ALAPVETd JOGOK BTZTOSA

AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTEZMENYE
NAIH nyilvintart6si sz6m: 40689

Az alapvet6 jogok brztosdnak

JELENTnSn
az AJB-470 /201,7 . szdmi iigyben
F-l6izmdny AJB- 886 B / 201 6.

Erintett

s

zerv :

Emberi F;r6

forcils

ok Mini s ztlflvm

2017

.

Az alapvet6 jogok biztosinak
Jelent6se

az AJB- 470/2017. szhrni tigyben
El6ad6: dr.BotzaBehta
dr. Csik6s Timea
dt.Kozicz Agnes

l. Lz eliilths megindithsa, el6zm6nyek
Egy 6desanya fordult hozzdm beadvinnyal egy, a fogyat6kos szem6lyek kommunikilcioiilt

is

tdmogat6 eszkoz m6lt6nyoss6gi alapon val6 tdrsadalombiztosit6sitilmogatis6valkapcsolatban.
Tekintettel ata,hogy a feladat- 6s hat6skoromet szabillyozo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Ajbt.) 1.S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sorin

kulonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatils|val - megktilonboztetett figyelmet fordit a
2007. 6vtXCII. torw6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogait6l sz6l6 egyezm6ny
(a tov6bbiakban: CRPD) v6grehajt6s6nak segit6s6re, v6deLm6re 6s el7en6rz6s6re, a
panaszbeadviny nyomin az AJbt.20. $ (1) bekezd6se alapjinvizsgilatot inditottam.
A vtzsgilat eredm6nyes befejez6se 6rdek6bel az Ajbt. 21. $ (1) bekezdl.se alapjin
tijlkoztat6,st k6rtem a< egesryigltgydrt rthbs dllamtitkdxdl, a7 Egltetemet TerueTds Informddds dt
Kutatdkiipontnll, aalamint ai Et;taris l-anind Tadoninlegyetem Bdrc{ GusTltiu C1dgypedagigiai Kar

-

ddkdry'ahil.

2. Erintett alkotminyos jogok 6s alapelvek

jogilkmisdg eludbfil fakadd jogbigonsdg kiiaetelmdnle ds a tis{essdges eljinishoq uald 1og
[Alaptorv6ny B) cikk (1) ,,Magyarorszig fiiggetlen, demokratikus jog6llam."];
A nemrytkti{ jogi ktiteleryttsdgek ds a belsd jog iixThanga [Alaptorv6ny Q) cikk @-(3)
bekezd6s,,Magyarorszilg nemzetkozi jogi kotelezetts6geinek teljesit6se 6tdek6ben
biztositja a nemzetkozi jog €,s a magyar jog osszhangtr|t. Magyarorszilg elfogadja a
nemzetkcizi iog 6ltal6nosan elismert szabilyart. A nemzetkozi jog m6s forrhsai
jogszabillyb^n toft6n6 kihirdet6siikkel v6lnak a magy^r jogrendszet r6.sz6v6."f;
Aq embei mdltdsdghoi uald jog [Alaptorv6ny II. cikk ,,Az emberi m6lt6s6g s6ttheteden.
Minden embernek ioga van az llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, a magzat 6let6t a
fogantat6st6l kezdve v6delem illeti meg."];
A7 egyenlf binismdd kduetelndryte ds a7 esdfiegyenlfsdg elfimoqdit,is,inak elue [Alaptorv6ny XV.
cikk (1)-(2)-(5) bekezd6s ,,A torw6ny el6tt mindenki egyenl6. Minden ember jogk6pes.
Magyarorszl,g
alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonboztet6s,
^z
nevezetesefl faj, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy mis v61em6ny,
nemzeti vagy tirsadahi szirmazis, vagyoni, sztilet6si vagy egy6b helyzet szerinti
krilonbs6gt6tel n6lkiil biztositia. Magyarorszlg ktlon int6zked6sekkel v6di a
gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal6l6ket."
Afogltatdkossdgal il6k kieme/t uide/me [Alaptorv6ny XV. ci[<k (5) bekezd6s ,,Magyarorszdg
krilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal

A

616ket."]

3. Alkalma zott io gsz ab 6lyok

A

fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 ENSZ Egyezmdny (I\[agyarorszigon
kihirdette a 2007 .6vi XCII. torv6ny, a tov6bbiakban: CRPD)

1

Magyarors z69 Alaptcirv6nye

A

szerz6d6sek jog6r6l sz6l6 B6csi szerz6d6s (Magyarors zdgon kihirdette a 1987

. 6vi 72.

tow6nyerejri rendelet)
fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6giik biztositislrol szolo 1998. 6vi
XXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: Fot.)
A gyogyiszati seg6deszkozok t6rsadalombiztosit6si t6mogat6sba tort6n6 befogad6sr6l
szolo 74/2007. (III. 14.) EiiM rendelet
Az Orczilgos Fogyat6koss6giigyi Programr6l (201,5-2025.) sz6l6 1,5/2015. (IV. 7.) OGY
hatirozat (a tov6bbiakban: OFP)
Az Orsz6gos Fogyat6koss6grigyi Program vlgtehajtS,sinak 2015-2018. 6vekre
vona*oz6 Int6zked6si Tew6r6l sz6l6 1.653/2015. (IX. 14.) I(orm. hatirozat (a
tov6bbiakban: Int6zked6si terv)

A

4. A

megillapitott t6nydll6s

4,1. Panaszbeadvdny

A

beadv6ny szerint panaszos gyermeke 13 6s

f6l

6ves, haknozottan s6nilt (agyi b6nult,

k6nyszermozg6sos, finomabb mozdulatokra, c6lt6nyos mozgisra nem k6pes, t|rgyakat nem tud

megfogni, besz6lni nem tud) azonban 6p tudatf, fejleszthet6. Az elmrilt 6vekben sz6mos
m6dszert 6s eszkozt kiprob6ltak annak 6rdek6ben, hogy a gyermek a mindennapi 6letben 6s
kapcsolatrendszereiben ki tudja mag6t fe)eznt. F,zek koztl a legeredm6nyesebbnek egy
szemyezltelt eszkoz (,szemeg6r") bizonyult, amelynek l6nyege, hogy egy speci6lis szoftver
segits6g6vel egy speci6lis szenzor figyeli a k6perny6t n6.26 szem6ly szemmozg6.sdt, 6s azt ielzr a
monitoron. Az eszkoz neve: Tobii Dynavox PCEye szemvez6rl6 eszkoz, illetve a Tobii Dynavox
Communic ator 5, kommunik6ci6s szoftver.
Mivel az eszkoz rendkiviil sikeresnek bizony.rlt, panaszos m6lt6nyoss6gi k6relmet adott be
Orsz6gos Eg6szs6gbiztositilsi Plnztirhoz' (^ tov6bbiakban: OEP) ^z eszkoz
^z
t6rsadalombiztosit6si timogatilsa rr6nt. A k6relemhez csatolta a szakorvos 6s a gyermek
gyogytonilszilnakv6lem6ny6t, amelyek az eszkoz eredm6nyess6g6t, a gyetmek tanul6s6ban fontos
szerep6t igazoltdk. Az OEP arra hivatkozissal utasitotta el panaszos k6relm6t, hogy a gy6gy6szatt
seg6d.szkozok tirsadalombiztositdsi timogat6sba tort6n6 befogadisr6l sz6l6 1,4/2007. (III. 14.)
EiiM rendelet 10. szdmi mell6klete alapj6n a kommunikdcid segedesTki;ryi kd71il a4egisisegbi$ositd a4
optikai segedeqkiiyiiket, a sTemtfil sTembeni kommunikdcids esTktiiok kr)ryil a hangeneritorokat, toudbbd a
batldy'auitti esikii4iiket ttimogatja, amelt es$.ii7dk nem tekinthetdek, a kdrelemben sryrep16 eqkiiThtiT
jellegtiknilfogua sem hasonldnak. Aielutasitd hatdroTat kitdfi ara it,hogy a aonatkoif siabuiry (LISZ EI\
ISO 9999:2007f sqerint a srymueidrl| ds a kapcso/rldd sioftuer nem a kommanikdcif segedesTktiry.
Panaszos 6ll6spontja szednt a hivatkozott eszkoz a fiilhoz hasonl6 helyzetben l6v6
gyermekek 6s feln5ttek eset6ben alapvet6 fontoss6gri, bizonyos esetekben 6letment6 lehet a
tudatukban lejdtszodo folyamatok, sztks6gletek, 6llapotok kiilvil6g szim6ra tot6n5 kifeiez6sben,
vagyis a kommunikdct6ban. Adott esetben egy k6rh6zivagy otthon 6polt beteg 6let6t mentheti
meg, ha ki tudja fe)ezntvagy leleznt tudia, hogy val6i6ban mire van sziiks6ge.
4.2.

A megkeresett szervek vdlaszai

4.2.1. Az Edtvds Lordnd Tudomdnyegyetem Bdtczi Gusztiv Gyfugypedagdgiai Kar
ddkdnjdnak vdlasza
Megkeres6semben a Kar d6kitnj6t6l a seg6deszkozzelkapcsolatos szabnai v6lem6ny6r6l k6tem
t616koztat6sr, valamint k6tem v6lasz6ban t6rjen li arra is, hogy az igyberr felmertlt, rlletve az
1 2017.
2

jar:ulr 7-t6l Nemzeti Eg6szs6gbiztosit6si Alapkezel6
Oi,. Ot -i tratadaAvel kivontik, 6s helyette az MSZ EN 12182:201'2 szabily van 6rv6nyben.

A szaivLtyt 20i.2.

2

ahhoz hasonl6 szemvez(:rl6 eszkozok tdmogatiilk-e a fogyatlkos szem6lyek kommunkicioiilt,
on6ll6 6letviteliiket 6s a kozoss6gbe val6 befogad6sukat.
A I{ar munkat6rsai ittekintett6k a konkr6t seg6deszkoz, illetve 6ltal6noss6gbal az ahhoz
hasonl6 elven m6kod6 (szemmozg6s-vez6relt) eszkozok felhaszn6lhat6sl.gdt a fogyat6kos
szem6lyek kommunik6 ci6)Anak, on617o 6letvitel6nek 6s kozoss6gbe va16 befogad6s6nak
t6mogatdsdban.

elemzlsek sor6n k6t for6sra t6maszkodtak: egyr6szt a rendelkez6sre ill6, els6sorban
elemz6sben r6szt vev6 munkat6rsaik saj6t
nemze*ozi (angol nyelvfi) szakirodalo mra, m6sr6szt
^z
alapi6n.
kovetkez
6
szempontok
szakrnai- gy akodati tap as ztalataira, a

Az

srymucqdre/t (srymmo4gtis-ueTdreh) esykiiit)k felhasindlbatdsdga a fogyatdkos sTgmifiek
konmunikddti'rinak, drudlld dletuitelinek ds kATAsrcgbe uald befogadisdnak trimogatisdban.
Az ezen eszkozokben alkalmazott technol6gra 6vtizedek 6ta ismert; kezdetben egyes kutat6sok
kiilonf6le tertletein haszn6lt6k els6sorban, im az utobbi egy 6vtizedben egyte pontosabb6,
el6rhet5bb6 6s mobilabb|.v6lt, igy a h6tkoznapi c6lokra szolgillo eszkozokben is megielent ez

