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Lz eli6t6s meginduldsa
Sajt6hirekb5ll 6rtesriltem al:6l, hogy a Magyar Posta Zrt. munkat6rsai hivatalos irat
k6zbesit6s6t l6tiss6dilt szem6lyek r6sz6re tanri jelenl6t6hez kotik. A sajt6hirben megsz6laltatott
szem6ly a fenti el)irist s6relmesnek t^rtla, ugyanis annak ellen6te, hogy vak, tud irni, flefi t^rt)a
szriks6gesnek tov6bbi szem6ly jelenl6t6t a hivatalos irat 6w6telekor.
Az alapvet6 jogok biztosir6l sz6l6 2077.6vi CXI. torv6ny 1. S (3) bekezd6se alap)dn az
alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n - krilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatils|val
- megktilonboztetett figyelmet fordit a 2007. 6vi XCII. torv6nnyel kihirdetett a fogyatlkossiggal
616 szem6lyek jogair5l sz6l6 egyezm6ny v6grehajtisilnak segit6s6re, v6delm6re 6s e1len6tz6s6re.
Figyelemmel a fentiekre, az Aibt. 1. $ (3) bekezd6se, valamint 18. S (4) bekezd6se alapjin
hivatalb6l eljfuilst inditottam, melynek eredm6nyes befejez6se 6tdek6ben tdjlkoztatist k6rtem a
Mzgyar Posta Zrt-t61, a Miniszterelnoks6gt6l , az lgazsl.gltgyi Miniszt6riumt6l, a Magyar Vakok 6s

Gyeng6nl6t6k Orczigos Szovets6g6t6l Q{VGYOSZ), a De JuRe Alapitv6nyt6l 6.s az Embed
Br 6 f o l-tdsok Mini s z t6riu mdtol.

Az 6rintett alkotminyos iogok 6s elvek
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iogillamisdg elv6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye, valamint a tisztess6ges
jog [Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s: ,)'[agyarors$gfiigetkn, demokratikus
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az 6lethez,6s az embed m6lt6sdghoz val6 jog [Alaptorv6ny II. cikk ,,Aqenberi mdltdsdg
sirth tuile n. Min de n n b ern k joga aa n a< i le I h q ds a4 m b eri m dltd s dgh oi"' l
a mag6n6let v6delm6h ez val6 jog [Alaptorv6ny VI. cikk (1)-@ bekezd6s: ,),[indenkinekjoga
,o, ihho1, hogy magln- is ualidi dletdt, otthondt, kapcsolafiartdsdl ds jri hirneudt tisTleletben tartsik.
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Mindenkinek joga uan srymifies adatai uddelmdheT, ualamint a ki)4irdekit adatok negismerdsdhei
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teryes{dsihe7,'J
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a nemzetk6zi jog) kotelezetts6gek 6s a bels6 iog osszhanga [Ataptorv6ny Q) .ikk Q)-Q)
bekezd6s ,,L4agyarorslig nemq,etkds jogi kiiteleryttsdgeinek teljesitdse drdekdben biTtosi/a a
nemrytkd{ jog ds a magyar jog tiss7hangjdt. Magyamrs4ig elfogafia a nenrytkiiS jog dltaldnosan
elismert sqabtiltait. A nemqgtkii{ jog mds fornisai jog<abdbban tiirtdnd kibirdetdsiikkel adlnak a
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m agy ar ogre n ds qg r rds qg ui.'
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es6lyegyenl5s6g el6mozdttis6nak elve
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye 6s
^z
^z
Minden ember
[Ahpiarv6ny XV. cikk (t)-(2)-(5) bekezdls ,,A tdradnl el6tt mindenki egyenld.

jogkrptt. Magtamrs4ig aq

alapuetd

jogokat mindenkinek bdrmelit megkiili)nbii7letds,

neueT,etenn

faj,

aagy mds udlendnl, nemq,eti uagt tdrsadalmi syarrnalts,

sryn, nem,fogyatdkoxdg n1elu, uallds, politikai
uigyoni, s4iiletisi uagy egyib helqgt sryinti kiitiinb:dgtdtel txdlkiil biTlosi/a. Magyarors4ig kiiliin
intiikeddsekkel uddi a gyermekeket, a ndket, a4iddseket ds afogyatdkkal dldket.']
a

fogyatlkoss6ggal 6l6k kiemelt v6delme [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s
,Mngi)ronTdg *i/an nU4*ediykkel addi a gtermekeket, a ndket, a4 iddseket u a fogyatdkkal
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dldket.'l
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Alkalmazott iogszabilyok
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Magyarorszi.gAlaptorv6nye
Az alapvet6 jogok biztos6r5l sz6l6 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)
A fogyat6koss6ggal 616 szemllyek jogait6l s2616 ENSZ Egyezmlny $t[agyarorsz6,gon
kihirdette a2007.6vi XC[. torv6ny, a tov6bbiakban: CRPD)
A Polg6ri Torv6nykonyvr6l szolo 2073.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.)
A postar szolg6,ltatisok npijt6s6nak 6s a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgiltatils
r6szletes szabilya:r.6| valamint a postai szolgiltat6k 6kal6nos szeru6d6si felt6teleir6l 6s a
postai szolgilkatdsb6ll<rz6rt vagy felt6telesen sz6llithat6 ktldem6nyekr5l szolo 335/2012.
6II. 4.) I(orm. rendelet (a tov6bbiakban: I(orm. r.)

A megdllapitott t6ny6ll6s, a megketesett szervek vfilaszai
L.

A sajt6hirek szerint aMagyx Posta alkalmazottai a l6t6ss6rtilt, illetve vak szem6lyekr6.sz6re a

hivatalos iratot csak nagykoru tanir jelenl6t6ben k6zbesitik. Az rijs6gcikkben megsz6lal6 6rintett
szem6ly negyven 6ve vak, de tud funi, nyilatkozat^ szeflrtt soha nem 6:rezte mag6t annyba
megb6lyegzettnek, mint amikor a postis egy idegen szem6ly jelenl6t6ben k6zbesitette szimdta a
level6t, meg sem k6rdezve 6t el6z6leg arr6l, hogy van-e tanrija. Elkeserit5nek tattott^, hogy a
rs, hogy idegen szem6lyek
posta nem bizik meg a sa16t alkalmazottaiban 6s s6relmesnek tal6lta
^zt
a
birminemri tudom6st szerezzerr az 6 maginngyeir6l. Amikor aMagyat Post6n61 6tdek16dott,
^zt
villasztkapta, hogy a vakokat 6s gyeng6nl6t6kat ezentfl ,,az analfab6t6kkal veszik egykalap a16".
Lz eljilrils oka, hogy a postai szolgilkatilsok nyujt6s6nak 6s a hivatalos itatokkal
kapcsolatos postai szolgilltatds r6szletes szabllyaxol, valamint a postai szolg6ltat5k 6ltal6nos
szirz6d6si felt6teleir6l 6s a postai szolgilltatasb6l l<rz6tt v^gy felt6telesen sz611tthat6
kiildem6nyekr5l sz6l6 335/2012.6II. 4.) I(orm. rendelet. 26. S (1) bekezd6se 6gy tendelkezilq
hogy o< irni nem tudd, a latin betfrket nem ismerd uagy egydb ok miatt inisdban ginh cimryttnek, uagy egltib
jelenldtdben kell kdibuiteni. A k6zbesit6 a
iogl:uli ,ltaeadnek a ktiryuelt kiildendryt irui tudd, nagykoni tanil
k6zbesit6s el6tt a cimzett, vagy egy6b jogosult 6tvev6, tovilbbi a tan:6 szem6lyazonoss6g6t a 21. $
6.s 22. $ szerint e\7en6rzr. A tanri - e min6s6g6nek felttintet6se mellett - a k6zbesit6si okiraton
alil:oistrogzit6 egy6b technikai eszkozon saj6t nev6t :.rja al6.
:ragy
^z A postai izolgilltatdsok 6ltal6nos szerz6d6sei felt6telei kozott ez a rendelkez6s szint6n
megtal6lhat6.
2,
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e\lilrds sor6n a megkeresett szervekt6l az alilbbi k6rd6seke

virtamvilaszt:

a jogszab6ly 6s a jogalkalmaz6i gyakorlat mi6rt nem tesz kiiionbs6get irni tud6 6s irni nem
tud6 vak szem6\el kozott, valamint adott esetb en az imi tud6 vak szem6ly sa16t keztt
al616sa mi6tt nem fogadhat6 el az 6w6telt hitelesen tgazolo al6k6sk6nt;
ismeretlen vagy ismert szem6lyek tanrinak val6 felk6r6se s6rtheti-e a l6t6ss6riilt szem6lyek
mag6n6leth ez val6 logilt;

kinek - a vak szem6lynek v^W postai k6zbesit6nek -, mennyiben 6s milyen indokok
^
alapjdnjelent tov6bbi garanciilt a tarru ielenl6te, vagyis a tarri alil;l:dsa - megk6rd6ielezve a
..ak ir6stud6, cselekv6t6pess6g6ben nem korliltozott szem6ly al6:r.ds6nak 6rv6nyess6g6t mennyiben igazolhatja hitelt 6idemt5en, hogy a l6t6ss6dilt szem6ly szimLra k6zbesitett6ke a neki cimzett uatot, illetve hogy a neki cimzett iratot k6zbesitett6k-e.
2.1, L MVGYOSZv6lasz6ban r6mutatott atra, hogy b6t a l(orrn. r. fenti,26' S (1) bekezd6se
szigoru szabillyokat taralmaz, v6lem6nyiik szerint a Magyar Posta Z:'' indokoladanul
tilierjeszkedik azon az tzletszabillyzatdban. Ezen magatartils6val srilyosan h6trdnyos helyzetbe
hozza azokat a vak 6s aligl6to szem6lyeket, akik k6pesek iigyeik vitel6re 6s nevuk al6tis6ra.

J

Al6spontjuk szerint a szolg6hat6 sem a saj6t, sem a munkav6llal5ja k6zbesit6ssel kapcsolatos
felel6ss6g6t nem h6dthatja 6t a srilyosan l6tiss6riilt emberekre azzal az indokkal, hogy a
kiildem6ny 6tv6tel6nek pillanat6ban nem k6pesek ellen6riznt a cimz6s helyess6g6t. A konryelt
postai ktildem6nyek helyes 6s pontos kik6zbesit6s66rt 6s 6tad6s6.&t az MVGYOSZ elnoke szerint
a Magyar Posta Ztt. a felel6s, 6s ezen felel6ss6ge al6l nem mentesitheti magdt a cimzett li,tdsi
fo gya t6ko s s 6gdta

hiv arkozv a.'

A fent leirtak alapiiln aMagyar Posta Zrt. eli6rhs6t s6relmesnek tartj6k, 6s hangstlyoztilk,
hogy csupdn a l6t6ss6riil6s t6nye nem 6dnti az adott szem6ly cselekv6- 6s onrendelkez6si
k6pess6g6t. Ofianrytira nern, hogy ha sTilksdgesnek tartja, akkor 6 maga eldtintheti, igeryli-e mds srymdfi
ktiiremiiktidd:dt a kiildemdryt dtadteleklr aagy rem. Mindezek f6ny6ben nem tarti6k indokoltnak a
Magyx Posta Zrt. r6.sz|r.6l azt a h6t6nyos megktlonboztet6st tartalmaz6 szab6lyozdst, miszerint
a vak szem6lyek eset6ben a konyvelt krildem6nyek k6zbesit6skor tanri ielenl6te sztiks6ges.

