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A 35 éves Gábor Tamás születésekor fellépő oxi-
génhiány következtében négyvégtag-sérült, sú-
lyosan mozgáskorlátozott fiatalember. Akarat-
lan túlmozgások és deformitások akadályozzák 
a kezei és ujjai koordinált mozgását. Kézzel írni, 
aláírni nem tud. Azok a károsodások, amik a moz-
gáskorlátozottságot előidézték, a beszédszerve-
ket is érintik. Tamás tökéletesen érti a  beszédet, 
a nyelvtani szabályoknak megfelelően monda-
tot is alkot, de azok kimondására az artikulációs 
mozgások zavarai miatt nem képes. Tamás be-
szédképtelen. Édesanyjával él, a mindennapi te-
endők elvégzésében ő segíti. Az általános iskolát 
magántanulóként végezte, mert mozgáskorlá-
tozottsága és kommunikációs nehézsége miatt 
nem volt olyan oktatási intézmény, ahol érdem-
ben tudtak volna vele foglalkozni. Nem ismerke-
dett meg gyermekkorában azokkal az alternatív 
kommunikációs eszközökkel, melyek a beszédét 
helyettesíteni tudták volna. Az édesanyjával és a 
testvérével egy sajátos kommunikációs formát 
alakítottak ki, Tamás a fejével rajzolja le a betűket, 
és családtagjai  szavakká olvassák azokat össze. 
Ezt a kommunikációs formát azonban a legszű-
kebb környezetén kívül, nem érti más. Akárkivel 
is találkozott, az édesanya tolmácsolt helyette, 
Tamás  nem tanulhatta meg úgy kifejezni az ér-
zéseit, gondolatait, vágyait, hogy az mindenki 
számára érthető legyen.

 
Kényszer szülte gondnokság 

Tamás bár ép értelmű, azonban nagykorúvá vá-
lása óta, immár 16 éve cselekvőképességet kor-
látozó gondnokság alatt állt. Kizárólag beszéd 
és aláírásra való képtelensége indították őt és 
édesanyját, illetve az illetékes bíróságot annak 
idején arra, hogy a cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság alá helyezésében lássák a helyze-
te megoldását. Tamás a külvilággal nem tudott 
érthetően kommunikálni, továbbá aláírásra nem 
volt képes, így ez a megoldás tűnt az egyetlen 
járható útnak. A mindennapi életben előforduló 
hivatalos ügyek intézéséhez szükség volt valaki-
re, aki Tamás helyett kommunikál, illetve, ameny-

nyiben szükséges, okiratokat ír alá. Tamás kommunikációs nehézsége és 
kézírásra való képtelensége azonban kizárólag mozgáskorlátozottságából 
fakad: gondnoksága elrendelésének és a korábbi kötelező felülvizsgálatok 
alapján való fenntartásának valódi oka nem a belátási képességének csök-
kenése, hanem súlyos mozgáskorlátozottsága volt.

Gábor Tamás a közelmúltig nem tudott a külvilággal érthetően kommu-
nikálni, mert nem állt rendelkezésére olyan eszköz, amellyel a hiányzó be-
szédét pótolni tudta volna. A magyar állam ugyanis az ilyen eszközökhöz 
nem nyújt támogatást, holott azok a technika fejlődésének köszönhetően 
már jó ideje elérhetőek lennének, ráadásul azok biztosítása törvényi köte-
lezettség lenne.  

Az állam nem teljesíti kötelezettségét 
a mozgáskorlátozott emberek felé

 
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) 
– melyet Magyarország a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált – általános 
alapelvként rögzíti a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztele-
tét, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek 
függetlenségét. A CRPD kifejezetten rendelkezik arról is, hogy a részes 
államok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, az ál-
taluk megválasztott kommunikációs formán keresztül gyakorolhassák a 
szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve 
az információk és elgondolások keresésének, befogadásának és közlésé-
nek szabadságát. A magyar állam azonban a mai napig nem tette társa-
dalombiztosítási alapon elérhetővé az alternatív és augmentatív (AAK-s)  
és asszisztív eszközöket azoknak a súlyosan fogyatékos embereknek a 
számára, akiknek ezek az eszközök a kommunikációs funkciójuk pótlását 
jelentenék, éppen úgy, ahogy például – a társadalombiztosítási alapon 
hozzáférhető – kerekesszék a járás funkciójának pótlására szolgál.  

A kommunikációs technológiákhoz való szabad hozzáférés is feltétele az 
önálló életnek, a közösségbe történő befogadásnak; annak, hogy a hal-
mozottan sérült mozgáskorlátozott emberek is részt tudjanak venni a kö-
zösségi életben. A kommunikációhoz való jog az egyik alapvető emberi 
jogunk. Ahhoz, hogy egy kommunikációjában akadályozott ember a saját 
életében döntéseket hozhasson – még a legegyszerűbb ügyekben is spe-
ciális, kommunikációt segítő eszközökre van szüksége. Ezek az eszközök 
tudják megakadályozni, hogy a kommunikációs nehezítettségű embere-
ket ne fosszák meg cselekvőképességüktől.