/.) A

^

technol6gia. A fogyat6koss6ggal 616 szemllyek kommuntkilcrojinak megt6mogatisAra lrrir az
1980-as 6vekben megkis6relt6k alkalmazni, a szakirodalomban fellelhet6 esettanulm6nyok 6s
6ttekint6 tanulm6nyok alapj6.n sz6mos esetben sikerrel. A hazai gyakorlatb6l is tobb p61d6t
ismernek ilyen elven mfikod5 kommunik6ci6s seg6deszkozok sikeres alkalmazds6ra
fogyat6kos s 6ggal 616 szem6lyek kommunik6 cioilnak megtimoga tisiban.
Mind a flerrrzetkozt szakfuodalom, mind abazai tapasztalatok azt mutat16k, hogy az iyen
(teh6t sz6nd6kos kommunikativ viselked6sk6nt a szemrnoze6sokat detekt6l6, s
m6kod6
elven
azok mtntS.zat|t m6sok 6ltal is 6rtelmezhet6 iizenetekk6 alakit6) kommunik6ci6s rendszerek
sz6mos esetben - r,!,szben az adott szem6ly konkr6t, egyedi s6rtl6smint|zatdnak fiiggv6ny6ben nem csak k6pesek arra, hogy hat6kony kommunik6ci6s viselked6st tegyenek lehet6v6 az lrintett
r6sz6ben a ma rendelkez6sre 6176 altenativ 6s augmentativ
szem6ly szdmdta, de az esetek
"gy
kommunik6ci6s eszkozok3 koziil a legjobb megoldist jelentik, amelyekkel a kommunikdci6 a
pillanatnyi lehet6s6gek koziil a legpontosabban 6s legink6bb zokken5mentesen megval6sithat6.
A I(ar munkat6rsai szakmai v6lem6nyiikben kit6rtek arra is,hogy az ilyen jellegfi eszkozok
nem csak ahhoingtthetik hoqii aTa4okat alkalmaryi siemifit, hogy a kommunikdcidhoiual6 alapuetd enbei
jogit gyakoro!'a, de - egyefirtue a panas1os dltal megfogalmaTott dlldqonttal - alkalnalisuk biioryos esetekben
akdr iletmentd is lehet aVilta/, hogy o sryrnillt ennek segtlxgeael hatikorytabban lebet kdpes kifeje1ni pillanatryi
s$ksegleteit, behd ti//apotait, Ai is egydrtelmi| hogy o kommunikidd negtdnogatdiln keres{iil ai ifien
eqkt)iiik jelentdsen niiaelhetik ai 6ket hasindld rymd! iindlldsiglt ds segtthetik a kiildnbtiif kiiqtixdgekbe
t ti rtd n 6 si k re s b i II e s yke dd s dt, t drs a s td rs a d a ln i ri s iu dte ld t.
A szak6rt6k hangsrilyozt6k ugyanakkor azt is, hogy az adott fogyat6kos szem6ly 6s a
technol6gia illeszt6s6nek 6s illeszked6s6nek ftggv6nye, hogy a fentiekben vizolt el5nyok egy
konkr6t esetben megval6sulnak-e. Ennek felt6telei koztil kiemelend6ekaz adott egy6ni timogatisi
sziiks6gletek 6s felt6telek alapos elemz6se, a megfelel5 eszkozvillasztils (agyants sz6mos ilyen
elven mfikod6 eszkoz el6rhet6), a megfelel5 bevezet6si 6s alkabnaz6si m6dszertan kiv6laszt6sa 6s
helyes implement6l6sa, valamint az alkaknazdsr folyamat megfelel5 monitoroz6sa, sziiks6g eset6n
m6dosit6sa. R6mutattakarra is, hogy egy adott eszkoz adott szem6lyn6l tot6n6, a sziiks6gletek, a
technol6gia 6s a m6dszetan fel6l is j6l megalapozott t6Lmogat6si folyamat|ban is ielentkezhetnek
saj6tos egy6ni akad6lyok (p61d6ul az adott eszkoz a szem6ly egy6ni szem-anat6miiliinak vagy
valamilyen saj6tos szemmozgisa miatt nem k6pes kell6 pontoss6ggal kovetni szernmozg6sokat).
^ eszkoz eset6ben
Teh6t sz6mos krilonboz5 t6nyez6 figgv6nye, hogy az adott szemlly 6s az adott
val6ban l<rakn6zhat6ak-e, illetve milyen m6t6kig aknizhat6ak ki a technol6gia 6s m6dszertan 6ltal
k6ts6gtelemil kin6lt lehet6s6gek.
e

3

A

e

-

szakirodalom a szavak eredet6b6l kiindulva bevezette m gy^r nyelvben a ,,kteg€szit6, segit5 kommunik6ci6"
^
lrcil-ldN 2006,11. old.). A ielent6sben r6szletesebben lisd 7. oldal.

fogalmit

a

J

2.)

A

beadutirytban emlitett konkrdt

esiktiitik

-

Tobii Dlnauox PCEIr

ds

Tobii Dlnauox Communicator

5-

alkalmaqhahisdga

A

lelzett eszkozok kapcs6n az ombudsmani megkeres6sre kiilon elemzrSseket, azonbat a Kar
munkat6rsai mrlltb6li 6s aktu6lis gyakorlatukb6l is rendelkeznek tapasztalatokkal kifejezetten ezen
eszkozok felhaszn6l6s6r6l a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek kommunik6ciollnak
megt6mogat6slban. F,zek a tapasztalatok pozitivak, s egy6telmrien alitimasztjdk, hogy a
kor6bban lelzett felt6telek teljesril6se mellett ezek az eszkozok is alkaknasak ara, hogy
hat6konyan t6mogass6k fogyat6kossilggal 616 szem6lyek kommunik6.ci6jit, s adott esetben a
rendelkez 6s re 6116 legj obb megold6s t j elenthetik.a

3.)A

beadudrybanjelrytt dlliEont dt

Wol

kapcsdn

a Kar illet6kes szak6rt6

munkat6rsai megalapozottnak tartjdk a
a szemmozgdskovet6sen alapul6 kommunikdci6s rendszerek, s
ak6r a panaszos 6ltal konkrltan lelzett eszkozok nem csak hat6konyan tdmogathatl6k s6rtilt
gyermeke kommunik6ci6j6t, de val6ban lehets6ges, hogy a ma rendelkezlste 6116 alternativ 6s
augmentativ kommunik6ci6s eszkozok koziil ezek az eszkozok a leghat6konyabbak ezefl
^
tenileten, ez6fi alkalmazdsuk szdmottev6 6letmin6s6g-jar,,ul6st, jelent6sen megnovekedett
auton6mi6t 6s t6rsas-t6Lrsadalmi r6szv6telt, valamint fejl6d6si lehet6s6gekethozhatnak az lrintett
Szakmai ismereteik alapjiln

panaszos azon 6ll6sponti6t, hogy

gyermek szdmdra.
A. szakert6k ugyanakkor leszogeztlk azt is, hogy a konkr6t eset pontos ismerete 6s a
megfelel6 m6dszertanok implement6l6s6nak lehet6s6ge n6lkiil csak a megkeres6semben szerepl6

adatokru t6maszkodva teljes bizonyoss6ggal ugyan nem it6lhet6 meg, hogy val6ban ez a
leghat6konyabb 6s legink6bb kolts6ghat6kony kommunik6ci6-t6mogat6 eszkoz 6s m6dszertan az
6rintett gyermek kommurukilctolilnak tdmogatisilra, sem az, hogy ez a kommunik6ci6s rendszer
minden komolyabb akadilly n6lkiil implementlLlhat6. Ut6bbi szempont vonatkozis6ban azonban
a beadv6nyban emlitett tobbh6napos haszn6lati id6szak kapcs6n szetzett pozitrv tapasztalatok
a:rautalnak, hogy v6lhet6en nem 6llt el6 ilyen akad6ly, igy osszess6g6ben a rendelkez6siikre 6116
inforrrrici6k f6ny6ben val6szinrisithet6, hogy a konkr6t eszkoz az adott gyetmekn6l val6ban
sikeresen alkalmazbat6 a tirgyah c6lokra, s az is, hogy ez jelenti a pillanatnyilag lehets6ges legjobb
megold6st.
4,2.2. Az Egyetemes Tervezds

fnfonndci1s is Kutat6ktizpont (a tovdbbiakban: ETIKK)

szakirtdjdnek vdlasza

Az ETII(K rehabilitdci6s

szak6rt5jes megkeres6semre

a kovetkez6 szahnat v6lem6nyt kiildte

meg.
/ .)

A

uii:glrlt eqkii4 rtiuid bemutatdsa

A Tobi i)yrurro* szemvezlrl6s segits6g6velklzhaszn6lat n6lkiil, l<tz|rolaga szemmel tlnyithato a
szimit6gdp, illerve annak b6rmilyen programja. Amennyiben az 6nntett szem6ly valamte rdn6z,
6.s azon-rijta tafija a tekintet6t, kattinthat, illetve ugyanigy rilnyithatla az egeret, kommunikdci6s
szoftvert stb. Az eszkoz, k6t, l<tfelezettefl szemvez!,rllsrc kialakitott tinyitilst m6dot kin6l,
amelyek m6s-m6s felhasznill6,st tesznek lehet6v6, timogawa ezzel a felhasznll6k soksziniis 6g6t (a
kezel6si m6dok kozott szabadon lehet v6lasztani).

a N{egjegyezt6k azt is, hogy zz iigyben 6rintett eszkozok gy/r:t6!a u egyrk vezet6 gy6rt6 a szemmozg6skovet6
eszkozok terirlet6n, jelent6s tapeLsztalzrtterlrendelkezik, s magas szakmai ptesztizzsel bir - egy m6s iellegfi, de szint6n
szemmozgiskovet6sen alapul6 tovabbi eszk6ze a Kar int6zm6ny6ben tapi hasztllatban van, sa16t tapasztalata;k
kifejezetten 16k ezen. eszkozcsalS'd e m6sik tagi6val is.
5
Fo.d5r-H6dy Erzs6bet, rehabilit6ci6s szakm6rnok, szakmai vezet6,

ETIKK
4

2.)A

uiTsgilat menete

hat6stanulm6ny elk6szit6s6hez a I(ozpont olyan szem6lyekkel k6szitett esettanulm6nyt,
felhaszn6l6i teszteket, akik napi szinten hasznilllik a Tobii Dynavox szemvez6rl6st 6s
^
kommunik6ci6s szoftvert a mindennapi kommunikdci6juk (a vetb6lis, a kozoss6gi
kommunik6ci6) sor6n 6s a szimit6g6p el6r6shez (tanul6s, munka, j6t6k). A vtzsgilatol<hoz, az
eszkozhaszn6lat teljes megismer6slhez 6.s a rlsztsrev6kkel val6 kommunikici6hoz konduktod
segits6get haszniltak.
A t6sztvev6ket az 6letkoruk alap1fu k6t csoportba osztott6k: gyermekek 6s feln5ttek,
mindk6t csoportb6l 2-2 f6. A r6szwev6k mindegyike n6gyv6gtag s6nilt, m6s-m6s s6riil6si szinten.
Az interjrikat tgy 61lttott6k 6ssze, hogy 6tfog6 k6pet kapjanak arr6l, bogy milyen szinteteken,
milyen kozl6seket tesz lehet6v6. avizsgillt seg6deszkoz. A k6rd6sekben az al|bbi tediletekte t6rtek
ki:
- Altubror kozl6sek, pl. bemutatkoz6s,id6i6rdLs, stb.
- Etkez6ssel kapcsolatos kozl6sek, p6ld6u1: 6telek, italok, 6hs6gj6llakotts6g, stb.
- Onell6tist, testi szriks6gleteket 6rint5 kozl6sek, pl. sztiks6gletek jelz6se, toalett, f6jdalom, stb.
- Eletoitellel kapcsolatos kozl6sek, pl. kozleked6s, v6s6rl6s, stb.
- Erzelmekkel kapcsolatos kozl6sek, pl. otcim, szomoris6g,binat, harag, stb.
- Mindennapi tev6kenys6gekhez kothet6 kozl6sek, pl. tanul6s, munka, szabadid6.
- Szem6lyes kapcsolatok, interperszonl,lts bar6tokkal, csal6dtagokkal, stb.
- Csoporton beliili kommunik6ci6: iskol6n, munkahelyen, csalddtagokkal.
- Tomegkommunik6ci6, pl. email, facebook, stb.

