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A MEOSZ aggályai 
az EFOP-2.2.3-16 és az EFOP-2.1.1-16 kódszámú Felhívás 

Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségekbe ütközésével kapcsolatosan 
 

 
Az EFOP-2.2.3-16 és az EFOP-2.1.1-16 kódszámú Felhívás lehetővé teszi bentlakásos intézmények 
felújítását és korszerűsítését, mely fogyatékos személyeket továbbra is olyan körülmények közé 
kényszerít, amely a MEOSZ álláspontja szerint összeegyeztethetetlen  

- a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) Önálló életvitel és 
a közösségbe való befogadásról szóló 19. cikkével; 

- A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRC) 23(1) cikkével; 
- az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 21(1) és 26. cikkével; 
- az Európai Unióról szóló Szerződés 2., 3(3), és 6(3) cikkével; 
- az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 216(2) cikkével;  
- az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendeletének 7 cikkével; valamint 
- az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendeletének 8 cikkével.  

 
Az EFOP-2.2.3-16 kódszámú Felhívás úgy fogalmaz, hogy „[j]elen konstrukció keretein belül azon intézmények 
korszerűsítése és külső férőhely-bővítése valósul meg, amelyek nem esnek a kiváltandó intézmények kategóriájába, 
viszont a teljes ellátási kontinuum biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása szükséges.” 
 
Az EFOP-2.1.1-16 kódszámú Felhívás lehetőséget nyújt gyermekotthonok felújítására, korszerűsítésére; ilyen 
gyermekotthonokban különleges, speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek is élnek. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 59. § (1) bekezdése értelmében „[a] gyermekotthon 
legalább 12, de legfeljebb 48 – önálló lakóegységben elhelyezett – gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja.” 
 
Habár az 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat kizárólag az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltását fogalmazta meg, ez nem jelenti azt, hogy a rehabilitációs intézményekben és a gyermekotthonokban élő 
fogyatékos emberek tekintetében ne lenne nemzetközi jogi kötelezettsége a magyar államnak, hogy a CRPD-ben 
vállalt feladatokat teljesítse. A CRPD ratifikálásával Magyarország nem azt vállalta, hogy a fogyatékos emberek 
intézményi szegregációját elviselhetőbbé teszi, hanem azt, hogy  

 elismeri a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és másokkal egyenlő 
szabad döntéshez (CRPD 19. cikk); 

 minden szükséges és hatékony intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek teljes 
mértékben élvezhessék az említett jogaikat és a teljes közösségi befogadást és részvételt (CRPD 19. cikk); 

 megtilt a fogyatékosság alapján történő bárminemű hátrányos megkülönböztetést,1 és minden téren 
biztosítja a fogyatékos személyek számára a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni egyenlő és hatékony 
jogi védelmet (CRPD 5(2) cikk). 

 
Továbbá, a CRC ratifikációjával Magyarország nem azt vállalta, hogy a fogyatékos gyermekek intézményi 
szegregációját támogatja, hanem azt, hogy  

                                                 
1 

 
   A „fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés” a fogyatékosságon alapuló bármilyen különbségtételt, 
kizárást vagy korlátozást jelent, amelynek célja vagy hatása valamennyi emberi jog és alapvető szabadság másokkal azonos 
alapon történő elismerésének, élvezetének vagy gyakorlásának csorbítása vagy semmibe vétele a politikai, a gazdasági, a 
szociális, a kulturális, a civil élet terén, vagy bármely egyéb területen. Ez a hátrányos megkülönböztetés minden formáját 
magában foglalja, egyebek között az ésszerű alkalmazkodás megtagadását (CRPD 2. cikk). 
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 elismeri, az értelmi vagy testi fogyatékos gyermeknek emberi méltóságát biztosító, önfenntartását 
előmozdító, a közösségi életben való tevékeny részvételét lehetővé tevő, teljes és tisztes életet kell élnie (CRC 
23(1) cikk). 

 
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.2 A 
Bizottság arra hívta a horvát kormányt, hogy terjessze ki a kiváltási folyamatokat minden bentlakásos intézményre, 
ahol fogyatékos emberek élnek.3 E felhívás Magyarország tekintetében azt is jelenti, hogy a kiváltás folyamatát ki kell 
terjeszteni a rehabilitációs intézményekre és a lakásotthonnak nem minősülő4 gyermekotthonokra5 is.  
 
Azzal összefüggésben, hogy mi számít intézménynek, a CRPD Bizottság – követve a nemzetközi területen elfogadott 
megközelítéseket – nem állapít meg létszámbeli határt. Az intézményeket alapvetően az „intézményi kultúra” 
határozza meg. Mindemellett, 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 
 
A CRPD Bizottság – fent említett – 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.9 

                                                 
2 

 
   CRPD/C/HRV/CO/1, 29. bekezdés. 
3 
   Uo. 30. bekezdés. 
4 
   „A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban 
vagy családi házban, családias körülmények között” (Gyvt. 59. § (2) bekezdés).  
5 
   Vö.: CRC/C/ARM/CO/3-4. 36. bekezdés a) pontjával. 
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. 
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Magyarország által vállalt nemzetközi jogi kötelezettségekre, valamint a CRPD Bizottság és a CRC 
Bizottság álláspontjára tekintettel, a kiváltás folyamatát ki kell terjeszteni a rehabilitációs 
intézményekre és a gyermekotthonokra is, és a kiváltandó intézményeket nem lehet pusztán a 
méretük alapján – az aktuális magyarországi megközelítés szerint 50 főben – beazonosítani. 
Mindez azt is jelenti, hogy Magyarország nem támogathatja sem saját, sem Európai Uniós 
forrásból rehabilitációs intézmények és lakásotthonnak nem minősülő gyermekotthonok – 
azonnali beavatkozást igénylő, életveszélyt elhárító munkálatok kivételével történő – felújítását, 
korszerűsítését. 

 

 
 
 
2016. november 9. 

 
   Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöksége 

                                                                                                                                                                                
   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. 