I(6rd6seimre a szervezet elnoke auol tdj6koztatott, hogy a MVGYOSZ-I mint a
legnagyobb l6t6ss6nilteket tomorit6 6rdekv6delmi szewezetet sem a jogalkot6, sem a
jogalkalmaz6 nem tfiilkoztatta ar6l, hogy mi6rt nem tesznek kiilonbs6get imi tud6 6s irni nem
tud6 vak szem6lyek kozott. tJgyangy art6l sem, hogy az funi tud6 vak szem6ly sai6tkez$ al6u6sa
mi6rt nem fogadhat6 el az ilttrltelt hitelesen rgazolo al6ttdsk6nt. All6spontja szerint ismetetlen
vagy ismert szem6lyek tanrinak val6 felk6r6se s6ti a l6t6ss6rirlt szem6lyek mag6n6lethez val6 iogilt
azzaI, hogy hiltinyos helyzetbe hozza,lassitja az igytnt6.z6s6t, m6sok el5tt kiszolg6ltatottd teszi,
rs) hogy sz6mos
emberi m6lt6s6g6ban megal|zza, cinrendelkez6s6ben akadilLyozza 6ket. Utalt
^ua
esetben a l6t6ss6rtilt cimzettnek kiilonosen fontos 6rdeke fiz6dhet ahhoz, hogy a r6sz6re
k6zbesitett kiildem6nyr6l harmadik szem6lyek ne szerezhessenek tudom6st. Egy p6nzktildem6ny
- p6ld6ul rokkants6gi elliltis - 6sszege, vagy egy v1.grcha1tdsi eliirissal kapcsolatos kiildem6ny
6rkez6se az ltintetteken kivtil misra nern t^rtozlk, 6s az ezzel osszefiigg6 adatok m6sok 6ltali
megismer6se v6lem6nye szerint egyfel6l a szem6lyis6gi jogok srilyos s6relm6t ielenti, m6sfel6l adolt esetben - akdt az lnntett t6t6ss6riilt szem6ly vagyonbiztons6'gilt is vesz6lyeztetheti. A tanri
jelenl6te mint garancia, indokolatlan tobbletkovetelm6ny, a vak szem6ly al6itis6t ugyanis
udsszak6rt6 ugyanrigy k6pes azonositani, mint a l6t6 emberek6t. A k6zbesit6s6rt pedig 6ll6spontia
szerint a posta a felel5s.
2.2. A De JuRe Alapitutiryt munkat6rsa arcol t616kozt^tott, hogy magdn- 6s szakmai rigyekben is
tobbszor talillkozott azial a probl6m6val, hogy a l6t6ss6rtilt embetek eset6ben a kiilonboz6
hivatalokban 6s p6nzint6zetekben nem egys6ges az al6tis elfogad6s6nak m6dja' Igy van ez atnak
esetre n6zve szabillyokat.
el1en6re, hogy a hatillyban l6v6 logszab6lyok megfogalmaztak erre
^z embereket ki)uetkerytesen a4
Ezek ugyan nem konkr6tana l6t6ss6rtl6sre vonatkoznak, de a ldtdssdriilt
irn i - o la a s n i

ne

m t u dri k ka t egi ri dj d b a

s o ro

li d k.

mind..rtor hat6lyos PolgiliTorv6nykonyv szab|lyozza, ebb6l indul ki a tobbi
^ jelenleg
hat6lyos Ptk. 6:7. $ (4) bekezdlse az al6bbiak szerint rendelkezik:
dgazaa logszabilly. A
A k6rd6st

,,"i*i

,r*

abban a4esetben drudn1es, ha a7! ki)Tokirat uagy
turtalmaqya, amefien a nlilatko1d fdl aldirdsdt uagy kdTiegydt btuisdg

t"udd uagy nem'kepes sTgmi!,irtlsbelijogrytilatkolzta

oltan teljes biio@t,l er/il magiiokirat
iogy *i<irgyad iltrtrsltl, uagy anefien iigtudd elle@egyTdssel uagy kdt tanil aliinissal tga<olia, hogy n ryilatko4i
uagy kdTiegyet
ftln *i Ttitn lrt okiratoiel1aiik irta alti uaglt ltitta el kdTiegyduel, ua&t a<okiraton ldad aldinist

Mjit alituitdnak uagt kdTiegydnek ismerte el.
2ioluasni nem tidd, toidila a4ofian srymdfi esetdn, aki nen drti a7! a nleluet, amellen a4iriisbeli
nltiktkoiait turtalmaqd okirat kdsqiilt, aifuisbelijogryilatko4zt dradrynssdgenek toudbbife/tdtele, hogy magibdl
i4 o*lrittAt kitilnliin, hogt annak tartaimdt a tanillk egike uagy a hitek:itf srymd! a nyilatko4l fdlnek

elfittiik

megmagyarui$a".
az
Al,spontjuk alit[masztisLra az alilbbi pllddthoztilk t szolgilltatils m6s teriilet6r6l: egy vak ember szervizbe vrszi
tonkre
helyrehozhatatlanul
amely
a
k6sziil6ket,
eleiti
okos telefonj6t. A k6szi:16k szerel6se kozben a szewrz dolgoi6ia
jelenl6t6beo vette 6t
megy. Ebben az esetben mik6nt ill meg a szolg6ltat6 felel6ss6ge? Ha a munkatirs tantk
^

2

t"l#orrt, akkor van kirt6rit6si kotelezetfs6ge,

hi

meg nem, akkor nem t6riti rneg

^z

okozott

kirt, mert vak

a

szolgiltat6s megrendel5ie?
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Tdjlkoztatdsa szednt a l6t6ss6rtilt emberek hivatalos al6fu6sinak szabdlyozdsa a 2073-as
Ptk. m5dosit6s kapcs6n is felmerii{t, de 6tdemi villtozis nem tort6nt. Az ii iogszabilly sem enged
meg elt6t6st a kot6bbial<hoz k6pest, pedig voltak erre n6.zve torekv6sek. Felmeriilt az a gondolat
is, hogy a fenti szabillyozilst torolj6k az ii Polgdri Towlnykonyvb6l, de mivel a l6t6ss6nilt
emberek 6rdekei sem egys6gesek, a torv6nyalkot6 sem villlalta annak felel6ss6g6t, hogy a
korl6toz6s kimaradj on az ij jogszab6lyb6l.
A jog:iabdfi siiiuege irni, illetue oluasni nem tudd srymdfiekr1l besTdl, ebbe a kaleglidba uonjdk be a
ld tds sdril lte ke t i s, ko n kri t em litd sii k ndIkii /.
Az Alapitv6ny munkat6rsa rhmntatott au^, hogy kozismert t6ny, hogy a l6t6ss6rtilt
embetek egy r6sze nem sziiletett l6t6ss6riilt, gyermek- v^W feln6t&orban veszitette el l6tds6t,
enn6l fogva megtanult irni-olvasni. A kora gyermekkorukban megvakult vagy szriletett l6t6ss6rii1t
embetek kozott is akad olyan, aki megtanult irni, de legal6bbis k6.zjegy6vel ell6tni hivatalos
iratokat. M6st6szt a l6t6ss6riilt emberekt6l az a felfog6s alakult ki a koztudatban, hogy a l6t6s
hiilnya miatt vagy nem tudnak olvasni, vagy csak a speci6lis, vakok szLmLra feltalillt tapinthat6
ir6sm6dot ismerik.
I(evesen tudiik, hogy a technika fejl5d6s6nek koszonhet5en megjelentek azok a
lehet5s6gek ft6pemy6olvas5 program a szilmit6g6pekhez, szkenner, okostelefonok kiilon
I6t6ss6riiltek sz|mdn kife)lesztett alkalmazilsai), amelyek r6v6n ma milr a liltzsslrukek is kev6sb6
\<tszolgilltatottak, s nem csak az ir6s 6s olvas6s ter6n, hanem az 6let m6s terii{et6n is, pl.
kozleked6s, oktat6s, foglalkoztatis. Esdfiegtenldsdgiik akaddfinentes kiirryeryt megteremtdsdael fiirtdflf
elfimo1litisdra, tindttd dtetuiteliik etdsegitdsdre jelenkg batifiban ldudjogtrybdlt is ktiteleq.easdget udllatf).
Elmondta ugyanakkor aztis,hogy tapasztalatai szerint a4aldinis tekintetibe sE'nos a ldtdssdriilt
emberek dlldspontja um egtsdget. Mivel kor6bban az r6s-olvas6s nem volt a l6t6ss6rtltek (vakok)
oktat6s6nak r6sze, ez6rt ennek a gener6ci6nak a tagjai nem tanultak megklzzel irni. Tudom6sa
szerint pir 6ve indult el az a kezdem6nyez6s az otsz6gos szovets6gben, amelyben az allini r.em
tud6 feln5tt l6t6ss6rtilt emberek szilmdta al6t6 tanfolyamokat szerveznek. Munk6ja sor6n
talillkozott olyan feLr6tt l6t6ss6riilt emberel, aki nem tanult rrreg al6km, nem is nyitott annak
megtanul6sira, tgyanakkor azonban s6telmezi, hogy a bankban nem int6zheti on6ll6an az igyeit.
Cselekv6k6pes feln6ttk6nt m6s amugy sem irhatna a16 helyette, de ez egy6bk6nt is s&ten6 emberi
m6k6sig6t. T6ny, hogy ir6sban tett jognyilatkozatok 6w6nyess6g6hez al6r5.s sziiks6ges, s ennek
jelenleg nincs m6s m6dja, mint saj6tkezfilegszign6ll:i. az ratot.
A postai 6s egy6b iigyint6z6s tekintet6ben a De JuRe Alapiwiny az al6bbi javaslatokkal 6lt:
Mivel a l6t6ss6nil6s v6lem6nytik szerint sem 6rinti a szemlly cselekv6k6pess6g6t, bel6t6si
k6pess6g6t, ez6rt a l/itd$driitt emberek is iinilll jogryilatko4atot tehetnek, ha ennek felel1seget d:
k d u t ke ryn d ryt e i t a kti rii Im d ry e k m d rlege lds dt kii ue td n ud I k lj d k.
A l6t6ss6rtilt embetek csoportja, csak rigy, mint b6rmilyen m6s embercsoport, nem
egys6ges, ez6rtnem lehet egys6gesen szabillyoznt a k6td6st. Vannak olyan l6t6ss6rtilt szem6lyek,
ukik orr6[6s6gukat minden koriilm6nyek kozott gyakorolri szeretn6k, kiizdenek 6rte, s ehhez
minden eszkozt megragadnak. Akadnak azcsnban olyanok is, akik m6g a mai modern technikai
lehet6s6gek kor6ban is ink6bb a sz6mukta nagyobb biztons6got nyiito szem6lyi segits6get
e

e

v6lasztjdk.