A

3.) A<egyes uiqsgilatok rit1letes kleltd:e

1. l,/irygilat Vizsg6lt szem6ly: 22 6ves motorbaleset sor6n 2. nyakcsigolya-s6riil6st szenvedett,
jelenleg l6legeztet6 g6pet haszn 61, emiatt verbilis kommunik6 ci6ja |tmenetileg korlitozott, illetve
nyakt6l lefel6 leb6nult, 6,gyb,oz kotott.
A vizsgdlat sor6n a seg6deszkoz vttulhs billentyiizetlt hasznillva vilaszolt a feltett
k6rd6sekte, amelyek 6dntett6k mindennapjait (id6to1t6sre, inform6.ci6-szerz6.sre vonatkozoan). A
vtzsgi,latalap)dn egy6rtelmfiv6v6lt, hogy a besz6d6ben akadillyozottalany minden k6rd6st 6rt,6s
azokra kiel6git6 6s t6szletes vilaszt k6pes adni. Jelenleg egyedril a szemvez6rl6ssel tinyitott
sz6mit6g6pe

az egyetlen olyan eszkoz, amelyet

on6176an k6pes

haszniLri.

A

seg6deszkoz

segits6g6vel tudja hasznillni az internetet, a kozoss6gi oldalakon kommunik6lni baritarval,
csalidtagjaival, online tgyeit int6znt, tanulni, hogy k6s6bb ism6t dolgozhasson.
2. Vi4sgilat: Vizsg6lt szem6ly: koraszrilott 9 6ves gyermek, n6gy v6gtagot 6rint6 cerebral paresi.st'
diagn6zissal. Besz6lni nem tud; feladatokat kerekessz6k6ben iilve oldotta meg. A seg6deszkozzel a

gyetmek tgyesen jdtszott mem6riajit6kot, v6lasztotta kr a kedvenc hangszer6t, kcivette az
ldesanyla, illewe a segit6 konduktor k6r6seit. Mivel olvasni m6g nem tudott, az eszk6z
piktogtamjaithasznillva kommunik6lt, illetve abtllent:yiSzeten felismete 6s megjelolte a jelenleg is
tanult betfiket (pl. a mama-bet6t). A vizsg6lt gyermek ezt a seg6deszk6zthasznilja az iskol6ban is,
ezzel kommunik6l a pedag6gusokkal, illetve t6rsaival, a tan6rikon a feladatokat ez
eszkozsegits6g6vel k6pes csak on6116an megoldani.
3. Vi4sgilat Yizsgik szem6ly: 12 6ves gyermek, szrilet6sekor agys,6rz6.st kapott; n6gy v6gtagot

€rnt6 cerebtal paresis diagn6zissal. Besz6lru nem tud; nemr6g csip5korekci6s mfit6ten esett 6t,
igy fekve vilaszolt a k6rd6sekre. A szemvezlrelt seg6deszkoz b6rhogyan pozicionillhat6 egy
611viny segits6g6vel, igy a felhaszndl6k b6rmilyen testhelyzetben (fekve, rJlve, 6ilva) k6pesek
hasznihi az eszkozt. A seg6deszkozzel a gyermek \<tfejezte 6ha1ait, hogy besz6lgetni szeretne.
Elmondta, h6ny 6ves, milyen zen6t szeret, mit szeret csin6lrri szabadidej6ben. I(ornyezetismereti
k6td6sekre hibdtlanul vdlaszolt. A gyermek csak ezzel az eszkozzel k6pes kommunik6lni, illetve az
6

Ag-k6rosod6s kovetkezt6ben kialakult mozgiszavarok
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onlllo 6letvitel6hez, a tanrtlilshoz, ismeretszerzlshez, szabadid6s tev6kenys6gekhez is ezt

az

eszkozthaszndlja.

,1. ViTsgilat: Y'usg6lt szem6ly: 39 6ves, sziilet6sekor agyv6rz6.st kapott, n6.gy v|.gtasot 6rint6
cerebral paresis diagn6zissal. Besz6lni nem tud; a feladatokat kerekessz6k6ben iilve oldotta meg.
A vizsg6lt szem6ly seg6deszkoz6t hasznilva kiilonboz6 feladatokat oldott meg: bemutatkozott,
v6laszolt arta a k6rd6sre, milyen zener rdnyzatokat kedvel, amelyb6l egyet a youtube-on
megmutatott, illetve egy jelenleg is aktu6lis belfoldi hirt mutatott meg. A vizsg6lt szem6ly a
seg6deszkozt a mindennapi verb6lis 6s fu6sos, valamint online 6s kozoss6gi m6di6khoz val6
hozziflrlshez is haszniija. Onillo 6letvitel6t segiti, online iigyeit k6pes az a szemyez6i6 eszkoz
segits6g6vel v 6.gezti, tanul 6s dolgozik.
a,)

Aq ETIKK dhal /euont tapasTlalalo k

Az ETIIG munkat6r6snak szak6rt6i v6lem6nye szednt a Tobii Dynavox PCEye szemvezlrelt
seg6deszkoz a fels6v6gtag s6nil6ssel 616, besz6lni nem, vagy csak nagy neh6zs6ggel k6pes 6s
milsfalta kommunik6ciora k6ptelen (ir6sk6ptelens6g) felhasznil6k eset6ben egy6rtelmfen segiti a

kornyezettel tort6n6 kommunik6ciot, ez6ltal
6letvitelt is.

Az

a kozoss6gbe val6

beilleszked6st 6s

az

on6l7o

ETII(

megkiildte tov6bb6. egy foglalkoqtatisi rehabilitdcids syaktanriaadd' szakmai v6lem6ny6t is
az iigyben 6rintett Tobii Dynavox PcEye szemvez6rl6 eszkozzel kapcsolatban.
A szaktan6csad6 az ETIIG felk6r6s6re k6szitette el v6lem6ny6t, ugyanis konduktori
munk6ja sor6n aktivan haszn6lja ezt timogato technol6giai megold6st, mind a kommunik6ci6,
^
mind a sz6mitog6p el6r6s 6s ez6ltal az on6176 6letvezet6s kialakit6sa kapcsin.
2011,-ben diplom6zott a Nemzetkozi Pet6 Int6zetben I(onduktor-tanit6i szakulnyot; a
munk6ja sorin szimos n6gyv6gtag s6nil6ssel 616 gyermeket nevelt, fejlesztett. Az dlintett
gyermekek 6l7apota kapcs6n hangsrilyozta, hogy nagyon neh6.z helyzet lehet az, amikor 6p
kognitivS illlapotban teljesen magateheteden 6s rigymond ,,a sa16t testiikbe zLrsr^" k6nytelenek 61ni.
Az embernek ugyanis alapvet6 sziiks6glete a cselekv6s, 6s optim6lis esetben tendelkezik
eszkozokkel a cselekv6s megval6sitilsira; de hogyan tudna aktiv lenni, aki mozdulni 6s besz6lni
sem tud. Ennek kapcs6n az ak6rd6s foglalkoztatta, hogy mik6nt lehet a nl.gyv€gtag s6nil6ssel 615
gyermekeknek, feln6tteknek c6lokat adni, a bennilk rejl6 tud6st, k6pess6geket felhasznllni,
fejleszteni. N6h6ny 6wel ezel6tt figyelt fel egy 6) technol6giai tendszerre, a szemvez6rl6ste (Eye
Tracking, Gazrng System), amely a sz6mit6g6ppel osszekapcsolva, szem mozglsit 6rz6kelve
^
e
lr6nyitii a szdmitogdpet, a kommunik6ci6s szo ftvereket.
eszkoz, m6r USB csadakoz6ssal
Az elmult pir 6v alatt jelent6s m6rt6kben fejl6dott
^z
ds uildgs1erte sTrimos orsyigban
Eunipdban
b6rmely szdmitog6ppel baszn6lhat6. A srymueryrlds
(I\inetorslig, AusVtria, Frantiaorsyig l-,engyelorsTrig Benelux tillamok, Skandindu tillamok, stb.) aTdllam,
aagt a< egesrydgiiglti biTtositri dhal nagy rdsTben, uagy teles mirtdkben finans71myolt kommunikdcids
rcgedes4kti7, A kommunikilcrot oly formin segiti, hogy a szemmel vez6telhet6 szdmitog6pen fut
egy Augmentativ 6s Alternativ I(ommunik6ci6s"' szoftver (AAK, AAC), mint pl. adott esetben a
7

Pulay N{6rk Agoston, Konduktor-tanit6, Phd hallgat6 BNIE ERG, foglalkoztatisi rehabilit6ci5s tan6csad5
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itt' 6rt.lrrli
A hardver kialakit6s6nak a leggyakoribb technol6gi6ja az rin. PCCR (Pupil Centre Corneal Reflection). A koncepci6
egy flryforison (infrared) 6s egy kamerir alapszlk: a flnyfotils (infrared) megvil6gitja a szemet 6s a kamera pedig
rogzii a visszatiikroz6d6st. A k6pek segits6g6vel - amelyeket a kamera rcgzitett - azotositilk a tedna, illetve a

e

p"iill,
a

6ltal visszatiir.krozott f6ny ,-ag6t. Ebb5l a szogb5l ktlonboz6 geometriai k6pletek alkalrl:,azisAval kisz6mithat6
ir.1tnya, amely a n6z6s pontos helye.

vektor

kieg6szit6
'o A, urrgentativ 6s alternativ kommunik6ci6 (,\AK) a segit6 kommunikici6 m6dszere, amely
arlr.ak a
besz6lni,
nem
tud
Aki
kimondhatatlant.
teszi
a
kommunik6ci6s eszkozok segits6g6vel megmutathat6v|
mellett
a
gesztusok
Ilyenek
a
kifeiez6s6re.
6rz6sei
gondolatai,
kell
v6lasztania
utakat
szokdsost6l elt6r5
kommunik6ci6s tibl6kon vagy elektronikus eszkozd,kon, tn. kommunikitorokon elhelyezett iizenethordoz6k, mint
p6ld6ul a k6pek, a grafikus ZAI6U, u Bliss-ielk6pek, a bet(k 6s a szavak. Dr. K6lm6n Zs6fiz a szavak eredet6b6l

6

Tobii Dynavox Communicator 5, amely az 6letkornak 6s az 6telmi k6pess6geknek megfelel6
m6don be6llithat6, az egyszeriS egy-k6t k6pi kommunik6ci6t6l az osszetettebb ielrendszerekig
(PCS), az trott szcivegen 6t. A sToftuer rendkiuiil fe lhasTrudldbardt. A kdpek jelentdsdt ds/uagy a4 irott
sqiiueget s{ntetikut-gdpi hang aagt mds dltal rigqlw dl6 hang oluaxa fel. A nenbesTdld dt fel:6 udgtag sdriih
emberek esetdben egyediildlll segedesTki)1a qtibanforgd srymueTdrlds is a kommunikdcils sToftuer.

A szaktanicsad6 v6lem6ny6ben kit6rt arra is, hogy a verbihsf tott kommunikdci6n tul, a
jelenlegi t6rsadalmi koriilm6nyek kozott 6s az inform6ci6s t6rsadalom szempontj6b6l alapvet6en
fontos a tud6shoz az rnformilci6khoz valo hozzdf6r6s. Mindez fokozottan igaz azok szimira is,
akik valamilyen fogyat6koss6guk, akadillyozotts6guk miatt is h6tt6nyosabb helyzetb6l indulnak a
t6rsadalmi 6rw6nyesiil6s ter6n. Az infokommunikici6s eszkozok elteried6s6vel, fejl6d6s6vel - igy
a szemvezlrelt rendszerek megjelen6s6vel - a fogyatlkoss6ggal 616 emberek szdmhra, a kor6bban
nem el6rhet6 tud6s, inform6ci6k megszerz6se is lehet5v6 v61hat. A tud6salap,i t6rsadalom
elvirisaihoz tgazodri k6pes s6riil6ssel 616 szem6ly csokkentheti t6rsadalmi kirekesztetts6g6t,
nagym6rt6kben novelheti fiiggedens6g6t (online v6sdi6s, tgyint6z6s stb.) 6s a t6rsadalmi
szercpv6l7al6sa kisz6lesedhet (pl. k6pess6 vilhat otthonr6l sz6mit6g6ppel dolgozni). E
kompetenci6knak az elsajitttilsira a s6riil6ssel 616 gyermekeknek csak akkor van lehet5s6ge, ha
,,akad6lymentesithet6" a szimit6g6p, 6s amennyi.ben ez nern val6sul meg, ^z 6dntett tanul6k
t6rsadalmi kirekesztetts6ge n6ni fog. Nem hagyhato figyelmen kiviil tov6bbi az a t6ny sem, hogy
a fentiekben rtszletezett s6riil6ssel 615 gyermekek ugyanigy , ,,digit6lis generici6" tagjai, mint
nem fogyat6kos t6rsaik.

