
Észszerű alkalmazkodás – valódi társadalmi egyenlőség 

 

2020. január 10-én Győrben tartotta zárókonferenciáját a MEOSZ „Velünk színesebb a világ!” – 

Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban című projektje, mely 

egyúttal a MEOSZ egy újabb érdekvédelmi lobbijának kezdete is. Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke 

megnyitóbeszédében hangsúlyozta: a fogyatékos emberekért végzett munkának az lehet az egyetlen 

mércéje, hogy mindent megtettünk az mozgáskorlátozott emberekért. Szövetségünk a projekt 

eredményeit felhasználva olyan rendszerszintű változást kíván generálni, melyben az általunk 

javasolt jogszabályváltozások csak az első lépését jelentik a fogyatékos emberek önálló életének 

megteremtéséért.  A rendezvényen ünnepi beszédet tartott Szekeres Pál miniszteri biztos, Dr. 

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, Dr. Vízkelety Mariann 

igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, Dr. Borza Beáta, az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala főosztályvezetője, Dr. Gregor Katalin az Egyenlő Bánásmód Hatóság főosztályvezetője és 

Dr. Gurbai Sándor az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa. 

2018. február 1-jén indult a MEOSZ „Velünk színesebb a világ!” – Ésszerű alkalmazkodás a 

mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban című, EFOP -5.2.2.-17-2017-00038 jelű transznacionális 

projekte. A Széchenyi 2020 program keretében 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós 

támogatással megvalósuló projektben a horvát, román, szerb és szlovák partnerszervezetekkel 

közösen nemzetközi hálózatot építettünk, műhelymunkák és tanulmányutak során osztottuk meg 

egymással az észszerű alkalmazkodással kapcsolatos tapasztalatainkat, valamint összehasonlító 

kutatást végzetünk a mozgáskorlátozott emberek és a szakértők körében. A nemzetközi hálózatépítés 

keretében a különböző témák mentén – így például munka, oktatás, egészségügy - feltérképeztük az 

észszerű alkalmazkodás elvét, hogy meg tudjuk határozni annak fogalmi elemeit és az azzal kapcsolatos 

követelményeket. A projekt eredményeinek felhasználásával a jövőben hatékonyabban tudjuk 

érvényesíteni a fogyatékos emberek jogait, és harcolhatunk az őket sújtó diszkrimináció ellen.  A 

projekt zárórendezvényét 2020. január 10-én Győrben tartottuk. 

Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke ünnepi megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a mozgáskorlátozott 

emberek társadalmi esélyegyenlősége megvalósulásának első mérföldköve – éljenek bárhol is az 

országban – az egyéni szükségletekhez való igazodás, melyet úgy érhetünk el, hogy az észszerű 

alkalmazkodás a mindennapok részévé válik.  A mozgáskorlátozott emberek több mint négy évtizedes 

mozgalma a fogyatékos emberek egyenlőségéért küzd az élet minden területén.  Az elért 

eredményeink ellenére azonban még nagyon sok a tennivalónk annak érdekében, hogy a 

mozgáskorlátozott emberek elmondhassák: az életük nem ütközik akadályokba a mindennapok terén.  

A MEOSZ szakmai háttérrel, javaslatcsomagokkal segítette és segíti az állami feladatok CRPD-nek 

megfelelő végrehajtását, s minden esetben szót emel a mozgáskorlátozott emberek helyzetének 

javítása érdekében. Magyarország jogszabályok szintjén nagyon gazdag a társadalmi egyenlőtlenség 

felszámolását tett lépéseket tekintve, azonban számtalan alkalommal hiányoznak azok a szükséges 

intézkedések, melyek révén mindezek a gyakorlatban is érezhetők lennének az érintettek számára. A 

MEOSZ a magyar fogyatékos emberek helyzetén kíván javítani minden egyes megnyilvánulásával. A 

„Velünk színesebb a világ!” – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban 

című projektünkben elért eredmények felhasználásával olyan rendszerszintű változást kívánunk 

generálni – ahol a jogszabályi környezet átalakítása csupán az első lépés – mely keretet ad a 

mozgáskorlátozott emberek önálló életét támogató komplex rendszer kialakításának. A projekt 

eredményeinek köszönhetően indítja útjára a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége azon érdekvédelmi törekvéseit, melyek az észszerű alkalmazkodás hazai megvalósulásának 

szakmai megalapozását hivatottak elősegíteni – fogalmazott Kovács Ágnes.  