V6lem6nyiik szerint az lenne a legjobb megold6s, ha a jogsrybdltok negadndk a diintds
lehetiseget a litissdri)lt embereknek, uagyis a4 a ltitdssdriilt syendfi, aki Andlldan udlla[a cselekedenidrt a
a ryilatkoiatokat, aki pedig e7l nem udllalja, legyen joga ds
fektdsseget ds irni is tud, irhassa atd sajdt neadben
il, ngitd

ry b e ad te ld re.
A fentieket osszegezve az Alapiwilny munkat6rsat^ztjavasolj6k, hogy aMagyarPostaZrt.
bels6 szab6lyzatdnakm6dosit6sa is ir6nprljon ek6tv6laszt6si lehet6s6g megteremt6s6re.
2.3. A Magyar Posta Zrr. logS rgazgat6ja arr6l tiljlkoztatott, hogy a tlrsasdg a fenti gyakorlat
rendelkez6sek figyelembev6tel6vel, az 6dntett szem6lyi kot
alkalrnazdsikor az lu:dr.Lyado
le b

etdsdge tan

ige

logszabilyi

' Lird,

a fogyat6kos szem6lyek jogai6l6s es6lyegyenl6s6girk biztosit6sir6l sz6l6 1998.6vi )O(VI. torv6ny
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(ide 6rwe term6szetesen a vak szem6lyeket is), illetve az e szemllyt kot r6.sz6re kiildem6nyeket
felad6 szem6lyek logi 6s gazdasS,g1 6rdekeinek szem el6tt tzttds|vali6r el. E,liilrisdr,ak helyess6g6t
6rdemben az iigyben kor6bban vrzsgillatot lefolytat6 szal<hat6sig, az Bgyenl6 B6n6.sm6d Hat6s6g
(EBH) is lovihagyta.4 A Magyar Posta 61l6sp ontl|val egyez6en az EBIH is meg6llapitotta, hogy a
postai szolgilltatis teljesit6s6t igazol6 jognyilatkozat megt6tele vonatkoz6silban Ptk. 6:7. $ (4)
bekezd6se alkalmazbat6, mely kimondja tobbek kozott, hogy ,,.a2 olvasni nem tud6 [...] szem6ly
ir6sbeli jognyilatkozat 6w6nyess6g6nek tov6bbi felt6tele, hogy mag6b6l az ol<tatb6l
eser6n [. , ,)
^z
kit6njon, hogy annak tartalmilt a tanrik egyike 'vagy a hitelesit6 szem6ly z nytlatkoz6 f6lnek
sziiks6g, hogy igazolni
megmagyar6zta". A k6zbesit6t6l fuggetlen tanri jelenl6t6re 6ppen
^z6ttyan
lehessen, hogy a cirnzett megfelel6 tdjlkoztatdst kapott arr61, hogy mit (milyen kiildem6nyt) vesz
6t.

A kapott tij6koztatils szerint az ulst (6r gy az aliludst is) a Magyar Posta nem puszt6n egy
k6p megjelenit6sek6nt, hanem a tudat 6ltal trilnyitott, megfelel6, kozvetlen 6s k6ts6gbe nem
..onhat6 inform6ci6l,kalahtimasztottakatatlagos cselekedetk6ntfoga fel. E logika 6s v6lelmezett
jogalkot6i szindlkalapjiln tekinti aMagyar. Posta ir6s6ban (6s al6u6,s6ban) g6tolt szem6lynek azt
aiolvasni nem k6pes szem6lyt, akinek kozvetlen 6s k6ts6gbe nem vonhat6 inform6ci6ia ntncs az
filtala ilwenni kiv6nt ktildem6nyr6l (ebben a tekintetben v6lhet6leg a iogalkot6 sem tudott
kiilonbs6get tenni az al6r6s-k6p prezentillilsira k6pes 6s nem k6pes vak ember kozott).
A postai k6zbesit6 mindezek alapjin 6rtelemszerfien e|vltla a I(orm. r. 26. $ (1)
bekezd6s6ben foglalt rendelkez6s teljesit6s6t (mely jogszabillyr rendelkez6s aMagyat Posta 6ltal
kiadott,,Postai Siolgilhatisok Altal6nos Szerz6d6si Felt6telei" cimri dokumentum 6.10. ponti6nak
(9) bekezd6s6ben is megjelenik')
A Magyar Posta EBH 6ltal is elfogadott 6ll6spontj^ szeflrrt a kiildem6ny 6tv6telekor a
cfunzett (vagy-az egy6b jogosult 6wev6) az alfurdsilval egyben azt is elismed, hogy a k6zbesit6si
okiraton filtiintetett ^zonosito szdlrrld kiildem6nyt a k6zbesit6 okiraton (6. esedeg a
t6rtivev6nyen) felttintetett id6pontban vette 6t. Nem elegend5 teh6t az olvasni nem k6pes
szem6lyek r6sz6r6l a rr6v rogzit6,s6nek (az al6ndsk6p elhelyez6s6nek) a k6pess6ge ahhoz, hogy a
cimzett (vagy az egy6b logo*lt 6wev6) a kiildem6nyt 6wegye, sziiks6ges az is, hogy a ktldem6ny
Atv6tel6r; o=iy6 rr"-6iyJelenl6t6ben keriiljcin sor, aki k6pes meggy6z6dni a dokumentumban
foglalt ,d^tok6l 6s a cimzettettdilkoztatti alr6l, hogy milyen tartalmf nytlatkozatonhelyezi el az
a t6nyt, hogy aMagyar Posta gyakoriata 6sszerti 6s egyben
alir6sk6p6t. Az EBH sem vitatatta
^zt
garanci6is jellegri is, c6lja - a Ptk. m6r emlitett rendelkez6s6vel osszhangban - a vak szem6lyek
az ell|rds
Zrdekeinek veaeme. Term6szetesen fontos (de nem els6dleges) szempont az is, hogy
is
okafogyott6
reklam6ci6
ut6lagos
t;rgydt k1pez6 k6zbesit6si gyakodat alkaknazdsival sz6mos
v6lik.

A.z logt tgazgat6 6ll6spontja szerint a I(orm. r. 26. $ (1) bekezd6se-szerinti gyakotlat
tud6 cimzettek
alkalmazksa Xtigy":t Posta 6ll6spont1a szerint a vak, de alil:lr:is k6pet produk6lni
^ is indokolt.
a jogalkotdi s$nddk e tdrgyban
vonatkoz6siban
Jefezte' azonban, Itogy amenryiben
megudlto{k (srygonibbd, aagt
kd ib e sitd si

te c h n o ldgi

a

megengeddbbd

m d do s itds a

utllik), tigy e<! a Magtar Posta termdsrytesen fgyelembe ues{ a

sordn.

szem6lY
/ 2075. sz6mt hatirozata. A hat6sig ill6spontja szeint a vak
megielolt
cimzettk6nt
g6tolt
idsibar.
automadkusan nem tekinthet6 a hivatkozott iogszabityhely 6ltal egy6b ok miatt
is. A116spontja szerint nem elegend5 a n6v
szem6lynek, ugyanis a vaksig nem felt6tlenvl zlria ki egyben az imi tud6st
hogy a ktldem6ny 6w6te16re
k6pess6ge ahhoz, hogy a cimzett a kiildem6nyt 6tvegye, sziiks6ges az is,

a

Az Egyenl6 B6n6sm6d Hat6sig F,BH/

239 /

1

alilirdsinak
foglalt adatokr6l, 6s a cimzettet
olyan szem6ly jelent6t6ben kerulion sor, aki k6Pes meggy6z6di a dokumenrumban
l
t
el
alAifisiv^\.
nyilatkozatot
tartalmri
t6l6koztatn arr6l, milyen
s ASZF 6.10. pont (9) bek.: ,,Az irni nem tud6, a latin betffket nem ismerS vagy egy6b ok miatt ir6s6ban gitolt
tanf ielenl6t6ben k6zbesiti a
cimzettnek vagy egy6b iogosult 6tvev6nek a koop,elt kuldem6nyt irni rud6, nagykoru
ssig6t ellen5rzi. A
szem6lYazono
a
tanri
jogosult
6s
6rvev6
egy6b
vagy
Posta. A k6zbesit5 a k6zbesit6s el6tt a cimzett,
egy6b technikai eszkijztjn
rogzit6
alilirist
az
vagy
okiraton
k6zbesit6si
a
mellett
tani - e min6s6g6nek feltiintet6se
letoltve. 2017
saf6t nev6t irla al6
november 21.)
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2.4. A Minislerelni)ksig dllamtitkdra villaszibar megyta, hogy a postai szolgilkatS,sokrcl szolo 2072.
6vi CLIX. tv. (Postatv.) 2. S 22. pontia szednt konyvelt kiildem6ny az ,,olyan postai ktildem6ny,

amelynek felv6tel6t a postai szolg6ltat6 trdsbar. vagy mds bizonyithat6 m6don elismen 6s
k6zbesit6s6t a jogosult 6tvev6vel
err.e szolgllo okiraton, y^gy
al6t6st rogzit6 v^gy jogosult
^z
^z
^
6wev6 szem6ly6t azonosit6 egy6b technika alkalmazdsdval elismerteti". A konyvelt krildem6nyt a
szolg6ltat6 ,,a ctrnzettnek vagy a l{orm6ny 6ltal rendeletben meghat6rozott egy6b jogosult
6tvev5nek tort6n6 szem6lyes 6tad6ssal" k6zbesiti postatv. a1. $ (3) bek.).
A konryelt kuldem6ny.k, igy p6ld6ul a hivatalos iratok k6zbesit6s6nek elismertet6se
alkalrnival, a cimzettnek vagy egy6b jogosult 6tvev6nek al6:l.6,sdval tgazoltia szr.iks6ges a k6.zbesit6
okiraton (t6rtivev6nyen) azt, hogy az azon r6gzitett azonosit6szdmi krildem6nyt a szint6n ott
rogzitett d6tummal vette 6t. Ezen adatok meg6llapit6sa, illetve az ezekr6l val6 meggy6z6d6.s az
6wev6 6rdek- 6s felel6ss6gi kor6be tartozik, amelyr6l jognyilatkozatot kell tennie a kiildem6ny
6w6tele sor6n.

