
Szemelvények 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

Alapelvek: 

Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne 

okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet, illetve olyan körülményeket kell létrehozni, 

amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik 

csökkenthetőek. 2 § (1) 

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos állapot 

rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse. 2 § (2) 

A tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, és 

figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak különleges 

megoldások alkalmazása esetén élhetnek. 2 § (3) 

A fogyatékos személyeket érintő döntések során tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a 

társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 

teszik számukra a társadalmi életben való részvételt. 2 § (4) 

Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek 

hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel 

összhangban. 2 § (5) 

A fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé 

tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek. 3 § 

Értelmező rendelkezések 4 § 

E törvény alkalmazásában 

 fogyatékos személy: az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 

jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 

korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során; 

 rehabilitáció: az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális 

rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességének fejlesztése, 

szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése; 

 segédeszköz: a fogyatékos személy fizikai vagy érzékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának 

részleges vagy teljes pótlását szolgáló eszköz; 

 támogató szolgálat: a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését 

célzó - személyes közreműködés által megvalósuló - szolgáltatás; 

 lakóotthon: a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, kisközösséget befogadó lakhatási forma;  

 közszolgáltatás: 

o minden közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, 

valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek 



beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a 

honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység, 

o az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, 

közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység, 

o a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység - ideértve 

különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi és nemzetiségi 

önkormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban 

részesülő intézmény által nyújtott 6.b. szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység, 

o minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá  

o minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató 

tevékenység, 

o amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem 

korlátozható; 

 akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 

1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített környezet;  

 egyenlő esélyű hozzáférés: 

o a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának 

megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 

funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, 

o az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 

kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló 

része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések 

mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók,  

o az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 

mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és 

érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes.  

A fogyatékos személyek jogai 

Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített 

környezetre. 5 § (1) Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos 

tájékozódási lehetőségekre. 5 § (2) 

Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű 

információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint 

a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. 6 § A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a 

közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. 7 § 

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára az e törvényben 

meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - 

biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. […] a 2007. április 1-jén már működő - 

közszolgáltatások esetében az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület nyilvánosság számára 

nyitva álló részei tekintetében 2013. december 31-éig kell biztosítani. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 



hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban 

meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva 

álló területére. 7 § 

Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek 

- beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi 

biztonságos igénybevételre. 8 § A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését - az 

indulási helytől a célállomásig történő - szállítást végző hálózat működtetésével is lehet biztosítani. 9 § Közhasználatú 

parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő 

számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 10 § 

Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt 

szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással 

beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. 11 § 

Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából adódó 

szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a 

rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. Az orvos - vagy az általa 

megbízott egyéb egészségügyi dolgozó - a kiskorú személy fogyatékosságának megállapításakor a szülőt (gyámot) 

haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vehető ellátásokról és fejlesztési lehetőségekről. Az ezzel kapcsolatos 

tájékoztató kiadásáról a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter gondoskodik. 12 § 

Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai 

fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, 

szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakértői véleményében foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a 

fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai 

csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése 

késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították. 13 § 

A fogyatékos személy óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és iskolát a szülő választja ki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. 14 § 

Foglalkoztatás: A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.  A 

foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi 

környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos 

költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az 

integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a 

munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív 

támogatásban részesíti. [15-16 §] 

Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, 

személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lakhatási forma megválasztásához. 2013. 

december 31-éig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely 

kiváltásához az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást. 17. § 

Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi 

célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a 

sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 18 § 

Jogforrás: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 