 

 

 

 

Szekeres Pál az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) fogyatékos emberek társadalmi 

integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosa kijelentette, büszkének 

kell lenni arra, hogy az elmúlt 22 évben mennyi mindent elértek a területen, de további feladataik 

vannak még, amikhez a pénzügyi forráson túl együttműködésre, megfelelő szemléletre és 

szakértelemre van szükség. Megfogalmazása szerint a mai nap üzenet, hogy a fogyatékos emberek 

ügye össztársadalmi kérdés, amivel kapcsolatban a kormánynak és a magánszemélyeknek egyaránt 

feladataik vannak. Jó lenne, ha a szemléletváltás átragadna mindenkire. Mindig lesznek feladatok, 

mindig lesznek emberek, akiket meg kell győznünk az ügyünknek, de eközben a fogyatékossággal 

élőknek is meg kell erősödniük. A partnerség és az építő jellegű viták visznek tovább az úton.  A lényeg 

valójában annyi, hogyan tudunk olyan technológiákat, fejlesztéseket, megoldásokat találni, ami 

mindenkinek jó, amit finomhangolásokkal mindenki tud használni az élet bármely területén – mondta 

Szekeres Pál.  

Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár ünnepi köszöntő beszédében 

méltatta a MEOSZ több évtizedes tevékenységét, melyet hazánk egyik legjelentősebb civil 

érdekvédelmi szervezeteként végez. Magyarországon az elmúlt harminc évben jelentős lépések 

történtek annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott emberek élete javuljon, s a kormány a jövőben 

is mindent megtesz azért, hogy segítse a mindennapi életüket és boldogulásukat. Az észszerű 

alkalmazkodás a mindennapokba alapvető fogalom, sarokköve a méltó életvitelnek, ami mindenkit 

megillet. Hosszú idő, míg ez megvalósul. A magyar szolgáltatások, közszolgáltatások javítása a kormány 

célja, és az EFOP céljai közt is ez jelenik meg, és ez a program is azt mutatja, hogy jó úton járunk. 

Érdemes kutatásokat, együttműködéseket folytatni, konferenciákat tartani, hogyan enyíthetőek az 

aránytalan terhek, hogyan biztosítható az észszerű alkalmazkodás. Szerinte méltó helyre került a 

támogatás. Kitért arra, hogy a Magyarországon a 2006-ban ratifikált, a fogyatékos emberek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény értelmében az észszerű alkalmazkodás elmulasztása diszkriminációnak 

minősül. Ugyanakkor, hosszú út van még az ország előtt, amíg ez az alapjog a mindennapokban is 

maradéktalanul megvalósul.  Szólt arról is, hogy a kormány partnerségi megállapodásban is rögzített 

célja a hazai közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése, amit az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló olyan projektek is szolgálnak, mint a MEOSZ-é. 

Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a 

jogszabályok kialakítása csak keretet ad, amit az állami, gazdasági szereplőknek kell tartalommal 

megtölteniük. A 2016-os adatok szerint 480 ezer fogyatékossággal élő ember van Magyarországon, 

akiknek csaknem fele mozgáskorlátozott személy. Nem mindegy, hogy milyen szociális és egészségügyi 

körülmények között élnek, és hogyan tudnak bekapcsolódni a munka és oktatás világába. Az 

igazságügyi tárca elsősorban alkotmányjogi szempontból, emberi jogi kérdésként tekint a kérdésre. A 

megfelelő jogi eszközök hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fogyatékos emberek nagyobb eséllyel férjenek 

hozzá az egészségügyi ellátáshoz, a munka világához, az oktatáshoz, amit a projekt is vizsgált. Történtek 

már jogi lépések, így egyebek mellett módosult az országos településrendezési és építési rendelet, 

előírva a középületek külső és belső akadálymentesítését.  

Dr. Borza Beáta, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala főosztályvezetője előadásában kiemelte, hogy 

a fogyatékosságügy a jogvédelmi tevékenységük fókuszába tartozik. A fogyatékos személyről alkotott 



korszerű szemléletmód arra a meggyőződésre épül, hogy a fogyatékos személynek joga van arra, hogy 

képességei minél sokoldalúbb kibontakoztatása révén „normalizált” emberi életet éljen. 

