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A MEOSZ észrevételei az EFOP - 2.2.2. kódszámú Felhívás 
„1.1. A felhívás indokoltsága és célja” pontjával, valamint 

a CRPD 19. cikkének értelmezésével kapcsolatosan 
 

 
A Felhívás indokoltsága és célja alatt a lakhatási szolgáltatások az alábbi módon biztosíthatóak: 
i. 1-6 fő számára kialakított lakás/ház;  
ii. 7-12 fő számára kialakított lakás/ház 
iii. legfeljebb 25 fő elhelyezésére szolgáló épület v. épületek együttese. 
Amennyiben a projektben csak az i. és ii. pont szerinti lakhatási formák kerülnek kialakításra, arra a 
Felhívás 4.4.2. Kiváltási kritériumok 6.5. pontja alapján 2 pont adható. 
 
A MEOSZ álláspontja szerint a III. lehetőség elfogadhatatlan, mert mini intézmények létrehozását 
teszi lehetővé. Az ilyen intézmények létrehozására irányuló folyamat sérti 

- a CRPD Önálló életvitel és a közösségbe való befogadásról szóló 19. cikkét; 
- az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 21(1) és 26. cikkét; 
- az Európai Unióról szóló Szerződés 2., 3(3), és 6(3) cikkét; 
- az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 216(2) cikkét; valamint 
- az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendeletének 7 cikkét.  

 

 
A CRPD 19. cikkének értelmezéséhez elengedhetetlen, hogy a Szerződések jogáról szóló Bécsi szerződést1 alkalmazzuk. 
A Bécsi Szerződés 31. cikke értelmében a nemzetközi jog által szabályozott szerződést jóhiszeműen, kifejezéseinek 
szövegösszefüggésükben szokásos értelme szerint valamint tárgya és célja figyelembevételével kell interpreálni. A 
CRPD 1. cikke értelmében az Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő 
gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük 
született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. A CRPD tárgyát a 3. és a 4. cikkben foglalt általános 
kötelezettségek és általános alapelvek képezik. Ez azt jelenti, hogy a CRPD minden cikkét, így a 19. cikket is, az általános 
kötelezettségek és az általános alapelvek figyelembevételével kell értelmezni. 
 
A CRPD alapelvei között elsőként kerül említésre, hogy a fogyatékossággal élő személyeket is megilleti a veleszületett 
méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek 
függetlenségét.2 Bár mindegyik alapelv releváns a 19. cikk értelmezésével összefüggésben, mégis rá kívánunk mutatni 
arra, hogy itt találhatóak többek között az alábbiak: 
- a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; 
- teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; 
- esélyegyenlőség; 
- hozzáférhetőség.3 
 
Mindezek mellett, mivel az emberi jogok egymással összefüggenek és kölcsönhatásban állnak egymással, ezért a CRPD 
19. cikkének értelmezésekor figyelemmel kell lenni a CRPD-ben foglalt egyéb jogok tiszteletben tartására is. Ezen 
túlmenően rá kell mutatnunk arra is, hogy a CRPD Bizottság döntései, záró észrevételei a CRPD autoritatív 
interpretációját adják. 
 

                                                        
1 Magyarországon kihirdette a 1987. évi 12. törvényerejű rendelet. 
2 CRPD 3. cikk a) pont. 
3 Uo. b)-c) és e)-f) pontok. 



2 
 

A CRPD Bizottság, követve a nemzetközi területen elfogadott megközelítéseket, nem húz meg létszámbeli határt 
azzal kapcsolatosan, hogy mi számít intézménynek és mi nem. Az intézményeket alapvetően meghatározza az 
„intézményi kultúra”, melyek között említhetjük az alábbiakat: 

- a közösségi élettől való izoláció, szegregáció; 
- a mindennapi élet döntései feletti irányítás hiánya; 
- merev napirend; 
- személyes preferenciák és szükségletek mellőzése; 
- központi irányítás alatt álló személyek csoportjának azonos tevékenységei ugyanazon a helyszínen, 
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos paternalisztikus megközelítés; 
- a lakótér beleegyezés nélkül történő ellenőrzése; 
- aránytalanság az ugyanazon környezetben élő fogyatékos emberek számát illetően.4 