A

Magyar Posta Zrt. ASZy-je a vonatkoz6 iogszab6tyokkal cisszhangban van, illetve a
tirsas6.g ennek megfelel6en k6zbesiti kiildem6nyeit. A Ptk. 6:7. $ (a) bekezd6se az uri nem tud6
vagy nem k6pes, illetve olvasni nem tud6 vagy nyelvet nem 6rt6 szem6lyek it6sbeli
^
jognyilatkozatainak 6rv6nyess6g6hez tov6bbi kell6keket kovetel meg, amelyek garant6lni 1<tv6ti6k,
hogy tobbek kozott a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek hdtdnyos helyzet6vel ne 6lhessen vissza
senki, illetve mlga t6ved6s lehet6s6ge is a lehet6legkisebbre csokkenien. A Postatv., illetve ennek
vlgrehaltilsi rendeiete a Ptk-val osszhangban, a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek 6rdekeit szem
el6tt tatwa rendelkezik arr6l, hogy az ,,egy6b ok miatt udsiban gdtolt", jelen esetben vak, vagy
l6t6ss6riilt szem6lyek r6sz6te konryelt ktildem6ny k6zbesit6se csak tanri ielenl6t6ben tort6nhet. Az
,,rdsdban gdtolt" szem6lyek kot6be tartoznak azok a szem6lyek is, akik olvasni nem tudnak, igy
jognyilatkozat tltellre on6116an nem k6pesek.
Feltett k6rd6seimre az alilbbivillaszokat kaptam az illTarrrtttkiltt6l
A konyvelt ktildem6nyek k6zbesit6se eset6n nem a k6rd6s, hogy az 6wev6 vak szem6ly
^z
tud-e irni vagy sem, hanem, hogy az 6trev6 szem6ly tud-e olvasrri, az elolvasott szoveget
6rtelmezni 6s ezt al6l:6slval k6pes-e igazolni. Az 6tvev6nek (legyen ak6r vak vagy eg6szs6gesen
l6t6) ajognylatkozat megtlteL6hez meg kell gy6z6dnie al:.6l, hogy a kiildem6ny val6ban az adott
felad6t6l-6rkezett 6s neki ckneztlk, tovdbb6, hogy a postai k6zbesit6 helyesen rcgzitette a
k6zbesit6si okiraton a kiildem6ny azorrosit6szdmdt 6s az 6tv6tel id5pontj6t. Ezt egy vak szem6ly
csak tanri kozremrikod6s6vel tudia megtenni
Al6spontja szerint ismert vagy ismeretlen szem6ly tanrinak va16 felk6r6se nem s6rtheti a
l6t6ss6rrilt szem6ly mag6n6lethez va76 jogit, hiszen a krildemlny tatalm6t a k6zbesit6s sor6n
jelenl6v6k - az 6wev6Lozz6j6rul6sa n6lktil - nem ismethetik meg. Ennek v6delme megjelenik a
bfurt"t5 Torv6nykonlwben is, hiszen a lev6ltitok megs6tt6se brincselekm6ny (Btk. 224. S). A
kozremrikod6 csup6n segit azonositani a vak szem6ly t6sz6re a ktldem6nyt az ^zorr felnintetett
adatok alapjdn.
A fentiek alapjdn 6ll6spontja szednt egy6telmri, hogy sem a szabilyozils, sem a
szolg1ltat6k eljdrisa nem k6rd6 jilezi rrreg a vak ir6stud6 szem6ly cselekv6k6pess6g6t, al6fu6s6nak
6rviyess6g 6t. Alr:a kiv6nnak csup6n megold6st nyuitani, hogy vak, tehit nem .Braille rissal tt
szoveget olrrr.ni nem tud6 szem6iy is biztons6gosan ig6nybe tudja venni a posla,l szolg6ltat6sokat
6s a k-on1,velt kiildem6nyek eset6n sztks6ges, joghatds l<w6ltis6ra alkalmas ir6sbeli nyilatkozatot
t.h.rr.rr. Erre ped.ig liz6r6lag tani jelenl6t6ben van lehet6s6g 6. igy biztosithat6, hogy birmely
hat6s6g, rr"* .l6t,i- eljfirdsban (r.ivatalos iratok) vagy egy6b jogviszonyban (t6rtivev6ny) hdl::iny
ne 6rhesse a sz6ban forg6 fogyat6kossiggal 616 szem6lyt
Az 6llamtttk6r is t6i6ko zt^tott to\"ibbA arr6l, hogy azonos titgyban az Egyen'16 B6n6sm6d
Hat6s6gis folytatott urr"gilutot 6s F,BH/239 /1,12015. szim alatt 2015. februfu 27-6nhatdrozatot
hozottiz ugyLrn, mely meg6ll apitotta, hogy a fentiekkel osszhangban az eli6r6s al6 vont szerYezet
az egyeti6 b6n6sm6d kovetelm6nylt avakketelmez6vel szemben.
nem s6rtett"

-.g
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Utalt v6gezeii. ara, hogy nyitott a

szab6lyoz6s, illetve a szolgiltat6k eljdrilsdnak
fejleszt6s6re, 6s a fejleszt6s 6rdek6ben sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6te.
2.5. Az igaryngiigyi minisqler mindenekel6tt 6ltal6noss6gban fontosnak tattott^ kiemelni, hogy a
I(orm6ny tagatnak feladat- 6s hatiskor&61 szol6 1,52/2014. (VI. 6.) I(otm. tendelet 4. $ 13a.
alpontla szerint a l{ormdny postaiigy6rt felel6s t^g)^ MinisztereLroks6get vezet6 miniszter. Erre

^
val6 tekintettel a konkr6t szab|lyozilsr t6rgy, illetve

Minis z tereln oks 6 ge t v ez et6 minis z ter

6175,sp

o nt16t

a I(orm r.

tarti a trdrry ad 6nak.

6rtelmez6se kapcs6n

^

Utalt aua, hogy - osszhangban a Polg6ri Torv6nykonyv szabillyaival - elmondhat6, hogy
sem a vaks6g t6nye, sem
irni nem tudis nem lrintt zz adott szem6ly cselekv6k6pess6g6t. Abban

^z
az esetben, ha a nagykorri szem6ly korLdtozottan cselekv5k6pes vagy cselekv6k6ptelen, a bir6s6g
cselekv5k6pess6get 6rnt6 gondnoks6g al6,helyezi 6s a gy6mhat6s6g gondnokot rendel sz6m6ra. A
k6zbesit6s sor6'n ielenl6v6 tanri - e min6s6g6nek felnintet6s6vel - a k6zbesit6 okiraton a sai6t

nevlt$a al5,,lizir6lag a k6zbesit6s

sikeress6g6ben mrikodik kozre.
Erdemesnek tartotta tovibbd megjegyezni, hogy nemcsak az trisra, hanem az olvasdsra
k6ptelen szem6lyek is jobban ki lehetnek szolgiltawa egy esetleges megt6veszt6s vagy t6ved6sbe
ejt6s lehet6s6g6nek jognyilatkoz^t^)k megt6tele sot6n. Ez6rt az irni tud6 vak szem6lyek eset6ben
is sztiks6ges lehet egy olyan harmadik szem6ly kozremrikod6s6re, aki ellen6rzi 6s tanirsitia, hogy
val6ban a megfelel6 helyen irla al6 a ktldem6ny 6w6tel6t 6s val5ban a neki cimzett kiildem6nyt
adi6.k 6t.

2.6. Az Emberi Effirnink Mtnis4iiumdnak s4ocidlis iigyekdrt tu tdrsadalmi rtfuirkdyrrttrt rthbs
dllantitkira megketes6semre arr6l tiljlkoztatott, hogy egyet6rtve azzal, bogy a l6t6ss6riil6s vagy
vaksig t6nye nem 6rinti a cselekv6-6s onrendelkez6sei k6pess6get, kiemeln6 a Fogyat6koss6ggal
616 szem6lyek logaro| szol6 ENSZ egyezmlny (ENSZ Egyezm6ny) 1,2. cikk6t, melynek
6rtelm6ben a r6szes illamok biztositj6k, hogy: a cselekudkdpe:sdg gtakorldsdra uonatko1l ualamennli
intd7kedds, a nemrytkti{ emberi joggal tissqhangban, megfeklf ds hatdkonl biTlositdkokat turtalma( a
ui s s ry dldu k n ege ld qd s dre.
A Polgiri Torv6nykonyv, valamint a postai szolg6ltatdsokr6l sz6l6 2012. 6vi. CLIX.
torv6ny rendelkez6sei osszhangb an illlnak az ENSZ Egyezm6ny 6ltal az esedeges vissza6l6sek
elkertil6s6re vonatkoz6 cllzattal: ezerL biztosit6kok nem s6tik a fogyat6kos emberek
onrendelke zlshez val6 1ogit, hanem annak biztons6gos, befoly6st6l mentes gyakorlils|t l<tvin16k
lehet6v6 tenni.

Tekintettel azonban arn,hogy az ENSZ Egyezm6ny vry^nezer, cikke hangsrilyt fektet az
ar6nyoss6gra 6s az 6rintett szem6ly kaoh6nyeinek frgyelembe v6tel6reis, cdlsryrilnek tartja a dtintdsi
khetfl:dget a ldtdssdriilt emberekhe4telEitr megoldds rdtTfetes uiitgilatdt.

A

v iz s

ghlat me gdllap iths ai

I. A hat6sktir tekintet6ben
hat6skoromet, valamint ennek elT6t6sdhoz sziiks6ges vtzsgillatt
jogosults6g a)mat az Ajbt. hat6ro zz^ rneg. A torv6ny 18. S (4) bekezd6se szednt az alapvet6 iogok
bito"a a"hat6s6,gok iev6kenys6ge sor6n felmertrlt, az alapvet6 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g
megsziintet6se 6idek6ben hivatalb 6l e\6r6st folytathat. A hivatalb6l inditott el)fu1's term6szetes
.zet6lyek pontosan meg nem hat6rozhat6, nagyobb csoporti6t 6rtnt6 vissz6ss6g l<tvtzsgLl|sin
yagy egy alipvet6 jog 6rv6nyesiil6s6nek 1tfogo v1zsg1lat1ra ir6ny'ulhat.
"Az
Albt. 1. $ (3i bekezd6se leszogezt tov6bb6, hogy az aloepvet6 jogok biztosa
tev6kenys6ge ,or6n - krilonar"n hivatalb6l inditott ellilrisok lefolytat6s6val , megktlonboztetett
jogair6l
figyelrnet ffrdit a 2007 .6vi XCII. torv6nnyel kihtdetett, a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek
,i il6 .gy.rm6ny v6gre hajt6,s6nak s egit6 s6re, v6delm6re 6s ellen6rz6 s 6re.

A feladat 6s
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A preventiv alapjogv6delemre is hangsrilythelyez6 ombudsmani gyakorlat alapjin a biztos
mandituma keretei kozott marad akkor, amikor
alapjogr aspektusri vrzsgillathoz
^z
n6lkilozhetetlen m6don, eljdrilsa keret6ben, a konkr6t alapjogs6relmek 6s ezen alapul6 panaszok
megel6z6se 6rdek6ben 6ttekinti a relev6ns iogp szab6lyoz6.st, felt6rk6pezi 6s jelzi a jogalkot6s6t
felel5s szervek tinydba a felmedl5 agg|lyokat.

ll.