Az ombudsman tevékenysége hozzájárul a fogyatékos emberek jogtudatosságának fejlesztéséhez.  A 

hivatal hatáskörében széles körű fellépésre van lehetőség, bár ez nem mindig elegendő a végső 

megoldáshoz.  2012-ben a Méltóképp másként című projekt lehetővé tette, hogy a hivatal a 

fogyatékosüggyel foglalkozzon, melyre azóta is nagy hangsúlyt fektet így többek között foglalkozik a 

nagy intézmények felszámolásával, az önálló életvitel lehetőségének megteremtésével, az elérhető 

egészségügyi ellátás kérdésével, a közösségi közlekedés akadálymentessé tételével, a segítő kutyák 

alkalmazásának elismertetésével, a korai fejlesztés és a fejlesztő foglalkoztatás elérhetővé tételével. A 

CRPD értelmében diszkrimináció az észszerű alkalmazkodás elmulasztása, melynek a részes 

államokban horizontális, azaz mindenfajta állami cselekvést átható elvként kellene működnie. A 

fogyatékos emberekkel való bánásmód fontos mércéje egy társdalomnak.   

Dr. Gurbai Sándor az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa a CRPD és az észszerű 

alkalmazkodás kapcsolatáról tartott előadást. Ennek során kitért arra, hogy a fogyatékos emberekről 

úgy gondolkodunk, hogy próbáljuk őket beilleszteni a már meglévő keretekbe.  A MEOSZ jelen projektje 

arról szól, hogy nem a fogyatékos embereket kell a keretekbe illeszteni, hanem a kereteket kell úgy 

alakítani, hogy azokban a fogyatékos embereknek is legyen helyük. Az észszerű alkalmazkodás 

nemcsak a fogyatékossággal élő emberek számára szolgál megoldásként, a kisgyermekes családok, az 

idősek stb. számára ugyanúgy hasznára válik.  A CRPD Bizottság Általános Kommentárja az észszerű 

alkalmazkodás kapcsán az ex nunc hatályt rögzíti, azaz mostantól teremt kötelezettséget az 

alkalmazkodásra. Például ha a diák jelezi, hogy személyi segítőre van szüksége az iskolában, akkor azt 

az iskolának a jövőre nézve biztosítania kell számára. Az észszerű alkalmazkodás azonban több, mint 

hozzáférhetőség, hiszen azt ex tunc hatállyal kell biztosítani. Azaz egy épületnek már akkor 

akadálymentesnek kell lennie, amikor belépünk a kapuján. Sajnos gyakran még ez sem biztosított, így 

észszerű alkalmazkodással lehet kijavítani. Ehhez egyeztetni kell az érintett fogyatékos emberrel, hogy 

neki mi lenne a megfelelő.  Előfordulhat, hogy az intézkedés pozitív diszkriminációt eredményez, ami 

azonban nem kötelezettség az állam számára. Az észszerű alkalmazkodás elmaradása ugyanakkor 

hátrányos megkülönböztetés, ami ellen az állam köteles fellépni. 

Dr. Gregor Katalin az Egyenlő Bánásmód Hatóság főosztályvezetője a hatóság észszerű 

alkalmazkodással kapcsolatos gyakorlatáról szólva elmondta, hogy kizárólag a foglalkoztatás területén 

van jogszabályi előírás az észszerű alkalmazkodásra, de EBH nemcsak a foglalkoztatási ügyek 

vizsgálatánál hivatkozik az észszerű alkalmazkodás követelményére. A foglalkoztatáson kívül az 

oktatás, egészségügyi szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz illetve egyéb szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés és a lakhatás területén vizsgálta az észszerű alkalmazkodás követelményét. Bármely 

területet is érintsen azonban, nincs két egyforma eset. Minden esetnél vizsgálni kell az észszerű 

alkalmazkodás költségeit, az eljárás alá vont rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat, a 

vállalkozás/intézmény nagyságát, struktúráját, kiterjedtségét, feladat-ellátási körét, az alkalmazkodás 

megteremtésének hatását a jövőre, az intézkedés megfelel-e a fogyatékossággal élő személy 

igényeinek. A cél az egyenlőség garantálása, nem az egyenlőtlenségek kiküszöbölése. Nem átmeneti 

időszakra, hanem folyamatosan kell megfelelni a követelményeknek. Az alkalmazkodás módját esetről 

estre kell meghatározni, és az nem jelenthet aránytalan terhet. Szükséges elvégezni egy ún. 

arányossági tesztet, melynek során fel kell mérnie az észszerű alkalmazkodásra kötelezettnek az egyéni 

szükségleteket. A hatóság a CRPD-re hivatkozva hozza meg az észszerű alkalmazkodással kapcsolatos 

döntését, mivel az egyenlő bánásmódról szóló törvény nem tartalmazza annak fogalmát.  