Az ETIK<

munkat6rsai megkiildt6k tovibbi egy dintett srymdfi :ajdt beqimoldjdt, amelyet
1.. szimi mell6klet tartalmaz.

sz6szednti id6zetben az

Az egdszsdgrtgydrt felelds illamtitkdt vdlasza
lllamlj:tkir a Nemzeti Eg6szs6gbiztosit6si Alapkezel6t6l (^
Megkeres6sem kapcs6n
^z
tov6bbiakban NEAI! is t616koztat6st k6rt. A NEAK-t6l 6rkezett vdlasz szerint az elmflt 6v
sorin h6rom egyedi m6lt6nyoss6gi k6relem lrkezett a szerrryezerl6 eszkozok tilmogatisdval
4.2.3.

kapcsolatban.

A

vrzsgilatomat megalapoz6 egyedi rigy dokumentici6ji,nak, valamint a vonatkoz6
logszabilyi helyek el6fulsatnak ittanulm6nyozilsln, elemz6s6n alapul6 6llamtitk6ri 6ll6spont szednt
az Ebtv.11 rendelkez6sei nem zdridk ki annak lehet6s6g6t, hogy a normativ alapon nem t6mogatott
eszkozokhoz lehessen m6lt6nyoss6gi ell|ris keret6ben t6mogat6st ig6nyelni, s6t az Ebw. 26. S (1)
bekezd6s6nek c) pontia pont ezt teszi lehet6v6. A torv6nyi rendelkez6st pedig nem tudja
,,lerontani" egy miniszteri rendelet," ily m6don az adott iigyben hozotthatlrozat indokol6s6ban
foglalt hivatkoz6s nem helyt6ll6 ebben az esetben.
Yllaszilban azonban azt is megegyzi az 6l7amtstkit, hogy a m6lt6nyoss6gi logkor
gyakorl6s6nak 6ppen az a l6nyese, hogy a jogkor gyakorl6j6nak m6rlegel6s6n mrilik, hogy
egy6bk6nt a iogszabillyi felt6teleknek megfelel5 k6relem alapjin ad-e t6mogat6st (6s ha igen,
milyen m6rt6kfit), vagy nem, igy a mniszteri rendeletre val6 bivatkozds n6lkril is elutasithat6 lenne
az adott k6relem.

Tekintettel arra,hogy akozrgazgat6si hat6s6gi eljdrils 6s szolg6ltat|s 6ltal6nos szabllyabol
szolo 2004. 6vi CXL. torw6ny 114. S (1) bekezd6se alapj6n a NEAI( - a dont6s kozl6s6t6l
kiindulva bevezette ff:a;ryar nyelvben a ,,kieg6szit6, segit6 kommurukici6" fogalmilt g<ff-lUN 2006, 11. old.). A
^
Pedag6grai Lexikonban az augmentativ kommunik6ci6t, mint ,,az 6rthet6 besz6d hidnya kovetkezt6ben stilyosan
kirosodott kommunikici6s funkci6 itmeneti vagy tart6s p6tl6.sAra szolgil6 kommunik6ci6s rendszerek csoportj6(t)"
6rtelmezi. ,,L6nyege, hogy ahi6rryz6 besz6de helyett a s6riilt szem6ly nonverb6lis riton fejezi ki mag6t."
11 A kotelez6 eg6szs6gbiztositis
ell6t6sair6l s2616 7997. 6w LXXXIIL torv6ny @btr.)
12 A gy6gy6szati seg6deszkozok tirsadalombiztosit6si tdmogatisba tort6t6 befogad6s6r6l,
t6mogatissal tort6n6
rendel6s6r5l, forgalmazS,s|r6l, iaitAs6r6l 6s kolcsonz6s6r5l sz6l6 14/2007. (III. 14.) EiiM Rendelet (miniszteri
rendelet)

7

szimitott egy 6ven beliil - visszavonhatja, illetve m5dosithatla a logszab6lys6rt6 hatdrozatit, az
EMMI tdrgybeli iigyel kapcsolatos dlldtpon/dni/ aTegesryrigilglttirtfeklfs dllantitkdr tQ'ikoitatta a NEAK-ot
ds j auaso Ita a q drin te lt h a tdro 7a t d tte ki n td s dt.
Mindezek mellett a megkeres6semben fehett kdrdisekre a7 dl/amlitkdr a ki)uetkeif udlasTokat
adtu. A\ spontja szerint a sTemueidrld esTkdqiik hasTnilatuktdl fi)gden tekintbetfik kommunikdriris
es{<i)7nek, ugyanakkor, miut6n am6lt6nyoss6gi t6mogat6,s f6/keretszab6lyatttartalmaz6 Ebtv. a
kiv6telek kozott nem tartalmazza, A srymueryrlf eqkdTi)khi;iigerytelhetd tdrsadalombiTtosittisi tdmogatis.
Tekintettel alta, hogy a gy6gy6.szats. seg6deszkozok m6lt6nyoss6gi tdmogatds6nak
lehet5s6g6t tekintve az F,bt:rr. egyetlen szfkit6st tartaknaz,l3 s ez nem gitolja az egyedi igenyek 6s
sztiks6gletek figyelembe v6tel6t, aq dllamtitktir nem liy'a sqiiksdgesne k a aonatko4i s4abdfio4i: ei iniryil
feliiluiqsgliktlit.

5.A viz
5.1.

s

gilat

me ghllapitds ai

A hatdskcit tekintetdben

A

feladat- 6s hat6skoromet, valamint ennek ellltdsdhoz sztks6ges vizsgllatt iogosults6gaimat az
Ajbt. hat6rozza meg. A torw6ny 18. S (1) bekezd6se alapjin az alapvet6 jogok biztoslhoz bdtl<t
fordulhat, ha megit6l6se szerint kozigazgatdsi szerw, hat6s6g tev6kenys6ge yagy mulaszt6sa a
beadvinyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel i6r (a tovdbbiakban
egyritt vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6176 kozrgazgatisi jogorvoslati lehet5s6geket ide nem 6tve a kozigazgatdsi hatltozat btos6gi fehilvizsgdlatit - mdr kimeritette, vagy
j ogorwo slati lehet6 s 69 nincs s z6m 6ra bizto sitv a.
Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se leszogezi tov6bb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n ktilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytat6s6val - megktilonboztetett figyelmet fordrt a
2007. 6viXCII. torw6nnyel kihirdetett, a fogyatlkoss6ggal 615 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezmlny
v6grehajt6s6nak segit6s6re, v6delm6re 6s ellen6rz6.s6re. A preuentia a/aploguddelemre is hangsillt hey76
ombudsmani gtakorlal alapjin a biztos mand6tuma ketetei kozott marad akkot, amikot az alapiog;
aspektusri vizsg6lathoz n6lkiilozhetetlen m6don, elilrJ;sa keret6ben, a konkr6t alapjogs6relmek 6s
ezen alapul6 panaszok megel5z6se 6rdek6ben attekinti a relev6ns jogs szab6lyoz6,st, felt6tk6pezi 6s
jelzia iogalkot6s6rt felel6s szervek :.r:ilrryiba a felmenil6 aggilyokat.
5.2. Az alapvetd

fogok tekintetiben

biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefr.igg6s-rendsz er fek6t6sa sor6n
auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, ktz6r6lag alapjogi 6rvek felsotakoztatisdval 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmanntl.zmlny megalakul6sa 6ta az
orsz6ggyi3l6si biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rttkk6nt t6maszkodott az Alkotm6nybir5s6g
alapuii6 jogilllami garanci6T<kal 6.s az alapjogok tattalm6r'al kapcsolatos elvi meg6l7apit6sata,

A

valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis vond'sainak megfelel6en - alkalmazta az alapjogkorliltozis alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott alapiogS teszteket'
Az Alkotmilnyblrcsilg a 22/2012. ry. 11.) AB batirozatlban ^rt m'uta:tott 16, hogy ,,a4
el6q6 Alkotndry ds a4 Alaptr)ndryt egyes rendelkeTdrci turtalmi egyei1sdge esetdn dppen tlem a konibbi
alkitmr;ry,binisAgi dontd$en megelend jogeluek dtudteldt, hanem aiok fgyelmen kiui)l hagydsdt ke// indoko/ni".
Ugyanakkor a iestiilet a 1,3 / 2013. (VI. 1 7.) AB hatirozatilnak indokol6sa sor6n azt emelte ki, hogy
ai'udott hatilrozatban vizsg6lt torv6nyi tendelkez6sek eset6ben rrrir az Alaptorw6ny negyedik
m6dosit6sa alapjin i6, el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi hatlrozatokban foglaltak
felTtasznfllhat6sigilt illet6en. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a7
Alkotmtirytbinistig-a hatdltrit uesTtett alkotmdrybinisdgi hatdro4at foniskdnt megleliildsduel, a ldn1egi, a7 adott
r: M6gpedig azt,hogy olyan seg6deszkozre nem adhat6 m6lt6nyoss6gi t6mogat6s, melyet
timo gatis s al kolcs onoz.

a beteg

notmativ
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felmedlf alkotmdnloxrigi kirdis eldiintdsdheq sqiiksdges ndrtikil ds tery'edelmii turtalmi uagy sTtiuegsTerii
megelenitissel hiuatkoThay'a aagy iddiheti a kordbbi hatdroiataiban kidolgoqott irveket, jogelueket. Ai
indokol,isnak ds alkotmnryjog forrdsainak agtanis a demokratikas jogillamban mindenki sryindra
megismerhetdnek, ellendriihetdnek kell lennie, ajogbiryonsigigdrye ai, hogt a diintdsi megfontoldsok dtldthatdak,
iigyben

kiiuethetdek legyenek.

A

drvekfelhasindlhatristigit

A

kortibbi hatiroqatokban kify'nt
rytilurinos dntelds a dtintis indokldstinak litalapla.
aiAlkotmtinlbhisig mindig esetrfil eutre, a konkrdt riglt kontextusdban uiisgilja."

Ha osszevetjik az Alaptorv6ny B) crkk (1) bekezd6s,Sben, az Alaptow6ny XI. cikk (t)-(2)
bekezd6s6ben, valamint az Alaptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
Iloztilrsasdg Alkotm6nydr6l sz6l6 1,949. 6vi XX. tom6ny 2. $ (1) bekezd6s6nek, 70lA. S (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F S (1) 6s (2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6lTapithat6 meg,
hogy a jelen vizsgillat tirgyit k6pez6 jog6llamisig elve, az emberi m6lt6s6ghoz val6 log,
^z
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan v6ltozist az Alaptorv6ny szovege,
mely a kor6bbi alkotminybtos6gi gyakodat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6ke16s6t al\tdmasztan6. Igy elvi
meg6llapitdsaim megfogalmazisa, az alapjogok 6.s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n -

ellenkez6 tartalmri alkotminybrosilgi dont6s megszrilet6s6ig rdnyadonak tekintem

^z

kovet5en
Alkotm6nybir6s6g 6ltal mind az Alaptowlny hatllyba 16p6s6t megel6z6en mind az
^zt
kifejtett
megilllapitisokat,
kovetkeztet6seket.
indokol6s6ban
hozott hatirozataiban, azok
ICemelend6 emellett, hogy az Alaptow6ny XV. cikk (5) bekezd6se kiilon rs tartaknazza, hogy
Magyarorsz6g krilon int6zked6sekkel v6di a csalidokat, a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.
5.2.1. A

jogdllamisdg elvdbdl fakad6 iogbiztonsdg kdvetelmdnye

Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint a Magyarorszig fiigetlen demokratikus jogillam. ,\z
Alkotm6nybit6s6g m6r mffkod6se els5 6veiben elvi 611e1 illapitotta meg, hogy a jogilllam
n6lkiilozheteden eleme a jogbiTtonsdg. Az Alkotm6nybu6sdg szerint a jogbiztonsilg az 6l7am
koteless6g6v6 teszi annak biztositisdt, hogy a iog eg6sze, egyes r6szteniletei 6s az egyes
jogszab6lyok is uiltigosak, egydrlelmiiek, mfikod6siiket tekifltve kisTimithatdak 6s elfireldthatriak
legyenek a norma cimzettjei szimdra.