Az alkotm6nyos alapjogok 6s alapelvek tekintet6ben

Az

jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefigg6srendszer feltdrdsa sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzfu6lag alapjogi 6rvek
felsorakoztatils|val 6s cisszevet6s6vel tesz eleget mandilotmdnak. Az ombudsmanint6zm6ny
megalakul6sa 6ta az orsz6gg5{i6si biztos kovetkezetesen, zsin6tm6rt6kk6nt tlmaszkodott az
al:apvetS

Alkotm6nybir6s6g alapvet6 jogdllamt garancnWal 6.s az alapjogok tartalmdval kapcsolatos elvi
ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en megillTapitasaira, valamint ^z
alkalmzzta az alapjog-korliltozds alkotm6nyoss6git megit6lni hivatott alapjogi teszteket.
Az Alkotrndnybv6sdg a 22/2012. (V. 11.) "NB hatirozat6ban affa mutatott 16, hogy ,,a1
el6qd Alkotndnl is a4 Alapttindry egtes rendelkeTdsei tartalmi egyeTfsdge esetdn dppen nem a konibbi
alkotndrybini*fugi dtintdsben neglelend jogelaek dtadtelit, hanem arykfgyelnen kiuiil hagydsdt kell indokolni".
Ugyanakkor a testiilet a 1.3/2013. OI. 17.) LB hatirozatinak indokol6sa sorin azt emelte ki, hogy
az adott hatdrozztban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mir zz Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapifun jlr, el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi hatirozatokban foglaltak
felhasznilh at6sig6t i11et6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a7
Alkotmirgtbinisdg a hattilytit aes1tett alkotmdrybinisdgi hattiroiat fomiskdnt megeltilisiuel, a ldnlegi, a7 adott

turtalmi uagy sTtiuegsrynii
felmeriilf alkotmdryosstigi kirdds eldiintdsdheT sTiiksdges mdrtdkfr i: teryedelmfi
draeket, jogeluekeL A4
kidolgorytt
hatdroTataiban
iegetenkdssel biuatkoqhatja uagy iddqheti a konlbbi
iniokoldsnak fu alkotmdryjogi fomisainak ugltanis a demokratikas jogillamban nindenki slindra
megismerhetdnek, ellendiqhetdnek kell knnie, ajogbiTlonsdgigerye a<, hlgy a dtintii negfontoldsok dtldthatdak,
kiiiethet1ek legyenek. A ryiludnos iraelds a diintds indokldsdnak ldtalapja. A konibbi hatdm4atokban kifejtett
drvekfethasryt,lthatdstlgit)iAlkotn,irylbinisdg mindig esetrdl esetre, a konkrdt iigy kontextustiban uilsgilja".
Ha ossz.r."iitik iz Alaptos,6ny B) cild< (1) bekezd6s6betr, zz Alaptorv6ny XI. cikk (1)-(2)
iigyben

Alaptow6ny )il/. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
I{ozt;rsasig Alkotm6nyfu6| szolZ tg4g. 6vi XX. toru6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F. $ (1) 6s (2) bekezd6.s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6lTapithat6 meg,
hogy a jelen vizsg6lat tilrgydt k6pez6 jog6liamis6g elve, az emberi m6lt6s6ghoz val6 tog, az
.g1ienl6 tanar*aJtovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan v6ltoz6st az Llaptow6ny szovge,
,il"ly a kor6bbi alkotm6nybr6silgr gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t al6timasztan6'. Igy
etvi megillapit6saim megfogalm^iA"^, az alapiogok 6s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sot6n ellenkez6 tartatmf alkttm6nybtosigp dont6s megsztilet6s6ig :rrilttyadonak tekintem ^z
Alkotm6nyb kosilg6ital mind az Alapiarvlny ltatillyba 16p6s6t megel6z6en ^z azt kovet6en
hozott hat1rozitalban, azok indokol6s6ban kifejtett megdllapitdsokat, kovetkeztet6seket.
I(iemelend6 emellett, hogy az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se ktlon is tartalmazza, hogy
a csal6dokat, a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
Magyarorsz6g ktilon int6zked6set t et

bekezd6s6ben, valamint

az

"eai

fogyat6kkal 6l5ket.
l.\z Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6 se alapjArMagyarorsz6g fiiggetlen, demok.mtikut jogillan. Az
Alkotm6nybfu6s6g kor6bbi toretlen gyikorlata alapliln ennek a iogilllami min6s6gnek
n6lkiilozhetetlen eleme ajogbiTtonstig. Ahogyan pedig arra az ,Llkotm6nybir6s6g felhivta a figyelmet
AB hit6iozatiban, az Alaptarv6ny B) cikk (1) bekezd6se 6s az Alkotmilny 2'
a 30/2012.

U1.27.)

del,Ja:/llja a jog6l7amr klauzul6t, teh6t ^z eddig kialakitott
alkotm6nyb u o s6gi gyakorlat telev6nsnak tekinthet6 a v tzs g6lat s or6n.
Az Alkotminybrosdg 6hal gyakrzn hivatkozott t6tei, hogy a jogbiztons6g az 6l1.am - s
kat"t.r#g6v6 teszi annak biztositilsit, hogy a iog eg6sze, egyes
els6sorban a jogalkot6

\ (1) bekezd6se azonas^n
-

9

r6szteriiletei 6s az egyes jogszabdlyok is vil6gosak, egy6telmriek, mrikod6siiket tekintve
kisz6mithat6ak 6s el5rel6that6ak legyenek a norma cimzetger szimira. A jogbiztons6g nem
eryes norm6k egy6telmfis6g6t koveteli meg, de az egyes jogpntlzmlnyek mfikod6s6nek
7<rszimirhat6s6gdt is. A log6llamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgatils

csup6n

^z

a\i rcndelts6ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek a jog dltal megillapitott mliktiddsi
a polg6rok szLmdra megismerhet6 6s 1<tszimithat6 m6don szabilyozott korldtok k|iar
fejtik ki tev6kenys6gtiket. Nem hagyhat6 figyelmen kivr.il tov6bb6, hogy a kislimithatdsdg- belednae

torv6ny
rendben,

egysdges jogalkalmaTi:l
ds aq e/dnisi garanddk biTtositdsa s<zrlsdlt tissrykapaolddik
alaplogok, s4abadsdgogok uidelmiael, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st.

a4

-

ai

egtes alaryti

2. Az Alaptorv6ny II. cikke alapj6,naz embei mdltdilg s6rtheteden, minden embetnek jogavanaz
llethez 6s az embed m6lt6s6ghoz. A kor6bban uinyado 6.s az Alaptorv6ny hatllyba l6p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent5 alkotm6nybr6s6g gyakotlat az embei m6lt6s6ghoz val6
joggal kapcsolatosan ar.z- hivia fel a frgyelmet, hogy a mdlnisdg aqemberi ilettel eleae egyiittjlini mindsig
amelt osqlhatatlan dt korldtoibatatlan, s e4ix minden embene nique egyenl6. Az egyenl5 m6lt6s6ghozval6
iog az llethez val6 joggal egys6gben aztbiztositja,hogy ne lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott
jogilag ktilonbs6get tenni. Enberi mdltdsiga ds dlete nindenkinek iinthetetlen, aki ember,fiigetleniilf{kai
ds sigllemi f/lettsdgetdl, illetue dllapotdtdl, ds attdl is, hogy embei lebetdsegebdl mennlit aaldsitott meg ds nidrt
ann1tit.6 A m6lt6s6ghoz val6 jognak rlszlt ktpezi az is, hogy minden embert m6sokkal egyenl6
eryes embetek 6s embercsoportok kozott tilos
m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell kezeLri, vagyis
^z
indokolatlan, 6sszerfitlen krilonbs6get tenni.
Az Alkotminybu6sdg az ember 6let6t 6s m61r.6sigdt egys6gben szeml6lte, ami azt jelenti,
nemvillaszthatok ktilon az ember t6rsadalmi 6s biol6giai drmenzrojdhoz f1zhet6 jogok. Az emberi
m6lt6s6ghoz f6z6d6 )og az alkotmdnybtosdg1 gyakorlatiban nem a szemlly szubjektum6t6l
fiigg6 m6lt6sdg6nethez kapcsol6dott, hanem azt jelentette, hogy a iog az lletet az emberi
min6s6ggel egytitt ismeri el, 6s kapcsol ahhoz elidegenitheteden jogokzt. Az Alkotm6nybir6s6g
szednt aTembei ndlttisigboqualdlog a termdsT,etes sqgndfiek autondrziQ'dtjelenti, aTiinrendelkeqysilknek egy
o1tan, miadenki nds rendelkeqdse aldl kiuont maga uan, amelndlfogua a7 ember alarE marad, s nem udlhat
esqkii4ry uagy tdrgyd. A m6lt6s6ghoz val6 jognak ez a felfogisa kiilonbozteti meg az embert a iogS
szem6lyekt6l, amelyek teljesen szab6lyoz6s al6 vonhat6k, nincs 6rinthetetlen l6nyegiik.
3. Az Alaptorv6ny Q) cikk @ bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorszdgnak a nemrytkri{ jogi
kdteleryttsegeinek n/esitdse 6rdek6ben biztositania kell a nemzetkozi jog 6s magyaLr jog osszhangi6t,
^
felallltott 6s a
ielen esetb en azt, hogy a magyar iogi szabillyozds megfelelien a CRPD altzJ
bogy a
6telemszet(ten,
bele
az
tartozlk
Ebbe
nemcsak
jelzett
kotelezetts6geknek.
Bizotts6g 6lnal
az
CRPD
ossze
jogrendszerben nem maradhatnak olyan szabdlyok, amelyek nem egyeztethet5ek
rendelkez6seivel, hanem az is, hogy ahol sztiks6ges, ott a jogalkot6 6rdemi 6s hat6kony l6p6seket
tegyen a hi6ny z6 szabilly ozds megalkot6sa 6tdek6ben.
a bnpO 4. cikke 6rtelm6ben 6kal6nos kotelezetts6gek kor6be tattoznak a kovetkez6k
1. A r6szes 6llamok kotelezetts6 get v6l7alnak ata, hogy biztosigik 6s el5segitik valamennyi
zlapvet6 emberi jog 6s szabadsilg teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal 616 szem6ly
szim6ta, a fogyatlkoss6,g alapiilt tort6n6 b6rmif6le h6trinyos megkiilonboztet6s n6lktiL1. Ennek
6rdek6ben a r6szes 6llamok v6llali6k, hogy:

a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozrgazgatisi 6s egy6b int6zked6st a jelen
Egyezm6nyben foglalt jogok v6grehait6sa 6rdek6ben;
b) megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a jogalkot6si l6p6seket a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek hitdnyos megkrilonboztet6s6t tafialmaz6 torv6nyek,
rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakorlat m6dosit 6sa vagy eltorl6se 6tdek6ben;
c) figyelembe veszik a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyek emberi jogainak v6delm6t
el6mozditds6t valamennyi politika 6s program sor6n;