Dr. Nagy –Nádasdi Anita Rozália a projekt emberi jogi szakértője arról számolt be, hogy a projekt a 

MEOSZ további, észszerű alkalmazkodás követelményével kapcsolatos érdekérvényesítő munkájának 



megalapozása és támogatása, ezzel is hozzájárulva az észszerű alkalmazkodás követelményének teljes 

körű hazai implementációjához. Az észszerű alkalmazkodás egyszerre jogintézmény, filozófia és érték. 

Alapvető fontossággal bír a fogyatékossággal élő emberek számára a mindennapi önrendelkező életük 

során. Egy olyan nemzetközi szinten deklarált jog, melynek a hazai jogszabályokba való átültetése több 

mint egy évtizede várat magára. A törvényi változás mellett azonban össztársadalmi szemléletváltásra 

is szükség van, hiszen a jog csak teret tud nyitni, de a tartalmat, a lényeget nekünk kell 

megteremtenünk a mindennapokban. A projekt során műhelymunkák és tanulmányutak keretében 

vizsgáltuk az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményében (CRPD) foglalt 

észszerű alkalmazkodás fogalmának tartalmát, és gyakorlati megjelenését a projektben résztvevő 

magyar és külföldi szakemberek tapasztalatain keresztül – fogalmazott a projekt emberi jogi 

szakértője. Hozzátette: Magyarországon kizárólag a foglalkoztatás területén jelenik meg az észszerű 

alkalmazkodás fogalma, így a fogyatékos emberek nem tudnak megfelelően élni jogaikkal. Hazánkban 

sem az Éptv. sem az OTÉK nem tartalmazza az észszerű alkalmazkodás követelményének megfelelő 

szempontokat, azaz nincs állami és magán entitás között különbség. A hozzáférhetőségre vonatkozó 

ellenőrzések során az akadálymentesség hiánya esetén az észszerű alkalmazkodás elvének vizsgálata 

nem szerepel a törvényben. Az észszerű alkalmazkodás szomszédos országokban való érvényesülése 

kapcsán kifejtette: a vizsgált országokban hasonló a társadalmi-gazdasági környezet és a jogszabályi 

alapok, a jogszabályi szint és a tényleges gyakorlat között nagyok a különbségek, az egyéni 

szükségletekhez való igazodás a gyakorlatban nem történik meg. Horvátországot kivéve az észszerű 

alkalmazkodás, mint diszkriminációs ok nem került jogszabályi szinten meghatározásra. 

Dr. Légmán Anna szociológus, a projekt hálózati munkatársa a projekt keretében megvalósított 

nemzetközi összehasonlító kutatásról számolt be, melyben a MEOSZ partnerei voltak Romániából az 

Orbán Alapítvány és a HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület. A vizsgálat célcsoportja 

Magyarországon és Romániában a mozgáskorlátozott emberekért dolgozó szakemberek voltak. Az 

online kérdőívet Magyarországon összesen 115, míg Romániában összesen 106 szakember töltötte ki. 

A kérdőíves felmérés mellett fókuszcsoportos interjúk is készültek mozgáskorlátozott emberekkel, 

illetve a projekt partnerszervezeteinek képviselőivel. Szakértői interjúk készültek a felsőoktatásban 

dolgozó esélyegyenlőségi, fogyatékosügyi koordinátorokkal is. A kutatás keretében felmértük, hogy 

mennyire ismerik az észszerű alkalmazkodás fogalmát a szakemberek, hogyan viszonyulnak az észszerű 

alkalmazkodáshoz, s megítélésük szerint mennyire valósul meg ez az elv a gyakorlatban. Választ 

kerestünk arra is, hogy mennyire hat ez a mozgáskorlátozott emberek társadalmi részvételére, illetve 

milyen lehetőségei és akadályai vannak ma Magyarországon egy mozgáskorlátozott személynek a 

felsőoktatásban való részvételre- mondta dr. Légmán Anna. Hozzátette: a nem reprezentatív kutatás 

adatai szerint a szakértők többsége nincsen teljesen tisztában azzal Magyarországon és Romániában 

sem, hogy mit is jelent pontosan az észszerű alkalmazkodás.  

A konferencián a külföldi partnerek részvételével szimpóziumbeszélgetés keretében közösen 

értékeltük a projekt eredményeit, amelyet hasznosnak értékeltünk, és kinyilvánítottuk az Észszerű 

Alkalmazkodás Transznacionális Hálózat jövőbeni működésének szándékát.  A rendezvényt Kiss Csaba, 

a MEOSZ négyvégtag érintett munkatársa zárta személyes tapasztalatainak tolmácsolásával.  

 

 

 

  

 


