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Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) közel 

negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja iránt is elkötelezett. Érdekvédelmi munkánk alapját az 

elidegeníthetetlen emberi jogok adják: a mozgáskorlátozott emberek nem másodrendű 

állampolgárok, hanem sokszínű társadalmunk aktív részesei, akiket másokkal azonos módon 

terhelnek a kötelezettségek, és azonos alapon illetnek meg a jogok.  

 

Sajnálattal hozzuk tudomására azt a gyakorlatot, amelyről a MEOSZ a Rehabilitációs 

Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos 

Egyesülete (a továbbiakban: REKORE) útján értesült. A REKORE a Kisfaludy Turisztikai 

Fejlesztési Program keretében, a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda Kezelő szerve és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által 

közösen meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és 

egyéb szálláshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020 elnevezésű felhívás (a továbbiakban: 

felhívás) lebonyolítása során kialakult sérelmes gyakorlatról a pályázóktól szerzett tudomást.  

 

A honlapján (https://kisfaludyprogram.hu/programrol/attekintes/) található tájékoztatás szerint 

a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb hazai turisztikai 

fejlesztéseket összefogó kormányzati programja, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési 

Konstrukció 2017-ben kezdődő, 2030-ig tartó futamideje alatt tervezetten közel harmincezer 

szoba újul meg. 

 

A sérelmezett gyakorlat szerint az ügyfelekkel kapcsolatban álló munkatársaktól a felhívás 

pályázói azt a tanácsot kapják, hogy a pályázat beadásakor jelöljék meg, hogy 

akadálymentesíteni is kívánnak, mert az akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő 

építési költségek, valamint eszközök beszerzésének költségei elszámolhatók. Egyúttal 

arról is tájékoztatják a pályázókat, hogy kizárólag az a fontos, hogy megvalósuljon 

„valamilyen akadálymentes” megoldás, a minőség, a hatályos jogszabályoknak való 

megfelelés nem számít, „az is jó, ha csak pár dolog felel meg, nem kell mindennek”, az 

ellenőrzés úgyis csak szúrópróba szerű lesz. 
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A REKORE tájékoztatása szerint a gyakorlat azt eredményezi, hogy a nyertes pályázók 

rehabilitációs szakmérnököt a projekt akadálymentesítési részének megvalósításába nem 

vonnak be, saját elképzeléseik és hiányos ismereteik alapján valósítják meg azt, amit – sokszor 

tévesen – akadálymentesítésnek gondolnak. Majd az így létrejövő – az akadálymentesítési 

követelményeknek gyakran nem megfelelő – megoldások utólagos jóváhagyásához az 

érintettek rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát kérik.  

 

A tapasztalatok szerint sajnos időnként olyan, akadálymentesnek nevezett megoldások is 

megkapják a pályázati követelményeknek való megfeleléshez szükséges utólagos jóváhagyást, 

amelyek az akadálymentesítésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak nem felelnek meg.  

 

Megjegyezzük, hogy a pályázati felhívás és útmutató alapján a pályázható összeg szobánként 

1.000.000 forint. Ebből az összegből a teljes körű (fizikai és infokommunikációs) 

akadálymentesítés azonban nem valósítható meg.  

 

A MEOSZ rendkívül sérelmesnek tartja, hogy a 30.000 szobát megújító, vállaltan legnagyobb 

turisztikai kormányzati fejlesztés keretében tulajdonképpen visszaélésekre bíztatják a pályázati 

összegek felhasználóit, olyan látszat-akadálymentesítési megoldások létrejöttéhez segédkezve 

ezzel, amelyek szembe mennek a mozgáskorlátozott és más fogyatékossággal élő emberek 

szükségleteivel, jogaival és a hatályos jogszabályokkal. A vázolt gyakorlat azt is eredményezi, 

hogy számos olyan szálláshely hirdetheti majd magát akadálymentesként, amely valójában nem 

az, megtévesztve ezzel a fogyatékossággal élő embereket és gyakorlatilag ellehetetlenítve a 

későbbi, valódi akadálymentesítés megvalósulását. A MEOSZ álláspontja szerint mindez 

elfogadhatatlan. 

 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a hozzáférhetőség biztosítása és az akadálymentesítés a 

nemzetközi jogi normák, így a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált, a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD), valamint a hazai jogszabályok: az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 

valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) vonatkozó rendelkezései alapján kötelező: a szállodák, szálláshely 

szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetőségének biztosítása, teljes körű 

akadálymentesítése nem kerülhető meg.  

 

Ezért is különösen sérelmes egy uniós és hazai forrásokból finanszírozott 60.000.000.000 forint 

keretösszegű felhívás esetében, hogy jogsértő megoldások létrejöttét támogatja, ilyen 

megoldások létrehozására a Program munkatársai kifejezetten bátorítják a pályázókat.  

 

A fentiekre tekintettel arra kérjük a Tisztelt Vezérigazgató Urat, hogy tegye meg a 

megfelelő intézkedéseket a sérelmes gyakorlat megszüntetése érdekében, és a megtett 

intézkedésekről szövetségünket tájékoztatni szíveskedjék. 

Tájékoztatom, hogy jelen levelünkkel azonos tartalmú levelet küldtünk az alábbi 

személyeknek. 

- Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, Miniszterelnöki Kabinetiroda 

- Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott 

- dr. Guller István vezérigazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség 

Tájékoztatom továbbá, hogy a leveleinket az alábbi személyek részére tájékoztatásul 

megküldtük. 
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- dr. Nagy Sándor elnök, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

- dr. Kósa Ádám elnök, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

- Kedves Éda ügyvezető, Siketvakok Országos Egyesülete  

 

Budapest, 2020. november 12. 

                                                       

                                                          Tisztelettel:  

                                                                                                            

                                                                                                Kovács Ágnes 

                                                                                                       elnök 