6

6s
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d) tat6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakorlatbanval6 t6.szv1telt6l, amely nem
cisszeegyeztethet5 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositj6k, hogy a hat6sdgok 6.s koztnt6.zm6nyek a
j elen Egyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedj enek;
.) minden megfelel6 int6zked6st meghoznak b6rmely szem6ly, rnt6.zm6ny .vagy
magdnvilllalkoz6s 6ltal a fogyat6kossig alapjdn tort6n6 h6tr6nyos megkiilonboztet6s felszdmolilsa
6rdek6ben;
f) kutat6sokat 6s feileszt6seket val5sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesen
tervezett 6ruk, szolg6ltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkozishban, a jelen Egyezm|ny 2.
cikk6ben meghat6rozottak szednt, amelyek a 1ehet6 legkisebb v6ltoztatilssal 6s anyagi t6fordit6ssal
megfelelnek a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek, el6segiwe
egyetemes tetvez6st a szabv6nyok
felhaszn6lhat6s6gukat 6.s haszn6larukat, valamint el6segitik
^z
6s ir6nyelvek kidolgoz6sa sor6n;
g) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek e16 a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyek szim|n alkalmas rij technol6gi6k, bele6rtve az rnformdci6s 6s kommunik6ci6s

technol6gi6kat,

a

kozleked6.stf

mozgist segit6 eszkozok, k6sziil6kek 6s

seg6deszkozok

el6rhet6s6g6nek 6s hasznillatinak el6mozditilsira, els6bbs6get biztositva az el6rhet6 kolts6ggel
technol6gr6knak;
h) hozzif|rhet6 informdci6kat biztositanak a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek szdm6ra a

j|r6

kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszkozokt6l, ide6tve az fii
technol6gi6kat, csakrigy, mint a segits6gnpit6s, tilmogat6 szolgilltat6sok 6s szolg6latok m6s
form6tr6l;
i) el6mozditilk a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktat6s6t a fogyat6kossiggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s ail<almazottak sz6m6ra az e iogok dltal btztositott iobb
segits6g- 6s szolgiltat6snyujt6s 6tdek6ben.
2. Tekintettel a gazdas6gi, t6rsadalmi 6s kultur6lis jogokra minden r6szes 6llarr, v611alia,

rendelkez6sre 6116 er6fot6sai fels6 batlrdrg, 6t, sziiks6g eset6n, a nemzetkozi
egytttmfikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok telies megval6sit6s6nak fokozatosan
tort6n6 el6r6se 6rdek6ben, fenntart6s n6lkiil, a nemzetkozi joggal osszhangban, a jelen
Egyezmlnyben foglalt kotelezetts6gek halad6ktalan alkalm azisira.
3. A jelen Egyezmlny v\,grehaltilsfura :r6nyul6 jogalkot6s 6s politik6k kidolgozdsa 6s
vlgrehajtisa sot6n, tovibbd a fogyatdkoss6ggal 616 szem6lyeket 6rint6 k6td6sekkel kapcsolatos
m61 dont6shozatali elj6r6sokban a r6szes 6llamok szorosan egyeztetnek, amelybe aktivan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken keresztiil a fogyatlkossiggal 616 szem6lyeket, ide6rtve a

hogy

a

616 gyetmekeket is.
+. A jelen Egyezm6nyben semmi nem 6rtelmezhet6 rigy, mint ami befoly6solia a r6szes
611am joginak, ,.agy az adott r6szes 6llalcr- voratkozdsilban hat6lyos nemzetkozi iognak a
fogyat6kJss Aggal 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szabillyozdsdt biztosit6 rendelkez6seit' A
jelen Egyez-6nyb.n r6szes 6llamok joga, szerz6d6sei, szab6lyoz6sa vagy szokisar 6ltal elismert,
vagy ta:tta\mazott emberi jogok 6s alapvet6 szabads6gok nem korliltozhat6k vagy csorbithat6k
,rr-u hirr^tkozissal, hogy a jelenEgyezm6rty az adott jogokat, vagy szabads6gokat nem, vagy csak

fogyat6koss 6ggal

kisebb m6rt6kben ismeri el.
5. Jelen F;gyezmlny rendelkez6sei mindenf6le

korlitoz6s vagy kiv6tel n6lktl a szovets6gi

6llamok valamennyi r6,sz6rc vonatkoznak.
4. Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek (2) bekezdl.se tartalmazza a disykimindcid tilalmdt, r:l,ely szerint
Mugyarorsz 69 az alapvet6 jogokat mindenkinek b6tmely megkiilonb oztet6s, nevezetesen fai, szin,
fogyatZkossig^, flyel-., va116s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzetT Y^gy t6rsadalmi

".ri,
,16r

urir,.,agyoni] szilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiilonbs6gt6tel n6lkiil biztosit)a. Az
Alaptorv6ny iV. cild< (a) bekezd6se tov6bb6 el6t1a, hogy Magyarorszilg az.es6lyegyenl6s6g
meival6sul6s6t ktlon int6zked6sekkel segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kilon is kiemeli,
hoiy Magy arorszdg kilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 616ket.

11

A k6t

6vtizedes, tciretlen,
Alaptorv6ny fenti rendelkez6se alapjin tov6bbra is
^z
tr6nyad6nak tekinthet5 alkotm6nybir6s6gi gyakorlat rogzia, hogy a h6tr6nyos megktilonboztet6s
tilalma arravonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlfikdnt, egyenld mdhtlsdgti srymdfikdnt ke// kerylnie,
a7 egydni t1enpontok a<ltxl.r mdrtdk;il figyelembeadteliael kell a jogosultsdgok ds kedueirairyek eloqtdsrinak
srympony'ait meghatdro1ni. A megkrilonboztet6s alkotm6nyoss6ga tekintet6ben az Alkotmilnybir6sdg
k6t m6rc6t alkalmazotl Az alkotm6nyos alapjogok tekintet6ben megval6sul6 egyenl6den
b6n6sm6d eset6n annak alkotm6nyoss6ga az alapvet6 jogok korlitozlsdra i|nyado szriks6gess6giat6nyoss6gi teszt alapjdn it6lhet6 meg. 86r az Alkotmdny - ahogyan az Alaptow6ny is szovegszerfien csak az alapvet6 jogok tekintet6ben tiltotta a hladnyos megkrilonboztet6st, az
Alkotm6nybir6s6g szerint e tilalom, ha a megkiilonbciztet6s s6rtt az emberi m6lt6s6ghoz val6
alapvet6 jogot, kiterjed az eg6sz jogrendszerre.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarotszdg az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t ktilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogziti, hogy
Magyarorsz6"g kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s
^
id6seket 6s a fogyat6koss6ggal 6l6ket
fogyat6koss6ggal 6l6ket. Az Alaptorv6ny tehdt
^z
gondoskod6sra szorul6 6s kiilon v6delmet ig6ny16 csoportk6nt emeli l<t. Az Alaptorw6ny XV. cikk
(2) bekezd6s6ben rcgzitett a h6tdnyos megkiilonboztet6s 6ltal6nos tilalma al6li kiv6telt lelent az
Alaptorv6ny rdlzett rendelkez6se, amelyek alapj6n Magyarorsz6g az es6lyegyenl6dens6gek
kikriszobol6s|t c6lz6 int6zked6seket is tesz. E rendelkez6s 6rtelm6ben az egyenl6s6g tartalmi
megval6sul6s6t szolg6l6, ai esdfiegyenlfitknsdg felslimoldsa drdekdben tett po{tiu megkiiltinbi)ryefis
6llam ftsz6r6l egy iogi lehet5s6get biztosit,
negengedett. Az es6lyegyenl6s6g el5segit6se
^z
ugyanakkor bizonyos, valamely tulajdons6guk (p1. 6letkor, betegs6g, fogyat6koss6$ okdn saj6tos,
kiszolg6ltatottabb helyzettik miatt objektive hittilnyba keriil6 szem6lyek csopottjainill az illlamt
beava*ozils nem fakultativ feladat: az 6lLarr^ koteles hat6kony l6p6seket tenti az eredend6en,
sflyosan egyenl5den helyzet felsz6mol6sira. Az alkotm6nybu6s6,gl eset)og szednt az 6l7am
szabadsl.got 6lvez abban, hogy milyen m6don, milyen jogi, normativ 6s anyagl eszkozokkel
teljesiti az es6lyegyenl6s6g el6mozdrtis6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint 6llamc6k:
e korben m6rlegelni lehet az eszkozok megv6lasztis6ban az 6l7am tehetbir6 k6pess6g6t.

III. A vizsghlat 6tdemi megdllapitdsai,

kdvetkeztet6sek

1. Az Ajbt. 1. $ (3) bekezd6se 6telm6ber az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n kiilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytat6s6val - megkiilanbd<letefi rt&telnet Jordit a 2007. dui

XCil.

ttiradnrytel kihirdetett, afogyatdkoxdgaldl6

srymdfiekjogainilsyfld

egyeryniryt udgrehajtdsdnak segitdsdre,

uidelmdre ds ellenfirysdre.

szerz6d6sek logdr6l sz6l6 B6csi szerz6d€s7 31. cikke 6rtelm6ben a szerz6d6st
j6hiszemrien, kifejez6seinek szovegosszeftgg6siikben szok6sos 6telme szednt valamint tdrgya 6s
cd!'a figpkmbeuinlduel kell ixelme4ni. A fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 ENSZ
Egyezmlny 1. cikke 6rtelm6ben aqEgyeryrudry cd!'avalamennyi emberi jog 6s alapvet6 szabadsig
teljes 6s egyenl6 gyakorlSslnak el6mozdrl6sa, v6delme 6s biztositdsa valamennyi fogyat6koss6ggal
616 szemlly szimdra, ds a ueli.ik s4iltenr ndltristig tis<leletben turtisdnak elflmoiditdsa. Az Egyezmlrry
alapelvei k3zott els6k6nt emliti tovilbbl,hogy afogltatdkoxdggal ild sryndfieket h megilleti a uelesiiiletett
meit6ilg ai egydni aatondmia titl:elen, beledrtae a sEdt ddntds meghoTataldnak slabadsdgit ds a srymdfiek
m6lt6s6g alapiogS v6delm6nek
fiigetleis,igit.t nUUat kovetkez5en a jelent6s tatalmilban az emberi
ptl*at""lt61vezeti le a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeket megillet6 tov6bbi 6s felhivott alapjogok

A

6rv6nyesiil6s6nek probl6m6it.

