A fogyatékos embereknek és érdekvédelmi szervezeteiknek az őket érintő döntési folyamatokba 
történő érdemi bevonása annak elismerését jelenti, hogy a fogyatékos személyekre úgy tekint az 
állam, mint saját életük szakértőire. Ezzel az attitűddel a döntéshozók hozzájárulnak a fogyatékos 
emberek társadalmi kirekesztésének és megbélyegzésének felszámolásához és alapvető jogaik 
tiszteletben tartásához. Továbbá ez az út vezet a valós szükségletekre válaszoló és azokból kiinduló 
programok, szolgáltatások megvalósulásához. 

 
 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény a „semmit rólunk nélkülünk” elvvel összhangban, 
fontos szerepet szán az Egyezmény végrehajtásával és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatosan a fogyatékos 
embereknek, érdekvédelmi szervezeteiknek és – tágabb körben – a civil társadalom aktorainak. 
 
Az Egyezmény alapelvei között megjelenik a „teljes és hatékony társadalmi részvétel”1 princípiuma, amely azt fejezi 
ki, a fogyatékos embereknek joguk van az élet minden területén – ideértve az Egyezmény végrehajtását és a 
végrehajtás ellenőrzését is – arra, hogy érdemi formálói legyenek az őket érintő kérdések megválaszolásának valamint 
aktív szereplői legyenek az őket érintő döntések meghozatalának. 
 
A fogyatékos emberek, illetve érdekképviseleti szervezeteik bevonását általános kötelezettségként fogalmazza meg az 
Egyezmény 4(3) bekezdése, amely kimondja: 

„A jelen 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.” 
 

Ugyanez az elv jelenik meg az Egyezmény nemzeti szintű teljesítéséről és ellenőrzéséről szóló 33. cikkének (3) 
bekezdésében is, amely arra kötelezi a részes államokat – így a magyar kormányt is –, hogy a civil társadalmat, 
különösen a fogyatékos személyeket és az őket képviselő szervezeteket vonják be az Egyezmény végrehajtását célzó 
ellenőrzési folyamatokba és ezekben biztosítsák teljes részvételüket. 
 
Mindemellett az Egyezmény 29. cikke – a politikai életben és a közéletben való részvétellel összefüggésben – arra 
kötelezi a részes államokat, hogy aktívan támogassanak egy olyan környezetet, amelyben a fogyatékos személyek 
ténylegesen és teljes körűen, hátrányos megkülönböztetés nélkül, másokkal azonos alapon vehetnek részt a közügyek 
irányításában, és hogy ösztönzik a közügyekben való részvételüket, beleértve: 

„a fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek alakítását és az azokhoz történő csatlakozást, azzal a céllal, 
hogy nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten képviseljék a fogyatékossággal élő személyeket.”2 
 

Az Egyezmény idézett rendelkezései alapján a magyar kormányt az alábbi kötelezettség terheli: 
 

Magyarország köteles a fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik – szoros egyeztetéseken 
alapuló – aktív, érdemi bevonására minden, az őket érintő helyi, regionális és nemzeti szintű 
folyamatokba a probléma felismerésétől kezdve a stratégiaalkotáson, tervezésen, végrehajtáson, 
monitoringon és értékelésen át az újabb problémák felismeréséig és meghatározásáig! 

 
E kötelezettség alapján 3 aspektus kiemelése indokolt: 
                                                        
1 CRPD 3. cikk c) pont. 
2 CRPD 29. cikk b) pont (ii) alpont. 
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1.) A fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik – szoros egyeztetéseken alapuló – aktív, 
érdemi bevonása! 

 
Ez – többek között – azt jelenti, hogy 

 átlátható folyamatokat kell létrehozni az egyeztetések és bevonások tekintetében; 
 a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteivel (a képviseleti demokrácia elvei szerint működő, a 

fogyatékos emberek reprezentatív szervezetei) való együttműködést nem váltja fel a szolgáltatást végző, vagy 
szakmai profilú alapítványokkal, szervezetekkel való együttműködés; 

 minden releváns információt hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik, 
valamint a tágabb értelemben vett civil társadalom számára; 

 az akadálymentes kommunikáció és az ésszerű alkalmazkodások elvén alapuló egyeztetéseket kell folytatni;  
 érdemi párbeszéd szükséges, és nem elegendő pusztán „befogadni” a fogyatékos emberek és érdekvédelmi 

szervezeteik, valamint a tágabb értelemben vett civil társadalom észrevételeit, ajánlásait és aggályait. A valós 
párbeszéd magában foglalja a felvetett észrevételek, ajánlások és aggályok érdemi megválaszolását, egyet 
nem értés esetén pedig a döntéshozók érvekkel alátámasztott véleményét; 

 ésszerű és reális időkeretet kell biztosítani a véleményformálásra.3 
 
 

2.) A fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik bevonása minden, az őket érintő 
folyamatokba a probléma felismerésétől kezdve a stratégiaalkotáson, tervezésen, végrehajtáson, 
monitoringon és értékelésen át az újabb problémák felismeréséig és meghatározásáig! 

 
Ez – többek között – azt jelenti, hogy amennyiben a jog- és (szak)politikaalkotással kapcsolatos alábbi ciklus nem 
minden stádiumában kerül sor a fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik 1.) pont szerinti bevonására, akkor 
ezzel sérül a „semmit rólunk nélkülünk” alapelv.  
 

 

                                                                                                      
 
 

                                                                                      
 
 

3.) A fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik bevonása a helyi, regionális és nemzeti 
szintű folyamatokba! 

 
Ez azt jelenti, hogy az Egyezmény implementációja nemcsak a kormány számára ró feladatokat;  a fogyatékos emberek 
és érdekvédelmi szervezeteik 1.) pont szerinti bevonása, a 2.) pontban említett stádiumok mindegyikén, 
kötelezettségként jelentkezik a települési önkormányzatok (melyek községekben, a városokban, járásszékhely 
városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek), a területi önkormányzatok (melyek 
megyei szinten működnek)4 és a közszolgáltatást végző szervek számára is. 

2016. november 22. 

                                                        
3 Ld.: CRPD/C/HUN/CO/1. 14. bekezdés. 
4 A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 3. § (3) bekezdés). 