Az r6nyad6 alkotm6nybir6s6gl t6zis szerint a ioglllamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny

a

kozhatalom, a koztgazgat6s torv6ny a16 rendelts 6ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek a jog dltal
megil/apitott milkiiddi rendben, a polg6rok szdmira megismerhet5 6s kisztmithat6 m6don
szabillyozott korlitok ki;it;tt fejtik ki tev6kenys6giiket.l4 A kozigazgat6s tcirv6nyess6ge akkor

val6sul meg, ha jogilag szabilyozott elj6r6si keretek kozott mffkodik, a jogkorlitoz6sn adott
felhztalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan kell meghatirozri. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil
tovdbb6,b,ogy a kisVimithatdsdg- beleirtue aiegtsdges jogalkalnayi$ - is aqe/jirdsi garannik bi{ositdsa
s<lrlsdlt iissrykapcsolddik a< egyes alaryi alapjogok, s4abadsdgogok uddelmduel, mintegy kolcsonosen
felt6telezik egym6st.
5.2.2.

Az embed m6lt6sdghoz

va16

jog

Az Alaptorv6ny II. cikke alapj6n az ember{ m6lt6s6g s6rthetetlen, minden embernek joga van az
6lethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz. A kor6bban t6nyad6 6s az Alaptorv6ny hatillyba l6p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent6 alkotm6nybir6s6gi gyakorlat az emberi m6lt6s6ghoz val6
joggal kapcsolatos^tt atrahiv)a fel a figyelmet, hogy a m6lt6s6g az emberi 6lettel eleve egyiitt j6r6
min6s6g, amely oszthatadan 6.s koidtozhatat)an, s ez6.rt minden emberre n6.zve egyenl6. Az
egyenl6 m6lt6s6ghoz valo jog az llethez val6 )oggal egys6gben azt btztositia, hogy ne lehessen
emberi 6letek 6rt6ke kozott jogilag kilonbs6get tenni. Emberi m6lt6s6ga 6s 6lete mindenkinek
6rintheteden, aki ember, fiiggedeniil {izikai 6s szellemi fejletts6g6t6l, illetve 6l7apotilt6l,6s att6l is,
la
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hogy embed lehet5s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.l5 A m6lt6sfugboz va16 jognak
r€.sz6t klpezi az is, hogy minden embert m6sokkal egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell kezelni,
vagyis
egyes emberek 6s embercsoportok kozott tilos indokoladan, 6sszerritlen krilonbs6get
tenni.16

^z

Az Alkotm6nybrosigaz ember 6let6t 6s mlltosS,git egys6gben szeml6lte, amt,aztjelenti,
nemvilaszthat6k kiilon az ember tarsadalmi 6s biol6giai dtrnenzr6l|hoz {'izhet6 jogok. Az embed
m6lt6s6ghoz f$26d6 jog az alkotm6nybros6,g; gyakorlatdban nem a szemlly szubjektum6t6l
fiigg6 m6lt6s6.g6rzethez kapcsol6dott, hanem azt lelentette, hogy iog az lletet az embert
^
min6s6ggel egyr.itt ismeri el, 6s kapcsol ahhoz elidegenithetetlen jogokat. A7 Alkotmdrytbhdsdg
sryint a4enberi mdltdsigboqualri jog a termiisTetes srymdfiek aatondmial-dt jelenti, aTiinrendelke1dsilknek egy
ol1an, mindenki mds rendelkeryu aldl kiaont maga uan, amefindl fogua a7 ember alan1 marad, s nem adlhal

es$i;S

uagy

5.2.3. A

hdtdnyos megktildnbdztetds tilalma,

tdrgltti. A m6lt6s6ghoz val6 jognak ez a felfogilsa kiilonbozteti meg az embert a
szem6lyekt6l, amelyek tel)esen szabillyozds al6 vonhat6k, nincs 6rintheteden l6nyegtik.
a fogyatdkosstiggal

il6 szemdlyek

1og7

vddelme

Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek (2) bekezd6se tartaknazza a diszkliminlci6 t:lalm6t, mely szerint
Magyarorszilg az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rrnely megktlonboztet6s, nevezetesefl faj, szin,

nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v61em6ny, nemzeti vagy t|rsadakti
sz6rmaz6s, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szeri.nti ktilonbs6gt6tel n6lkiil biztositia. Az
Alaptorw6ny XV. cikk (a) bekezd6se tov6bb6 el6tya, hogy Magyarorszdg az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kiilon is kiemeli,
hogy Magyarorszl.g kr.ilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket r3s a
fogyat6kkal 6l6ket.

6vtizedes, tcireden, az Alaptorv6ny fenti rendelkez6s e alapjin tov6bbra is
rilnyad6nak tekinthet6 alkotm6nybt6silgpgyakorlat togzii, hogy a hdtniryos megkiiltinbtiTtetds tilalna
ara vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egylnt szempontok azonos m6rt6kff figyelembev6tel6vel kell a iogosults6gok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempont)ait megl'ntdrozni. A megkiilonboztet6s alkotm6nyoss6ga
Alkotm6nybir6s6g k6t m6rc6t alkaknazott. Az alkotm6nyos alapjogok
tekintet6ben
^z
tekintet6ben megval6sul6 egyenl5tlen b6n6sm6d eset6n annak alkotm6nyossiga az alapvet6 )ogok
koililtozisira r6nyad6 szilks6gess6gi-ar6nyossAgl teszt alap)hn it6lhet6 meg. 86r az Alkotmilny ahogyan az Alaptow,6ny is - sz6vegszerfien csak az alapvet6 iogok tekintet6ben tiltotta a
h6tr6nyos megktrlonbciztet6st, az Alkotminybir6s6g szerint e tilalom, ha a megktlonboztet6s s6rti
az emberi m6lt6s6gho z val6 alapvet6 jogot, kiterjed az eg6sz iogrendszerre.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarorsz 69 az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny )il/. cikk (5) bekezd6se rogzii,hogy
Magyarorsz6g krilon int6zked6sekkel v6di a gyetmekeket, a n6ket, az id6seket 6.s afogyatikossdgal
dtdke,t. Az Alaptorv6ny tehit az id5seket 6s a fogyat6koss6ggal 6l6ket gondoskod6sra szorul6 6s
krilon v6delmet ig6nyl5 csoportk6nt emeli ki. Az Alaptorw6ny )(I/. cikk (2) bekezd6s6ben rcgzitett
a hirr:dnyo. -"gktitanboztet6s 6kal6nos tilalma al6li kiv6telt jelent az Alaptorvlny id|zett
rendelkez6se, amelyek alapjfu Magyarorszdg az es6lyegyenl6dens6gek kikiiszobol6slt c6lz6
int6zked6seket is tesz. E rendelkez6s 6rtelm6ben az egyenl6s6g tartabni megval6sul6s6t szolg6l6,
az esllyegyenl6tlens6g felszimolilsa 6rdek6ben tett pozitl megkrilonboztet6s megengedett. Az
es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 617am r6sz6t61 egy jogi lehet6s6get biztosit, ugyanakkor bizonyos,
,rulu*.iy tuhjJons6guk (pl. 6letkor, betegs6g, fogyat6kossilg) ok6n sai6tos, kiszolg6ltatottabb
helyzedk miatt objekttve hic:dnvba kedil6 szem6lyek csoportiainill az 617ami beavatkozls txem

A k6t
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fakultatiu feladat az 6llam koteles hat6kony l6p6seket tenrrl az eredend6en, srilyosan egyenl6den
helyzet felszimolilsita. Az alkotm6nybfuosigi esetiog szerint az 6lfam szabadsigot 6lvez abban,
hogy milyen m6don, milyen jogi, normativ 6s anyagi eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g
el6mozditis6ta vonatkoz6 alkotmd'nyos kotelezetts6g6t, mint 6l1amc61t: e kotben m6rlegel-ni lehet
az eszkozok megvillasztlsiban az 6llam teherbir6 k6pess6g6t.
5.2.4, A nemzetkdzi emberi

Az

iogi ktitelezettsdgek €rvdnyesitdse

Q cikk @

nernzetkozi logp
bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorszignak
^
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositania keil a flemzetkozi jog 6s a m^War tog
osszhangj6t, jeien esetben azt,hogy magyar logr szabilyozds megfeleljen a CRPD alr.^l fel lhtott
^
€s a Bizotts6.g 6ltal jelzett kotelezetts6geknek. Ebbe nemcsak az tartozlk bele 6rtelemszerfien,
hogy a jogrendszerben nem maradhatnak olyan szab6lyok, amelyek nem egyeztethet6ek ossze az
CRPD rendelkez6seivel, hanem az ts, hogy ahol sziiks6ges, ott a jogalkot6 6rdemi 6s hat6kony
16p 6seket tegyen a hi6ny zo szab 6ly oz6s megalko t6s a 6rdek6b en.
A CRPD 4. cikke 6telm6ben 6ltal6nos kotelezetts6gek kor6be tartoznak a kovetkez6k
1. A r6szes 6llamok kotelezetts6 get vdlTalnak ara, hogy biztositj6k 6s el6segitik valamennyi
alapvet6 emberi jog 6s szabadsdg teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal 616 szem6ly
szimilra, a fogyat6kossig alapiin tort6n6 b6rmif6le h6tr6nyos megkiilonboztet6s n6lktl. Ennek
6rdek6ben a t6szes 6llamok v6llali6k, hogy:
a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozigazgatdsi 6s egy6b int6zked6st a )elen
F,gy ezmlnyben foglalt j ogok v6grehaj t6sa 6tdek6ben;
b) megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a jogalkot6si l6p6seket ^
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek h6tr6nyos megkiilonb oztetls|t tartalmaz6 torv6nyek,
rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakodat m6dosit 6sa vagy eltorl6se 6rdek6ben;
c) figyelembe veszik a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek emberi jogainak v6delm6t 6s
el6mozditils6t valamennyi politika 6s program sor6n;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakodatban val6 r6szv6telt6l, amely nem
cisszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositj6k, hogy a hat6s6gok 6.s kozrntlzm6nyek a
jelen Egyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedj enek;
meghoznak b6rmely szem6ly, tnt6zm6.ny vagy
") minden megfelel6 int6zked6st
maginvdllalkozis 6ltala fogyat6koss6,9alapjin tort6n6 h6tr6nyos megkrilonboztet6s felszdrr,'olilsa

Alaptorv6ny

6rdek6ben;

f) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesen
tervezett 6ruk, szolg6ltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkozilsdban, a jelen Egyezmlny 2.
cikk6ben meghatdrozottak szednt, amelyek a lehet6 legkisebb vlltoztatissal 6s anyagi r6fordit6ssal
megfelelnek a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek, el6segitve
felhasznilhat6s6gukat 6s haszndlarukaq valamint el5segitik az egyetemes terwez6st a szabvinyok
6s ir6nyelvek kidolgoz6sa sor6n;
g) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek el6 a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyek szdmira alkalmas rij technol6gi6k, bele6rtve az inform6ci6s 6s kommunik6ci6s
technol6gi6kat, a kcjzleked6.st/mozgdst segit5 eszkozcik, k6sztl6kek 6s seg6deszkozok
el6rhet6s6g6nek 6s haszn6latinak el6mozditAsira, els6bbs6get biztositva az el6rhet6 kolts6ggel
j6r6 technol6gi6knak;
h) hozzif6thet6 informilcr6kat biztositanak a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek szdmira a
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszkoz6kt6l, ide6tve az 6i
technol6gi6kat, csaktgy, mint a segits6gnyijtds, timogat6 szolgilltatilsok 6s szolg6latok m6s
formiir6l;

i) el6mozditlik a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktatdsdt a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkaknazottak szimira az e logok 6ltal biztositott jobb
segits6g- 6.s szolgikat6snpjt6s 6rdek6ben.