 
Magyarország esetében, 2012-ben a CRPD Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a magyar kormány 
aránytalanul nagy forrásokat – ideértve az Európai Unió regionális alapjait – fordított a további szegregációt 
eredményező nagyintézményi felújításokra, miközben a közösségi életben való részvételt támogató szolgáltatások 
hálózatainak felállítására elégtelen forrásokat fordít. A Bizottság azt is kérte a kormánytól, hogy vizsgálja felül a 
források elosztását többek között az 50 fős lakócentrumok létrehozásával kapcsolatosan, mivel ez az Egyezmény 19. 
cikkének sérelmét jelenti.5 
 
2013-ban a CRPD Bizottság aggodalmát fejezte ki az Ausztráliában alkalmazott azon gyakorlat miatt, amely annak 
ellenére, hogy létezik a nagy bentlakásos intézmények bezárására irányuló stratégia, teret nyit az olyan 
kezdeményezéseknek, amelyek ismét intézményi életkörülményeket hoznak létre és fogyatékos embereket még 
mindig arra kényszerítenek, hogy bentlakásos intézményekben éljenek annak érdekében, hogy támogatásban 
részesüljenek.6 A Bizottság azt kéri Ausztráliától, hogy hozzon létre és hajtsa végre egy, a bentlakásos intézmények 
bezárására vonatkozó nemzeti keretszabályozást és hogy olyan támogató szolgáltatásokra allokálja a szükséges 
forrásokat, amelyek segítik a fogyatékos emberek közösségben való élését.7 
A CRPD Bizottság arra az ausztráliai helyzetre reagált az idézett záró észrevételeiben, miszerint tagállami kormányok 
új „modern” intézményeket támogatnak és építenek. Ilyen intézmények többek között a „csoportos elhelyezések”, 
„villák”, „speciális célú komplex egészségügyi létesítmények", „speciális célú viselkedést segítő létesítmények” és a 
"speciális célú idősgondozó létesítmények". Ilyen létesítmények közé tartozik például az Új-Dél-Wales-ben 20 
fogyatékos ember elhelyezését lehetővé tevő létesítmény (cluster housing).8 
 
2015-ben a CRPD Bizottság aggodalmának adott hangot Horvátországgal kapcsolatosan, mivel bizonyos bentlakásos 
intézmények, így például kis létszámú magán intézmények, nem szerepelnek az intézmény-kiváltási tervben. 9  A 
Bizottság arra hívta a horvát kormányt, hogy terjessze ki a kiváltási folyamatokat minden bentlakásos intézményre, 
ahol fogyatékos emberek élnek.10 
A CRPD Bizottság Horvátországnak címzett záró észrevételeiben említett, kiváltásra szoruló kis létszámú intézmények 
magánkézben vannak és „családi otthonoknak” hívják őket. Ezek az „otthonok” legfeljebb 20 fő elhelyezését teszik 
lehetővé. A Horvát Szociálisügyi és Ifjúsági Minisztérium szerint 3 ilyen jellegű intézményben mozgáskorlátozott és 
értelmi fogyatékos emberek élnek, míg 20 „családi otthonban” pszichoszociális fogyatékos emberek kerültek 
elhelyezésre.11 
 
Amíg tehát Magyarország esetében az 50 fős elhelyezéssel, addig Ausztráliával és Horvátországgal kapcsolatosan a 
20 fős elhelyezéssel összefüggésben is azt állapította meg a CRPD Bizottság, hogy az Egyezmény 19. cikkébe ütközik. 
 
2016. október 21. 

                                                        
4 Vö.: A/HRC/28/37, 21. bekezdés. 
5 Vö.: CRPD/C/HUN/CO/1, 33-35. bekezdés. 
6 CRPD/AUS/CO/1, 41. 
7 Uo. 42. 
8 Disability Rights Now. Civil Society Report to the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
(Australia). August 2012. 338. bekezdés; V.ö.: Around the House. The newsletter of Shelter NSW. No. 102. September 2015. 
9 CRPD/C/HRV/CO/1, 29. bekezdés. 
10 Uo. 30. bekezdés. 
11 Human Rights Watch Submission to the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities regarding Croatia. 
August 30, 2014. „Right to live in the community (Article 19)” fejezet. 