Mindehhez kapcsol6d6an szeretn6m kiemelni, hogy a fogyatlkoss6gtudominy szak6tt6i
szerint paradigmav6tt6st jelent az Egyezm6ny elfogadisa. Y6ltoz6st ielentett a fogyat6kossdggal
7
8
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615 szem6lyek jogainak owosi szeml6let6r6l a szociillis szeml6letre val6 6tt6r6.s, azonban ezt
kovette aq enbei jogi megki;ryliti: alapldn ualti gondolkoddt. Az emberi jogi szeml6let l6nyege az
inkluziv (az alany auton6miiljinak a szoci6lis kozegben val6 6w6nyesril6se) 6s szubsztanci6lis

(6nyegi, a fogyat6kos embert, mint az emberi jogok alanyit,6s nem t6,rgy6t szem el6tt tat6)
gondolkoddsm6d.e

A7 ombudwan alkalmas ana, hogy a maga semleges ds kiegyensilfio1\ ki)Tuetitd sryrepduel, illetue a
ki$nikg ai alaploguddelemre fokusryild teudkenlsegeuel, az F.NSZ nemzeti emberi jogi nt6.zm6nyek6nt
val6s tartalmat adjon a CRPD-ben foglaltaknak. Annak az Egyezm6nynek, amely - a nemzetJr.ozi
emberi jogi standardoknak is megfelel6en - tov6bbi el6rel6p6seket gener6lna a fogyat6koss6ggal
616 emberek alapvet6 emberi jogainak 6rv6nyesiil6s6ben.
A CRPD c6ljaaz 1. cikke 6ttelm6ben ualamennli emberijogds alapuetd siabadsdgte/e: ds egyenlf
gyakorldsdnak el6mo$itdsa, addelme ds biTlositdsa ualamenryti fogyatdkotsdggal dl6 srymri! slimdra, ds a aeliik
siiiletett mdlhlsdg tisqte/etben turtdsinak elfinoqditdsa. A 3. c:l<k az alapelvek kozott rogzia a
kovetkez6ket:
.
veleszirletett m6lt6s6g, az egylni auton6mia tisztelete, bele6rwe a sai6t dont6s
^meghozatahnak szabad sigilt 6.s a szem6lyek fiiggetlens6g6t;
.
hitt6nyos megkilonboztet6st6l val6 mentess6g;
^
o telies 6s hat6kony tilrsadalmi r6szv6tel6s befogad6s;
.
fogyat6kossiggal 616 szem6lyek ktilonboz6s6g6nek tisztelete 6s elfogad6suk az
^embed sokszinris6g, valamint az embeds6g r6szek6nt;

o
o
.
.

es6lyegyenl5s6g;
hozz6,f6rhet6s6g;

n5k 6s flrfiak kozotti egyenl6s6g;
fogyat6koss6ggal 616 gyermekek form6l6d6 k6pess6geinek tisztelete, 6s a
^fogyat6koss6ggal 616 gyermekek identit6suk meg6u6s6hez f1z6d6 iogilnak
tiszteletben tafiilsa.
Amint azt mir tobb ielent6semben rogzitettem, ezert alapelvek a CRPD valamennyi
rendeikez6se mogott 6ltal6nos 6rv6nnyel hato, a r6.szletszabilyokon v6grghtz6d6, az egyes
norm6k hiltterlt jelent6 alapvet6 kovetelm6nyek, amelyek a magyar jogtendszefi is 6thati6k,
valamennyi jogszab6lyban 6s jogalkalmazisi tenileten 6rv6nyesiilnirik kell.
Az Alaptorv6ny IL cikke 6rtelm6ben az emberi m61t6s6g s6rthetetlen. Minden embernek
)ogavan az llethez r3s az emberi m6lt6s6ghoz;aXY. cikk (1)-(2)-(5) bekezd6s szednt pedig a
torv6ny el6tt mindenki egyenl6; minden ember jogk6pes; Magyarorszilg az alapvet6 jogokat
mindenkinek b6rmely megkiilonboztet6s t. .] n6lktil btztosiga; Magyarorszdg ktlon
int6zked6sekkel v6di [.. ..] , fogyat6kkal 6l6ket.
A CRPD 6.s az Alaptorv6ny fenti rendelkez6sei alapi6t tehdt a fogtatdkos sTgndfieket is
a

megilteti a minden embert egyenlt mdrtdkben megilletf, uelesqiilent emberi miltdsdg amefy alegydnek:{ntjdn

ai

,Lbhoz, hogy a fogyat6kos
egltdni aatondmia ti:<teletdben is a4 iinrendelkeTgs gyakorlisiban
emberek is teljes 6s egyenl6 m6rt6kben gyakorolhassik az 6ket is meqillet6 alapvet6 emberi
jogokat, egy olyan befogad6 t6rsadalmi komyezetnek kell kodilvennie 5ket, amely lehet6v6 teszi
szimrtkra az omendelkez6s gyakoi6s6t, saj6t dont6sek megbozatal6t, 6s megteremti az on6ll6
ryiludnul meg.

6letvitel lehet5s6g6t.
2. A CRPD Hozzdf6rhet6s6gr6l sz6l6 9. cikke 6rtelm6ben a fogyat6kossdggal 616 szem6lyek
on6ll6 6letvitel6nek 6s az 6let valamennyi teriilet6n tcirt6n6 teljes koni t6szv6tel6nek lehet6v6
t6tele 6rdek6ben a r6szes 6llamok megf€lelf intiqkeddseket tesqnek, hogy mdsokkal alonos alapon
bi4ositstik a fogyatdkossdgal dtd srymdfiek sirimrira a fizkai komyezethez, a kozlekedlshez, az
inform6ciohoz 6s kommunik6ci6hoz, bele6rwe az tnformici6s 6s kommunik6ci6s technologlkat
6s rendszereket, valamint m6s, nyilv6nosan hozz|flrhet6 vagy rendelkez6sre 6lT6lehet6s6gekhez
Theresia Degener, az ENSZ Fogyat6kosiigyi Bizotts|,glttak alelaoke, az ENSZ F,gyezr,;.€rry kidolgozis6nak aktiv
r6szffev5ie; 2013. iarnfu,Trier, Academy of European Law
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bozz6f6ftst, mind v6rosi, mind vid6ki tenileteken. Ezek az int6zked6sek,
amelyek magukban foglaljik a hozz6f6.t6.si akad6lyok 6s korl6tok beazonositlsit 6.s felszhmol6s6t,
tobbek kozott az elektronikus szolgilltatisokra is kite{ednek.
A CRPD 6ltal meghatarozott ,,egyeteme.r lerae4is" (uniuersal design) inlryteludn a term6kek, a
kcitnyezet, a programok 6s szolg6ltat6sok oly m6don tort6n6 tewez6s6t 6rtjiik, hogy azok minden
ember szimdra a lehet6 legnagyobb m6rt6kben hozz6.f6rhet6ek legyenek: adapt6l6s, vagy speci6lis
tervez6s szriks6gess6ge n6lkul. Az egyetemes tervezr3s nem z|rhatja l<t a fogyat6kossiggal 616
szem6lyek csoportiai szimdra sztiks6ges t6mogat6-segit5 eszkozok 6s technol6gi6k indokolt
e s etb en tort6n6 has znillatdt.lo
Az 6l7am koteles gondoskodru a fogyatlkos szem6lyeket meqillet6 jogok 6rv6nyesit6s6r5l,
6.s sTolgiltatdsokhoTval6

a

fogyat6kos szem6lyek

hiltinyait kompenz6l6 rntlzmlnyrendszer mrikodtet6s6t6l

^
nemzetgazdas6g mindenkori lehet5s6geivel osszhangban.
3. A jognyilztkozatok 6rv6nyess6gtt6ltal6nos jelleggel szab6lyz6 Ptk. (6:7) $ (4) bekezd6se akk6nt
rendelkezik, hogy a4 irni nem tudd aagy nem kdpes szemlly ir6sbeli jognyilatkoz^t^ abb^i az esetben
6w6nyes, ha azt kozokirat vagy olyan teljes bizonyit6 erejri magilnolcrat tafialmazza, amelyen a
nyilatkoz6 f6l al6ir6sdt vagy k6zjegy6t bir5s6g vagy koziegyz6 hitelesiti, vagy amelyen rigyv6d
ellenjegyz6ssel vagy k6t tanir al6:udssal rgazolia, hogy a tytlztkoz6 f61 a nem illtala irt okiratot
el6ttiik lu:ta all, vagy l6tta el k6z1egy6vel, vagy az okraton l6v6 alt:rdst v^gy klziegyet el6ttiik saj6t
al6tr6sinak vagy k6.zjegy,6nek ismert e el. A4 olaasni nem tadd, tov6bbi az olyan szem6ly eset6n, aki

nem 6rti azt a tryelvet, amelyen az ll:dsbelt. nytlatkozatdt tartalmaz6 okirat k6sztilt, az uisbe[
jognyilatko zat 6w1nyess6g6nek tov6bbi felt6tele, hogy mag6b 6l az ol<ratb61 kitrinjon, hogy annak
tartabndt a tanrik egyike y^gy hitelesit6 szem6ly a nytlatkoz6 f6lnek megmagyarizta.
^
A I(orm. r. 26. $ (1) bekezd6se szerint a4imi nem tudd, a latin betfiket nem ismerf uagy egydb ok
miatt irdsiban gitolt dmryttnek, uagy egydb jogosuh dtueadnek a ktinlaeh kiildemdryt irni tudd, nagykoni tanil
jeknldtiben ke/t ki4besiteni. Bzt a rendelkez6st tartalmazza a Magyat Posta Zrt. ,,Postai
Szolg1hatasok Altal6nos Szerz6d6.si Felt6telei" 6.10. pontj6nak (9) bekezd6se is. A ielen
szabZlyozis 6s gyakodat ,,egy6b ok miatt ir6s6ban gdtolt" cimzettnek tekinti a vak 6s l6t6ss6riilt
szem6iyeket, ftggetleniil att6l, hogy valoi6ban tudnak-e itni vagy sem, igy 6ltal6nos jelleggel
kotelez5v6 teszi esetiikben nagykort tanri kozremfikod6s6t hivatalos kiildem6nyeik 6tv6telekor.
Az tnt6.zked6s a hat6s6gok 6ll6sponga szerint garanci6lis iellegfi, a vak szem6lyek 6rdekeinek
v6delm6t szolgd!1a, a vissza6l6sek megel6z6s6t, ugyanakkor ak6.zbesit6.si gyakotlat alka]rnazilsival

zimos ut6lagos reWam6ci6 is okafogyo tt6 v61tk.
Az elmfilt 6vtizedekben jelent6s paradigmautlltds tort6nt az ew6pat fogyat6koss6giigyi
szakpolitik6kban, ami legrnk6bb a medik6lis szeml6let fel6l az emberi iogi, kozoss6gi, t6rsadalmi
a medik6lis szeml6let alapvet5en
-"g|or.lit6s fel6 tor6n6 elmozdul6sban foglalhat6 ossze. Mig
szem6ly testi, biol5giai (orvosi 6rtelemben vett) kirosodis6ra, biilnyzo k6pess6geire
^rZr^r.r,
jog|'
helyezte a hangsrilyt 6s a tegiatU teend6it ezek korrekci6j6ban l6tta, addtg az embetr
kozoss6gi .r"J6l.i a fogyailkos szem6ly aktiv 6s onilll6, m6sokkal azonos alapon tort6n6
t6rsadalmi r6szv6tel6t, lzuver6n kozoss6gi szercpvilllalilsilt helyezi koz6ppontba. A
szeml6letv6ltasb6l ad6d6an a modern fogyat6kossigiigy a' fogyatlkos embert rlem a tobbs6gi
t6rsadalom j6t6konyko dilsfua szorul6 szem6lynek tekinti, hanem a tirsadalom egyenraflgri 6s
egyen6rt6kfi'tagaklntjogok birtokos6nak, aki mindenekel6tt abban sz6mithat a nem fogyat6kos
et.tet abhet6legnagyobb - 6hala ig6nyelt - on6116-s6ggal 6lhesse.
t
,i.m6lyek
'Az,.gi"r6g6r., Fogyat6koss6giigyi
"gy
Programr6l (2015-2025.) sz6l6 1,5/201,5. (IV. 7.) OGY
Orsz1gos
hat;rozatAlapeklk cimi'frirrrt6nikZ. Onrendelkezds pontla rogzitt, hogy a fogvat6kos emberek
nem j6t6konykod6s alanyat, hanem jogok birtokosai, oM116 akaruttal rendelkez6 auton6m'
ftggetlen szem6lyek. Az 61lami, koriilnyzuti cselekv6seknek ez6rt mrndenekel5tt azt kelT
el6mozditaniuk, hogy az lntlzm6nyrendszer 6s a t6rsadalom kozremrikod6se ne a fogyat6kos
fogyat6kos
emberek helyett tarf ra dont6sekre 6s tev6kenys6gekre ir6ny'uljon, hanem aua,hogy a
s