1l

2. Tekintettel a gazdas6gi, t6rsadalmi 6s kultur6lis jogokra minden r6szes 611am v617zlja,
hogy a rendelkez6sre a1L6 er6fortisai fels5 hatdriig, 6s, sziiks6g eset6n, a nemzetkozi
egyiittmiikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval5sit6s6nak fokozatosan
nemzetkozi joggal cisszhangban, a jelen
tort6n6 e16r6se 6rdek6ben, fenntart6s n61kt1,
^
Egy ezmlnyben foglalt kcitelezetts6gek halad6ktalan alkalm azis6ra.
3. A jelen Egyezm6ny v6gtehajt6s6ra t6ny,a,l6 logalkotds 6s politik6k kidolgozisa 6s
v6.grehajt6sa sorin, tovdbbi a fogyat6koss6ggal 616 szem{lyeket 6rint6 k6rd6sekkel kapcsolatos
m6s dont6shozatali elj6r6sokban a rlszes 6llamok szorosan egyeztetnek, amelybe akttvan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken kereszttl a fogyat6koss6ggal 615 szem6lyeket, ide6rtve a
fogyat6ko

s

s

6ggal

616

gyermekeket is.

A jelen Egyezmlnyben semmi nem 6rtelmezhet6 rigy, mint ami befoly6solja a r6szes
6l7am joginak, vagy az adott r6szes 6llam vonatkozisiban hat6lyos nemzetkozi lognak a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szabllyozis|t biztosit6 rendelkez6seit. A
4.

jelen Egyezm6nyben rriszes 6llamok joga, szerz6d6sei, szabilyoz6sa vagy szok6sai 6kal elismett,
vagy tartalmazott emberi jogok 6s alapvet6 szabadsdgok nem korliltozhat6k vagy csorbithat6k
arra hivatkozdssa| hogy a ielen Egyezmlny az adott jogokat, vagy szabads6gokat nem, vagy csak
kisebb m6rt6kben ismeri el.
5. Jelen Egyezm6ny rendelkez6sei mindenf6le korlltozhs vagy kiv6tel n6lkiil a szovets6gi
6llamok valamennyi r6.sz6re vonatkoznak.
5.3.

Az rigy irdeme tekintetdben

Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sorin - krilonosen
hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatis6val - megkiilinbAqletett figyelmet fordit a 2007. dui XCil.
ttirudnrytel kihirdetett, a fogyatdkossdgal dl6 srymdfiek jogairdl sgild egye4rndry udgrehEtdsdnak rcgttdsire,
ad de /m dre ds e //e n 6r7e sd re.

szerz6d6sek )ogirol sz6l6 Becsi szerz6d6stl 31,. cikke 6rtelm6ben a szerz6d6st
j6hiszemfien, kifejez6seinek szovegosszefrigg6sikben szok6sos 6rtelme szerint valamint tdrgya it
cdlja fgyelenbeadteldael kell drtelmeTni. A fogyat6koss6ggal 615 szem6lyek iogair6l s2616 ENSZ
Egyezm6ny 1. cikke 6rtelm6ben aiEgyeryndryt cd!'avalamennyi emberi jog 6s alapvet6 szabadsdg
teljes 6s egyenl6 gyakorl6s6nak el6mozdit6sa, v6delme 6s biztosit6sa valamennyi fogyat6koss6ggal
616 szem6ly szimdta, ds a aelilk :<iiktett mdlttisdg tis{eletben turtdsdnak el6mo4ditdsa. Az Egyezm6ny
alapelvei kozott els5k6nt emliti tovdbb6.,hogy afogyalikossdgal il6 siemdfieket is megilleti a uelesTiiletett
mdltdsdg a4 egydni autonrimia tis{elete, beleirtue a sajdt diintds meghoqataldnak syabadsdgit ds a s4emifiek
v6delm6nek
figetlenseget." Ebb6l kovetkez6en a jelent6s tartakndban az emberi m6lt6s6g alapiog1
alapjogok
6s
felhivott
tov6bbi
prim6tus6b6lvezettle a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyeket megillet6
6rw6nyesil6s6nek prob16m6it.
Mindehhez kapcsol6d6an szeretn6m kiemelni, hogy a fogyatlkoss6gtudom6ty szak6tt6t
Egyezmlny elfogad6sa. Nrgy el6tel6p6st ielentett a
szerint paradtgmav6ltist jelent
^z
fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek jogainak orvosi szem16let6r6l a szociilhs szeml6letre val6 6tt6t6.s,
azonban ezt kovette aTiljabb tdpdr a4embei jogi megki)1elitds alapldn uali gondolkodis. Az emberi iogi
szeml6let l6nyege az tn$uziv (az alany autonomt6jilnak a szoci6lis kozegben val6 6w6nyesiil6se) 6s
szubsztanci6lis (l6nyegi, a fogyatekos embert, mint az emberi jogok alany6t,6s nem tirgydt szem
el6tt tart6) gondolkod6sm6d.l'
A7 ombudsman alkalmas ana, hogy a magd semlegu ds kiegyensilfioryL kt)quelitd sTerepduel, illetue a
kiVinikg a4 ataploguddekmre fokuslild teadkenlsegeuel, az F,NSZ nemzetT emberi iogr tnt6.zm6nyek6nt
val,6s taitalmat adjon a CRPD-ben foglaltaknak. Annak az F,gyezm6nynek, amely - a nemzetkozi
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ENSZ F,gyezrr,dny 3. cikk a) pont
1e Theresiab"g"n.i, az ENSZ Fogyat6kosiigyr Bizottsilgirak alelnoke, az ENSZ Egyezl::,lrly kidolgozisinak aktiv
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emberi jogi standardoknak is megfelel5en - tovibbi el6rel6p6seket genetilna a fogyat6koss6ggal
616 emberek alapvet6 emberi jogainak 6rv6nyestl6s6ben.
5.3.1.

A

Emberi m1ltdsdg

-

Onrendelkezds

- Kommunikdcif - Egyentd es5lyii hozzifdtds

ualamennli embei jog ds alapuetd syabadsdg te/es ds egyenlI
biryositisa ualamennli fogyatikossrigal dl6 siemifi sryimdra, ds a ueliik

CRPD c6lja az 1. cikke 6telm6ben

gyakorldsdnak elflnoVditisa, addelme ds
siii le n a m dltd sdg ti sTle k t b e n turtdvina k

e

l6m

o

$i td s a.

A 3. cikk az alapelvek kozott rogzitt a kovetkez6ket:
- a velesziletett m6lt6s69, az egy6ni auton6mia tisztelete, bele6rtve a

sa16t

dont6s meghozatalilnak

szabads6g6t 6s a szem6lyek fiiggetlens6g6t;
- a bltilny os megkrilonboztet6st6l va16 mentess6g;

- teljes 6s hat6kony tlrsadalmir6szv6tel6s befogad6s;
- a fogyat6kossiggal 616 szemllyek kiilonboz6s6.g6nek tisztelete 6s elfogad6suk az emberi
sokszinris6g, valamint az emberis6g r6szek6nt;
- es6lyegyenl6s6g;
- hozzdf6rbet6s6g;
- a n5k 6s f6rfiak kozotti egyenl6s6g;
- a fogyat6koss6ggal 616 gyermekek fotmil6d6 k6pess6geinek tisztelete, 6.s a fogyatlkoss6ggal 616
gyermekek identit6suk meg6rz6s6bez fiz6d6 j og6nak tiszteletben tartdsa.
Amint azt rrlir tobb jelenttisemben rogzitettem, ezert alapelvek a CRPD valamennyi
rendelkez6se mogott 6ltal6nos 6rv6nnyel hat6, a rlszletszabilyokon v6grghriz6d6, az egyes
normik h6tter6t ielent6 alapvet6 kovetelm6nyek, amelyek a magyar jogtendszert is 6that16k,
valamennyi logszab|lyban 6s jogalkaknazisr teriileten 6rv6nyesiilniiik kell.
Az Alaptorv6ny II. cikke 6telm6ben az emberi m6lt6s6g s6rtheteden. Minden embernek
joga van az llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz; a XV. cikk (1)-(2)-(5) bekezd6s szerint pedig a
torw6ny el6tt mindenki egyenl6; minden ember jogk6pes; Magyarotszig az alapvet6 jogokat

mindenkinek b6rmely megkiilonboztet6s

( .) n6lkiil biztositla;

Magyarorszig kiilon

int6zked6sekkel v6di (...) u fogyat6kkal 6l5ket.
A CRPD 6.s az -Llaptorv6ny fenti rendelkez6sei alapjin teh6t a fogyat6kos szem6lyeket is
megilleti a minden embert egyenl5 m6rt6kben megillet5, velesziiletett embed m6lt6s6g, amely az
egy6nek szintj6n az egy|nt auton6mia tisztelet6ben 6s az onrendelkez6s gyakorlilsdban nyilvinul
meg. Ahhoz,hogy a fogyat6kos embetek is teljes 6s egyenl5 m6rt6kben gyakorolhassik az 6ket is
megillet5 alapvet6 emberi jogokat, egy olyan befogad6 t6rsadalmi kornyezetnek kell koriilvennie
6ket, amely lehet5v6 teszi szirrlnkra az onrendelkez6s gyakorllsit, sai6t dont6sek meghozatalit, 6.s

megteremti az on6ll6 6letvitel lehet6s6g6t. Mindezen c6lokhoz elengedhetetlen azonban
inform6ci6 6s a kommunik6ci6 egyenl5 es6l1d hozz6f6rhet6s6ge.

az

A CRPD Preambuluma is kimondja a v) pontj6ban, hogy aiEgyeTndryben rdsrys dllamok
elisnerik a frzikai, t6rsadalmi, gazdasigS 6s kultur6lis kcimyezet, az eg6szs6q 6s oktat6s , valamint aq
inforndnd ds a kommunikdcid hoTTifdrhetdsegenek fontotsigrit ahho7, hogy n fogyatdkosilgal dl6 rynd$ek
kEessi ui/anak ualamennli enbeijog ds alapuetd tTabadsdg te[es gyakorlisdra;
A 2. cikk rogzitt, hogy az Egyezm6ny alkalmazl,s|ban a kommunikdcid fogalmdba tartoznak a

nyelvek, a kivetitett sz6veg, a Braille-nyomtat6s, a taktilis kommunik6.ci6, a nagymlretiS betGkkel
tort6n6 nyomtat6s, ahozz6.f6rhet6 multim6dia, valamint az rott, ahangz6 6.s az egyszer6 szciveg,
a felolvas6s, illet6leg a7 augmentatiu, beledtae a hoiitiferheld konmunikdcids ds iryformdciris tethnoldgidt, a

i ci ti a /te rn a tiu m d do 7a tai, e s ikd ryi ds fo rm cii ;
A CRPD Hozz|f6rhet6s6gr6l szol69. crkke 6rtelm6ben a fogyat6kossiggal616 szem6lyek
on6ll6 6lewitel6nek 6s az 6let valamennyi teriilet6n tort6n6 teljes korii r6szv6tel6nek lehet6v6
t6tele 6rdek6ben a t6szes 6llamok negfelelf intiikeddseket tesTnek, hogy mdsokkal aqonos alapon
bi4tothsik a fogyatdkossigal dl6 srymdlek slimira a fiztkai komyezethez, a kozlekedl.shez, az
ko m m a n i k
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inform6ci6hoz 6s kommunik6.ci6hoz, bele6rtve a7 infornddds ds kommunikdridt technoldgidkat ds
rendsryreke4 ualamint mig nliludnosan ho4liferhetd uag rendelkeTdsre dlld lehetdsdgekhe4ds sTofudltatdsokhoi
uald hoqliferdst, mind utirosi, mind uidiki terilleteken. Ezek az int6zked6sek, amelyek magukban
foglalj6k a hozzif6r6si akad6lyok 6s korl6tok beazonositisit 6s felsz6mol6s6t, tobbek kozott az
elektroniku s szolglltatdsokta is kite{ednek.
A r6szes d'llamok sziiks6ges int6zked6seket hoznak tovibbd a7 akaddfimentet informdcids ds
kommunikdcids techruoldgiik ds rendsryrek teraerysdnek, fejlesitdsdnek, elfidllitdsdnak ds terles{dsdnek korai
sTakasTban ttirtind eltsegztdsdre annak 6rdek6ben, hogy ezek a technol6gi6k 6s rendszerek
b,ozz6,f6rhet6v6 t6tele minim6lis kolts6ggel jirjon.'')