A MEOSZ eszközöket biztosított 
az önrendelkezéshez és eljárt a perben 

Gábor Tamás a számára szükséges úgynevezett asszisztív, valamint al-
ternatív és augmentatív (AAK) eszközökhöz, a tablethez, a rögzítésére 
szolgáló tartóhoz, a kommunikációs szoftverhez a nagybillentyűhöz és 
a fejpálcához – melyek használatához sorstársi segítő, mentor nyújtott 
segítséget– a MEOSZ Korlátok nélkül című projektjében jutott hozzá. A 
fejpálca segítségével írja a tabletbe, amit mondani szeretne, a kommuni-
kációs szoftver pedig felolvassa azt. A fejpálcával tud aláírni is. A tablet az 

Jogerős ítélet szüntette meg a hangzó beszédre 
és aláírásra képtelen Tamás gondnokságát

A kommunikációt támogató eszközök visszadták a döntés szabadságát 

A Siófoki Járásbíróság jogerős ítéletével megszüntette 
annak az ép értelmű súlyosan mozgáskorlátozott hang-
zó beszédre képtelen fiatalembernek a gondnokságát, 
aki a MEOSZ projektjében kapott kommunikációt segítő 
eszközök révén immár képessé vált kifejezni gondola-
tait. A MEOSZ által képviselt Gábor Tamás 16 éven át ki-
zárólag beszédképtelensége miatt nem rendelkezhetett 
a saját életéről. A projektben jutott hozzá a kommuni-
kációját segítő eszközökhöz, melyek a hangzó beszédét 
pótolják. A bíróság arra alapozta döntését, hogy Tamás 
beszédre, írásra, aláírásra való képtelensége az általa 
megkapott informatikai eszközök, számítógépes progra-
mok használatával megszűnt. A MEOSZ ezért azt sze-
retné elérni, hogy az akadálymentes számítógép hasz-
nálatot és a hangzó beszéd pótlását elősegítő eszközök 
államilag támogatottak és minden érintett számára 
biztosítottak legyenek.

elek tromos kerekesszékéhez rögzíthető, így bár-
hol – akár az utcán is – tud kommunikálni. 

Miután a fiatalember megtapasztalta, hogy ezek-
kel az eszközökkel a külvilág számára is érthetően 
tudja kifejezni gondolatait, kérte, hogy a bíróság 
szüntesse meg a gondnokság alá helyezését. 
A MEOSZ ebben a perben képviselte Tamást. Már 
a pert megelőző gyámhatósági eljárásban előter-
jesztettük a gondnokság megszüntetését célzó 
érveinket, amelynek hatására a gyámhatóság is 
a gondnokság megszüntetése iránt indított kere-
setet. Tamás a bíróságon az eszközei segítségével 
válaszolt a kérdésekre. A bíróság 2021. december 
7-én kihirdetett ítéletében megállapította, hogy 
Tamás beszédre való képtelensége, írásra, alá-
írásra való képtelensége az általa megkapott in-
formatikai eszközök, számítógépes programok 
használatával megszűnt, szükségtelen a gond-
nokság alá helyezésének fenntartása. 

Egyetlen ember sem állhat gondokság 
alatt mozgáskorlátozottsága miatt!

A MEOSZ tapasztalatai szerint sajnos Tamáson 
kívül számos ép értelmű, teljes belátási képes-
séggel rendelkező mozgáskorlátozott ember áll 
gondnokság alatt kommunikációs nehezítettsé-
ge, beszédképtelensége miatt. A MEOSZ fontos 
küldetésének tartja, hogy ezek a mozgáskorláto-
zott emberek ne kényszerüljenek önrendelkezési 
joguk feladására. 

Következetesen küzdünk azért, hogy mozgáskor-
látozottsága, beszédképtelensége miatt egyetlen 
ép értelmű embert se helyezzenek gondnokság 
alá. A gondnokság nem lehet megoldás a hangzó 
beszéd vagy aláírás pótlására, különösen, hogy ép 
értelmű ember nem állhatna gondnokság alatt. 
Azt szeretnénk elérni, hogy a számítógép hasz-
nálatában valamint a beszédében akadályozott 
mozgáskorlátozott emberek állami támogatás-
sal juthassanak hozzá azokhoz az akadálymentes 
számítógép használatot elősegítő és a hangzó 
beszéd pótlására vagy kiegészítésére szolgáló 
eszközök eszközökhöz, melyek használatával ké-
pessé válnak kifejezni gondolataikat, érzelmeiket, 
vágyaikat, ezáltal elszigetelődésük megszűnik, 
valódi részei lehetnek a társadalomnak és szá-
mukra is valósággá válik az önrendelkező élet. 

g dr. Faragó Melinda