'o CRPD
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szem6lyek ezeket maguk gyakotolhass6k emberi m6lt6s6guk meg6tz6se mellett. Az ontendelkez6s
elv6t a v6lem6ny szabad kialakit6sa, az on6l76 dont6s megbozatala 6s kinyilvinit6sa, valamint az
ennek megfelel6 cselekv6s tekintet6ben is 6rv6nyre kell juttatni.
is, hogy az egyes jogalkot6si,
Az Orszdgos Fogyat6koss6grigyi Program megfogalm^zz^

^zt
tewez6si 6.s szolgilltatdsfejleszt6si l6p6sek sor6n minden esetben az eryetemes tervez6s elv6nek
szem el5tt tart6sdval kell elj6rni, amely a term6kek,az |pitett kornyezet, a ktlonboz6 ell6t6sok 6s
szolg6ltat6,sok oly m6don tort6n6 tewez6s6t jelenti, hogy azok eleve minden ember szdmira a
lehet6 legnagyobb m6t6kben hozzS.flrhet5ek legyenek ut6lagos adaptllis vagy speci6lis tervez6s
szriks6gess6ge n61kti1.

Ahogyan villasziban az Emben Er6fot6sok Miniszt6riuminak @MMD dllamtitk6ra is
r6mutatott, a CRPD 12. cikke el6tga, hogy a r6szes 6llamok biztositi6k, hogy a cselekv6k6pess6g
gyakorl6,s6ra vonatkoz6 valamennyi int6zked6s, a nemzetkozi embed joggal cisszhangban,
megfelel6 6s hat6kony biztosit6kokat tartalmazzon a vissza6l6sek megel5z6s6re. A
is garand,lniuk kell azonban, hogy ezen int6zked6sek
biztosit6koknak - tobbek kozott ^zt
jogait,
akantdt 6s villasztisait, arilnyosak 6s a szem6ly koriilm6nyeire
tiszteletben tats6k a szemlly
szabottak legyenek.
A Ptk. szabillyai els6sorban a vagyoni forgalom vrszonyatnak jog, keteteit fektetik le,
kieg6szitve a szem6lyis6gi jogok, csal6don beliili szem6lyi viszonyok jogi szabilyozilsdval. A
jognyilatkozat fogalma t6gan 6rtelmezhet6, ebbe bele6rtend5k a mindennapi 6letben el6fordul6
kisebb jetent5s6gri meg6llapodisok, szerz6d6sek, szok6sos tigyletek lebonyolitisihoz sziiks6ges
jognyilatkozatok csak rigy, mint a form6lis dokumentumokba foglalt, jelent5s joghat6ssal bir6
szerz6d6sek, jognyilatkozatok. El6bbiek eset6ben azonbat a nagykoni tanri jelenl6t6nek kotelez6
el6tisa ahhoz hasonl6 m6rt6kfi tulbiztosit6kot jelent, mint ha a bolti p6nzt6n6l csak tanir
jelenl6t6ben fizethetne a liltilsslnilt szem6ly. A fogyat6koss6giigyben m6r kor6bban emlitett
paradigmavilt6s egyik c6lja 6ppen az, hogy a tdrsadalom, a kotmdnyzatok - az 6sszer6
alkaknazkod6s elv6nek 6rv6nyre juttatislval - fgy biztositsik a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek
r€szlre a tobbs6gi t6rcadalom szimira el6rhet6 szinvonali szolgilltatdsokat, alapvet6 emberi
jogokat 6s szabads6gokat, hogy mindekozben ne val6sitsanak meg egyfqta patemalista,
,,t6lgondoskod6" attitffdot, hanem tekintettel legyenek a fogyatlkoss6ggal 616 embetek egyedi
koriilm6nyeire 6s biztosits6k sz6mukra a felel6s dont6s, az omendelkez6s lehet5s6g6t. Az embed
jogi szempontu megkozelit6s c6lja az is, hogy felhatalmazza a fogyat6koss6ggal 6i6 embereket
arra,hogy saj6t maguk hozzdk meg dont6seiket, 6llianak ki onmaguk6rt 6.s sai6t maguk :rinyitsdk
az 6letiiket. Azzal, hogy a iogalkot6 adott esetben lehet6v6 tesziaz on6l16 iigyint6z6s (vo. postai
ktiidem6ny 6tv6te1e) koriilm6nyeit, nem zdria kt azt, hogy az lmtett fogyat6kossilggal 616 ember
ig6nybe vehesse mindazokat a tilmogat6 mechanizmusokat, mely jelen esetben akilt az ,,6tv6teh
tanri"-t ielenti. A fogyat6kos ember a meg16v6 k6pess6geite mint lehet6s6gre f6kusz6l, mig az
6llam ahi6nyok kompenz6lilsilrakotelez6s6gekkel v6laszol, ami 6ll{spontom szednt semmik6ppen
nincs osszhangban zz eyetemes fogyat6koss6gtudominy alapelveire 6pti{5 CRPD norm6ival.
Mindezek f6ny6ben 6ll6spontom szerint a nagykort tanf jelenl6tlnek 6ltal6nos jelleggel
tort6n6 kotelez5v6 t6tele a l6t6ss6riilt, illetve vak szem6lyek eset6ben konlwelt kiildem6nyek
k6zbesit6sekor olyan indokolatlan tobbletkovetelm6ny, amely nem 6ll osszhangban a CRPD
szellemis6g6vel 6s c6lkitriz6seivel, fogyat6koss6gon alapul6 h6tr6nyos megkiilonboztet6st val6sit
meg, nincsen tekintettel az 6rintett szem6lyek egyedi konilm6nyeire, nem hagy teret az
fogyat6kossS,ggal. 616 szem6lyek onrendelkez6si loga 6rv6nyesiil6s6nek, dont6si szabads6guknak.
E{yet6rtek abeJuRe Alapiw6ny munkat6ts6nak megoldilsiiavaslatdval, mely szednt - tekintettel
uia, hogy a l6t6ss6riil6s nem 6,rtntt a szem6ly cselekv6k6pess6g6t, azortban a l6t6ss6ttilt emberek
-rem egy.6gesek
6rdekei
-, megold6st jelenthetne, ha a logszabilyok megadnilk a dont6sa
lehet5s6g6t a l6riss6rtlt szem6lyeknek; azaz az a l6t6ss6riilt szem6ly, aki tud irni 6s villlalia
felel6ss6get cselekedeteilrt, on6l76an irhassa al6 a dokumentumot, aki pedig szeretne, legyen ioga
6s lehet6s6ge tanv, segit6 ig6nybev6tel6re.
Tekintettel az etAUbiet re, 6rcimmel vettem az EMMI illlamldrtkdrirrak vllaszit, mely
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szednt mindezen szempontokat m6degelve c6lszer6nek tartja a dont6si lehet6s6get a l6t6ss6riilt
emberekhez telepit6 megold6s r6szletes vizsg6lat6t. Fontosnak tartom hozzdtennt azonban, hogy
a CRPD 6ltal megfogalmazotthozz6,f6rhet5s6g kovetelm6ny6nek val6 marud6ktalan megfelel6st
az ielenten6.,ha az egyetemes tervez6s szempontjait figyelembe v6ve a postai szolglltatisok, jelen
esetben a konlwelt ktildem6nyek 6tv6tele a vak 6s 16t6ss6ni1t szem6lyek szimdra is minden
k6ts 6get l<rz61 6an on6ll6an, akad6lymentes en lenn6nek ig6nybe vehet6 ek.
A CRPD alapelvei mint a velesztletett m6lt6s6g, az egylnt auton6mia tisztelete (bele6rtve
a sajdt dont6s meghozatalilnak szabadsdgdt 6s a szem6lyek ftiggetlens6g6t), a h|tinyos
megkiilonboztet6.st6l val6 mentess6g; teljes 6s hat6kony t6rsadalmi r6szv6tel 6s befogad6s; a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek kilonboz6s6g6nek tisztelete 6s elfogad6suk
emberi
^z
sokszinris6g, valamint az embeds6g r6szek6nt; es6lyegyenl6s6.g; hozzdf6rhet6s6.g, a CRPD
valamennyi rendelkez6se mogott 6ltal6nos 6rv6nnyel hat6, a rlszletszab6lyokon v6.gightz6d6, az
egyes norm 6k h6tter6t jelent6 alapv et6 kovetelm6nyek.

Minderykre tekintettel megillapitom, hogt a nagtkoni taniljelenldtdnek dltaldnos jelleggel nxdn6, a4irni tudd$,
ai egyinek sTgndfiu kdriilndryeit fgyelmen kiuiil hagyd kt)nleqdud tdtele a kiinluelt kiildenirytek kiqbesitdse
sorin, a uak ds Litdssiriilt sTgmifiek minden embert egyenld mdndkben megilletd embei mdlttisdgboiual6 jogiual
tistieJilggesben uisslisstigot oko7, ds nen felel meg maradiktalanal a CRPD-bdl eredeTlethetd nemqglkti{
ktitekryttsdgeknek.

Int6zked6seim

A

jelent6semben feltart alapvet6 ioggrl osszefiigg6 vissz6ss6g orvosldsa, valamint iov6beli

megel6z6se 6rdek6ben

az Ajbt.37 $-a 6rtelm6ben felk6rem a postaiigy6rt felel6s MinisTterelni)ksdget uerytd minit{erl
6s az embei enffirrdsok minitllerdt, hogy a MagyarPostaZrt.6s az 6tdekv6delmi szervezetek
bevon6s6val

o

fontolia meg egy olyan szabillyozds l<talal<tt6sdt, mely lehet6v6 teszi, hogy a vak 6s
l6t6ss6nilt szem6lyek oruendelkez6si jogukat 6s dont6si szabads6gukat meg6izve
rendelkezhessenek ar6l, hogy ig6nybe vesznek-e tanit vagy sem a hivatalos itatok
postai k6zbesit6s sot6n,

o

vrzsgillla meg annak a lehet6s6g6t, hogy mik6nt, milyen technikai megold6sokkal
tehet5ek akad6lymentess6 a postai szolgilltatisok a vak 6s l6t6ss6riilt szem6lyek
szhmita,
az A1bt. 31. $-a 6te[m6ben felk6rem a Magyar Posta Zrt. elniik-ue7,eigaryah!'dt, hogy a
jelent6semben foglalt szempontok alapiiln fontolja meg a hivatalos iratok irni tud6
l6t6ss6dilt szem6lyek r6sz6re tort6n6 k6zbesit6si gyakorlatilnak m6dosit6s6t.

BudaPest, ZOt
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