I(iemelend6 itt a CRPD 21. cikk b) pontja az inform6ci6hoz val6 hozzif6r6.sr6l, amely
kimondja, hogy a hiuatali drintkeiis sordn legten efogadott ds ltimogatott (...) o< alternatia ds augmenlatiu
kommunikdcid, valamint minden egy6b, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek 6ltal v|lasztott
kommunikdci6s forma, eszkoz 6s m6dozat; az oktatS,sr6l sz6l6 24. crkk 3. pont a) alpontja el6tr1a,
hogy a r6szes 6llamok k6pess6 teszik a fogyat6koss6ggal 616 szemllyeket 6letvezet6si 6s szoci6lis
fejl6d6si k6szs6gek elsa16ttt6s6ra, hogy el6segits6k az oktatisban 6s a kozoss6gben val6 telies 6s
egyentangri r6szv6teliiket, 6s e c6lb6l a rlszes 6llamok meghozzik a szriks6ges int6zked6seket,
tobbek kozott el6segitik az alternativ 6s augmentativ m6dok, a kommunik6ci6, a tii6koz6dis
form6inak 6s eszkozeinek elsaj6titdsdt; a vryanezefl cikk 4. pontja meglehet5sen el6remutat6
m6don \eszogezi, hogy a cikkben meghatirozott jogok 6rv6nyesiil6s6nek brztositisa 6rdek6ben, a
r6szes 6llamok meghozz6k a megfelel6 int6.zked6seket, hogy olyan tandrokat - kozottiik
fogyat6koss 6ggal 616 tanlrokat - alkalmazzanak, akik megfelel6 k6pesit6ssel rendelkeznek a
jelnyelv 6.s/vagy aBrarlle-r:is oktatisdra, valamint hogy az oktat6s b6rmely szintiln tev6kenyked6
szak6rt6ket 6s szem6lyzetet klpezzenek. Ai ifien kdpVisek magukban foglalj,ik a fogyat6koss6ggal
kapcsolatos tudatoss6g fejleszt6s6t, valamint - a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket segit6 megfelel| aherruatiu is augmentatiu mddok, kommunikddds esqktiyi)k fu formdk, oktatdsi nchnikdk ds
t an a n1 ago k h a s in d la t dt.
Ezen int6zked6si kotelezetts6gek mellett fontos hangsrilyozni, hogy a CRPD 6ltal
meghatdrozott ,,eg)/etenxet terve4is" (uniuercal drtrgo) inirytelue szednt pedig a term6kek, akorcryezet, a
programok 6.s szolgilltat6sok oly m6don tort6n6 tervezds6t 6rtitik, hogy azok minden ember
a lehet6 legnagyobb m6rt6kben b,ozzAf6.rhet6ek legyenek: adapt6l6s, vagy speci6lis
"zaiirru
tervez6s sztiks6gess6ge n6lkril. Az egyetemes tetwez,6s nem z6rhatla l<t a fogyat6kossl'ggal 616
szem6lyek csoportjai szilmira sziiks6ges t6mogat6-segit6 eszkozok 6s technol6gi6k indokolt
esetben tort6n6 haszrrillatdt.2l
Az ENSZ Fogyat6kosrigyi Bizottsdga 2014 m6jus6ban bocs6totta ki az CRPD 9. cikk6hez
(Hozzif6rhet6s6g) tt"att Alt^lirror m.gjegyz6r6t [General comment no. 2.Q014)]," amely
leszogezi, hogy iz egyenl5 es6lyi bozzif6r6.s a fogyat6kos szem6lyek szimira ai iindlld dletuitel ds
oonoi Tttdtrtt, hogy a tdrsadalom tey'es, ualamint egyenirtdkil tagai lehessenek. A ftztkar kornyezethez,
kozleked6sh

ez,

informilci6hoz

6s kommunik6ct6hoz bele6ttve ^z inform6ci6s 6s

kommunik6ci6s technol6gidkat 6s rendszereket -, a nyilv6nos s6g szimilra nyitva 6s rendelkez6sre
616
6116 l6tesitm6nyekhez 6s szolg6ltat6sokhoz val6 hozz6,f6.rhet6s6g hiilnydban a fogyatlkoss6ggal
61etben.23
szem6lyek nem egyenl5 es6lyekkel vehetnek r6szt a t6rsadalmi
A dokumentum a r6szes 6llamok kotelezetts6gei kapcs6n rogzia, hogy'o
a hozzdf6rhet6s6g megval6sit6sht fokozatos v6gtehait6ssal is biztosithatiilk a
r6szes 6llamok, az akadillyok 6s a korl6tok rovid- 6s koz6pt6vri tervek alapi6n,

'o CRPD 9. cikk 2 pont h) alpont

''

CRPD 2..ikk

22

(etolt6s 2015.03.04.)
23
2a

General comment n'o2 (2014) I.1
General comment rc2 (2074) III

t4

hat6kony m6dszerel val6 lebontishval; mindezt folyamatosan 6s rendszetezettefl,
fokozatosan 6s egyenletes eloszl6sban;
a r6szes 6llamok kotelesek elfogadni, kihirdetni 6s monitorozni a nemzei
hozz6f6.rhet6s6gi standardjaikat; els5 l6p6sk6nt egy megfelel6 jogi keretrendszert
kell kialakitaniuk; a rlszes 6llamoknak v6llaLriuk kell a jogszabillyok 6tfog6 hozz6,f6rhet6s6gi szempontri vtzsg6lat6t a iogh.6.zagok azonositilsa 6s
monrtorozisa, valamint a v 6.grehait6s 6rdek6ben;
a rlszes 6llamok segits6g6re lehet a hozz6f6rhet6s6gi standardok f66nminak olyan
meghatdrozilsa, amelyek tobb teriiletet is felolelnek;
sztks6ges lenne a hozzif6rbet6s6g minimum kovetelm6nyeit meghat|roznt a koz
6s a magdn szf6ra villlalatai 61tal, a kiilonboz6 fogyat6kossdggal 616 szem6lyeknek
npj tott szolg6ltat6saik vonatko zisilbary
a r6szes 6llamoknak szem el5tt kell tartaniuk a fogyat6koss6g alapjln valo
diszkrimin6ci6 tilalmit, 6s amennyiben sziiks6ges, m6dositani a vonatkoz6
jogszabilyokat;
a r6szes 6llamoknak meg kell vizsg6lniuk akozbeszerzl.siiogszabilyarkat is annak
6rdek6b en, ho gy az ok tartalmazzdk- e a ho zz6f6rhet6 s 69 kovetelm6nyeit;
a r6szes 6llamok fogadjanak el akci6 teweket 6s strat6giikat a hozz6f6rhet6s6g
akadillyatnak azonosit6sdra, batilrid5k meghatirozis|val6s a hum6n valamint az
anyagi er5forr6sok rendelkez6sre bocs6t6sival.

A Fot. vonatkoz6 rendelkez6sei szint6n rogzitik,hogy az 6l7amnak, a t6rsadalom szervezeteinek 6s
tagatnak oly m6don kell tev6kenys6gtket v6gezri, hogy az ne okozhasson olyan k6tosod6st,
amely fogyat6koss6g kialakulilsilhoz yezet, illetve ofian kddlmdnleket kell ldtrehoini, amellben a
.fogyatdkos emberek kdpesek les7nek telesebb iletre ds a fogyatdkoxdgukbdlfakadri terheik cstikkenthetdek.zs A
tervez6si, dont6si folyamatok sor6n kiemelten kell kezelni a fogyat6kos szem6lyek saj6tos
sziiks6gleteit, 6.s figtelennel kell lenni ara, hogy n fogyatdkos srymdfiek a bdrki dltal igerybe aehetd
lebettilgekkel aak kiiltinleges megolddsok alkalmalisa esetdn ilhetnek. A fogyat6kos szem6lyeket 6nnt6
dont6sek sor6n tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyat6kos szem6lyek a tilrsadalom 6s a helyi
kozoss6g egyenrangri taglai, ez6rt

rneg

kell teremteni aiokat arthdtuleket, amelek

/ehetdad

tes{k sryimukra

a tdrsadalmi dletben ualri rdsiudtelt.26

Az 6llam koteles gondoskodnt a fogyatikos szem6lyeket megillet6 jogok 6rv6nyesit6s6r6l,
a fogyat6kos szem6lyek hitdnyait kompenzil6 rntlzmlnyrendszer mfikodtet6s6r6l ^
nemzetgazdas6g mindenkori lehet5s6geivel osszhangbar.'' Igy a Fot. akozszolgdltat6sok egyenl6
es6lyi hozzdf6rhet6s6g6nek krit6dumai kapcsin'8 is kiemeli a kommunikicr6t, miszettnt a
sryolgiltatds egyenlf eillltel hoiryifdrhetd akkor, ha ig6nybev6tele - az iglnybe vev6 6lTapot6nak
megfelel6 on6ll6s6ggal - mindenlt, krilonosen (.. .) a kommanikddds fankcidkban $rillt emberek
sTimdra akad6lymentes, kisz6mithat6, 6rtelmezhet6 6s erz6kelhet6;2e a7 informritiri pedig egyenlt
esdlfiel hoqTifdrbetd akkor, haaz mtndenki, kiilonosen (...) a konmanikicitisfunkddkban sdriilt emberek
s4indra l<tsz6mitbat6, lrtehnezhet5 6s 6rz6kelhet6, az ahhoz val6 hozzijut6s pedig az rgltybe
v ev

6

s

z

6min

aka d6ly mente

30.
s

A

I(ommunikdcio cimsz63' alatt a Fot. deklar6l)a, hogy a fogyatdkos srymdfi sryimtira
bi{ositani kell a4 egyenlf esdfiii boiTifdrds lehetdxget a ki)ryrdekii inforudcidkhoT, tovibbi azol<hoz az
2s

Fot.2. g (1) bekezd6s
Fot.2. $ (3)-(4) bekezd6s
27 Fot.2.
$ (5) bekezd6s
26

28

Fot. 4. $ h) 6s h) pontjai
Fot. 4. $ ha) pont
30
Fot. 4. $ hc) pont
2e

31

Fot.6-7. $-ok
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inform6ci6khoz, amelyek a fogyat6kos szem6lyeket megrllet6 jogokkal, valamint a r6szikte
nyujtott szolgikat6sokkal kapcsolatosak. A kommunikdddban jelentdsen gitolt srymd! slimdra a
ktiry1olgihatdnk igerybeudtelekor lehetiad kell nnni a t@dko4ldds 6s a szem6lyi segit6s felt6teleit. Az
inform6ci6s t6rsadalom nyrijtotta lehet5s6gek er5sitik
es6lyegyenl6s6get a fogyat6kos
^z
szem6lyek sz6mira. A fogyatdkos siemdy a7 inJbrudcili: esiygyenl1sdg negtlleti aq infomddds tdrsadalni
s 7o lgi lta td : k ige ry b eud n le kor.
Az OFP 12. pontja a Hozzif6rhet6s6g cimsz6 alatt szintln hangsrilyozza, hogy a
hozzdf6rhet5s6get 6int6 infrastruktur6lis 6s egy6b feileszt6sek sor6n tov6bbra is alapelvk6nt
szriks6ges kezelni a komplex akad6lymentess6get, amely a fiztkai 6s info-kommunik6ci6s elemek
mellett magiban. foglalja a val6di hozz6,f6rhet6s6get biztosit6 szolgLhatS,sszewezlsi l6p6seket is.
o

Elengedheteden feladat emellett abozzdf6rhet6s6g lehet6 legsz6lesebb spektrumdt 6tfog6,
ugyanakkor az egyedi konilm6nyel<hez val6 alkalrtazkod6st lehet6v6 tev6, rugalmas szabillyozdsr
kornyezet liala,kitdsa. Ehhez kapcsol6d6 c6l olyan inform6ci6s 6s szolg6ltat6 rendszer

a

hozzif|rhet6s6ggel kapcsolatos felm6r6sek adatatnak tirollsival,
6rt6kel6s6vel, b6vit6s6vel, a j6 gyakodatok osszegfijt6s6vel 6s bemutat6s6val, tovdbb6, mfszaki 6s
szolgilltat6sszervezlsi tan6csad6ssal segiti az akad6lymentesit6si kotelezetts6ggel 6dntett

l6trehoz6sa, amely

sz

ervez etek et, 6s ezzel a hozz6f6rhet5 s 69 s zinv onal6nak emelked6 s 6t.

A kommunikici6s hozz6,f6rhet6s6g ter6n elsfidleges fejles1tisi ininl az eddigi hi6nyteniletek egyebek mellett az autlsta, besz6dfogyat6kos 6s m6s, kommuruikdcidjukban sil/10run akaddfioTott
srymiyk sTimdra ryiljtott siolgiltatdsok - integnllisa

a megldud kommuruikddds sTolgiltatdnk rends1erdbe.

digit6lis ir6stud6s folyamatos terjed6s6vel egyre nagyobb jelent6s6ggel bir a webes 6s
egy6b elektronikus szolg6ltatilsok hozz6,f6rhet6s6ge. I(iemelt strat6giai c6l, hogy - a mindenkor
el6rhet6 nemzetkozi 6s hazai szabv6nyok, szab6lyoz6k figyelembev6tel6vel - a7 inforndcidk, a
korumunikddf, ualamint a kt)1- ds egydb sTolgi/taldsok mindl srylesebb kAre legten elektronikusan is
hoiliferhetd bdrki s4lmdra. Ennek 6tdek6ben a kozfeladatot e176t6, kozszolgilltat6st nyirjt6
szervezeteket fel kell k6sziteni a weboldalakhozzif6rhet5s6g6nek brztosit6sira.
Az Int6zked6si terv 1,1,.7. potla rogzitt,bogy kiemelt prEekt keretdben ki kell dolgoqni ds
modelkTni kell a komnunikdci1jakban silysan akadiltoyott trymifiek tdrcadalni integniddjtu bi$otitri

A

m i n 6s egi ko np le

x

ko m n u n i kd ri 6 s s io

lgi It a t d n

k

re n

ds ry rd t.3'

be6rkezett szak6rt6i v6lem6nyek, vizsgillatt eredm6nyek 6s egy 6rintett szem6ly sai6t
tapasztalatai meger5sit6se alapjin (ir) megillapitltat6, hogy a panaszbeadvinyban ielzett
szemvez6rl6 eszkoz, kapcsol6d6 szoftver, illetve az ezel<hez hasonl6 kommunik6ci6s rendszerek
optim6lis esetben - egy6ni t6mogat6si sziiks6gletek 6s felt6telek alapos elemz6se, a megfelel6
eszkozv6laszt6.s, a megfelel6 bevezet6si 6s akaknazlsi m6dszertan kiv6laszt6'sa 6s helyes
implement6l6.sa, az alkaknazilsi folyamat megfelel6 moritorozdsa, sztiks6g eset6n m6dosit6sa nei csak hatdkonlan ttimogathay'dk a silfiu fogyatdkos qemdfiek kommuniktiddjdt, hanem alkalmaliruk

A

sTimofieud dletmindsdglauuldst, jelentt.ren megniiuekedett autondmidt ds trirsas-ldrcadalmi rds7adteh, ualamint
fej l1ddsi le hetdsdge ket hoThatruak ai dintett sien dle k slim dra.

alapjdn a szemmozg6.s-vez6.relt eszkozokben alkalmazott technol6gia
mellett az ut6bbi 6vtizedben a hetkoznapi c6lokra szolgilo
kutat6sok
6vtizedek 6ta ismert; a
eszkozokben is megjelertt ez a technol6gia. Mir az 19BO.as 6vekben megkis6relt|k alkabnazri a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek kommunik6,ctojdnak megtimogat6sdra, a szakirodalomban
fellelhet6 esettanulm6nyok 6s 6ttektnt6 tanulm6nyok alapiiln sz6mos esetben sikerrel. Mind a
nemzetkozi szakirodalomban, mind a hazat gyakorlatb6l is tobb p6lda ismert az ilyen elven
mfikod6 kommunik6ci6s seg6deszkozok sikeres alkalmazilsdra fogyat6koss6ggal 615 szem6lyek
ko mmunik 6cioj6nak m egt6m o ga t6s 6b an.

A feltdrt t6ny6ll6s

F.1.16r, emberi er5forr6sok minisztere; Hatiid6:2018. december 31.; Forr6s: a ftnanszirozis terwezett fofflsa az
EFOP, melyrSl az 6ves fejleszt6si keretek sorin sziiletik dont6s.
32
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A megalapozott szak6rt6i 6ll6spontok mellett valamennyi vonatkoz6 nemzetkozi

6.s

hazar

iogszabilly, igy a CRPD, a Fot, az OFP 6s az Int6.zked6si terv is - kifeiezetten el6remutat6 m6don
6s a rohamos l6pt6kri technol6giai fejl6d6ssel is sz6molva - a kommunik6ci6 6s az informS,ci6
egyenl6 es6lf hozz5"f6rhet5s6g6t rogzia, tobb helyen kiemelve a srilyos fogyat6kos szem6lyek
jogainak 6rv6nyesiil6s6t. Ezen logszabillyok kotelezik az 671amot a mindenkit egyenl6 m6rt6kben
megillet6 emberi m6lt6s6g 6s az egyenl5 bin6sm6d kovetelmlnye alapjin, hogy biztositsa olyan
kommunik6ci6s technol6gi6k el6rhet6s6g6t, amelyek a kommunikdci6jukban srilyos m6rt6kben
akad6lyozott fogyat6kos szem6lyek szimAra rs garantillja m6sokkal azonos alapon valamennyi
alapvet6 joguk gyakorolhatosigit, igy az egyes kozszolg6ltat6sok el6rhet6s6g6ben, a munka vagy

az oktatis tenilet6n, lehet6s6get adva szimukra a hat6kony(abb) 6s 6rdemi(bb)

ti'rsadalmi

r6szv6telre, a kozoss6gi 6letre.
fentiek alapjdn negillapitom, hogy o panasibeadudnlban kifigitolt aion jogalkalnalisi gtakorlat, illetue
kiadott kti{gaTgatdsi hatdmyat, amellt nem tette lebetdad, hogy n panasqot s1imira kilinilagosan ds
ervdmtinlesen alkalmaTbatii fy'lett tdmogatd technoldgiai esykt)i a kommaniknci$dban sillos mdrtdkben
akaddfioTott sryndfi sqamdra ho4lifdrhetf legten, uitsVissigot okoiott a minden embert egyenld ndndkben
negilletd embei ndltdsdghoi uald jogal, ai egyenl1 bdnismdd kduetelmdrytiuel, a fogyatdkosstiggal dl6 sryndfiek
kienelt addelmdnek dllami ki)teleryttsegeuel i;:sieJilgesben, toaibbd nem felel m€g a CRPD 4. cikkdbdl
eredeTle thetd nern ietkii { kiite le ry ttsdge kne k sem.

A

6. Int6zked6seim

A

vrzsgillatom sor6n feltirt alapjoggal osszeftigg6 vissz6ss6g megsztntet6se 6s bekovetkez6se
Iehet6s6g6nek jov6beni megel6z6se 6tdek6ben, az Ajbt. 31. $-a alapj6n felk6rem a7 embei
endfomi:ok minis{erit, hogt hiuja Jil a Nemieti Egisrydgbiitositdi Alapkerylf fdtgaryatdjdt, hogy a
jelent6sben tett meg6llapit6,s alapjdn, az |rintett 6rdekk6pviseleti szervezetek bevon6s6val - az
6ltaluk tett javaslatok, valamint a rendelkezlsre 6116 lehet6s6gek egyidejfi figyelembev6tel6vel fontolja meg a 14/2007. (III. 14.) EiiM rendeleq valamintazEbw.26.5 1) bekezd6s c) pontia
alapjfu a konkr6t esetben meghozott hat|rozat olyan trinyri m6dosit6si't, amely lehet6v6 teszi,
hogy az egyedi iigyben, de 6hal6ban is, a kommunik6ci6jukban sflyos m6rt6kben akadilyozott
szem6lyek szdmdra a fejlett kommunikdci6s technol6gi6k a t|rsadalombiztosit6si timogatis
keret6ben hozz6f6rhet6k legyenek.
Budapest, 2017.

<ik-t<!her
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1,.

szimi mell6klet

,,I(iss Csaba vagyok. Agyw6rz6ssel sztilettem. 11 6vig a Pet6 int6zetben y6rtam. Bicsk6n, a Yajda
J6nos Gimni,ziumba 6retts6giztem, maid Teol6gi6t, 6s Informatik6t tanultam. N6ha magam sem
6rtem, hogy hogyan, de 6gy alakult, hogy mozgiss6riilt aktivista lettem.
A Rehab Critical Mass otletgazdi)a vagyok, 6s egyik motorja voltam. Jelenleg a Veled
ordll6an Alapitv6nnyal igyeksziink el5remozditari a fogyat6kos emberek lehet6 legnagyobb
onilllo s 6,git, o nren delk ez 6s 6t.

Ugy gondolom, hogy az komunikillcio minden ember szimdra alap sztks6glet, 6s
elidegithetetlen ioga. Ennek sz6mos oka van. Gondoljuk bele: Az ,,Efl", ,,Te" n6lkril nem

6rtelmezhet6, mu"imrrm, csak tored6kesen. Az, hogy milyen az ,,En-k6pem", az azofl rs mrilik,
hogy ,,Te" hogyan reag6lsz r6m. Ahhoz, hogy ,,Te" 6rtelmesen reagAli rim, ahboz 6rtelmes
m6don kell koomuflik6lni nekem. Ez a dtnamika segit minden embernek beilleszkedni a
t6rsadalomba, oly m6don, hogy szoci6lis h6l6t szo maga koriil, mely segit onmagit lrtelmezri.
Erre nem szoktunk igy gondolni, mert megy magit6l, szinte tudat alatt. Mi van akkor, ha
valami miatt nem megy? Ugy szoktam jellemezni magam, hogy: M6sk6ppen mozgok, m6sk6ppen
besz6lek 6s gesztikulillok; r'6lam minden m6s, de m6gis ugyanazl Nagyon sok6ig azt hittem, hogy
a mozgisklpess6g htinya a legnagyobb hltinyom. R6 kellett jonnom, hogy t6r.edtem, mert a
besz6dhib6m sokkal nagyobb szakad6kot ot a vtl6g 6s koztem, minta mozg6ss6riilts6gem.
Az a t6ny, hogy gyakran megilyednk, f6lnek t5lem az emberek, a f6 oka nem az6rt van,
mert nem tudok j6mt, vagy m6sk6pp mozgok, hanem mert nem 6rtik amit mondok. Ez az igazi
sokk hat6s, 6lrral6ban. Amikor meg tudj6k, hogy egyediil 6lek egy kis lakisban, bev6s6r6lok,
int6zem az iigyeimet, azt hiszem nem ennek a gyakorlati neh6zs6gei miatt akadnak ki, hanem a
komunik6ci6s hi6nyoss6gaim majdhogynem letiltatss6,g a vrT6gk6prikben az a lehet6s6get, hogy
on6ll6, 6s onrendelkez5 6letet 6lhetek. Tal6n ez igy megfogalmazva tilz6.snak t6nhet, de vegyiik
figyelembe, hogy nem csak tudatos dolgokr6l van sz6, hanem tudattalan reflexekr5l.
Pont ez6rt fontos visszaadni minden embernek a komunikdlcio jog6t, 6s lehet6s6g6t.
Amikor megkaptam a Tobii-t, 6s a kommonikici6s programot, amit most is haszn6lok hirtelen
megnovekedett a mozg6sterem az onkifeiez6s tertilet6n. Nagyon fontosnak tartom, hogy min6l
6rz6st. Ez Magyarorszdgon neh6zs6gbe iitkozik, hogy ezek a
tobb ember 6t6lhesse ezt
^z
seg6deszkozoket semmilyen formdban flem timogatja a TB, pedig sok fogyat6kos ember
6letmin6s6g6t nagymlrt6kben javitan6,6s nagyobb es6llyel tudna 6rv6nyesiilni a munkapiacon is."
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