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Kétségtelenül alkotmányos értéket jelent, ha a fogyatékossággal élő személyek irányába 

megvalósuló elfogadó és befogadó magatartás közvetítése alkotmányi szintű megerősítésben 

részesül. A fogyatékossággal élő emberek védelmét előirányzó rendelkezések ilyen esetekben 

ugyanis legfelsőbb normatív erővel kerülnek megállapításra, ezáltal kötelezettséget 

fakasztanak a törvényhozói, a végrehajtói hatalom irányában, hatással vannak a 

joggyakorlatra is. 

Az Európai Unió tagállamaiban található, kifejezetten a fogyatékossághoz fűződő 

alkotmányi rendelkezések között a fogyatékosságot külön nevesítő diszkriminációs tilalmak 

mellett léteznek a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételét ösztönző, az állammal 

szemben széles cselekvési kötelezettséget támasztó megfogalmazások is. Továbbá jelenleg 

még elszórtan jellemzőek a jelnyelvhez fűződő alkotmányi szabályozások. Véleményem 

szerint Magyarországon előrelépést jelent, hogy az Alaptörvényben bevezetésre kerülő 

fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó rendelkezésekben mindhárom említett 

megközelítés jegyei fellelhetőek: a fogyatékosság kategóriájának beemelése a diszkriminációs 

okok közé az eddigi – azt külön nem rögzítő – alkotmányi szabályozáshoz képest különleges 

felhatalmazást jelent az állam számára a fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi 

helyzetének megerősítésére. Emellett a fogyatékossággal élő személyek, valamint a jelnyelv 

védelme is egyaránt államcélként jelenik meg az új Alaptörvényben. Szükségesnek tartom 

azonban kiemelni, hogy az Alaptörvény kapcsolódó rendelkezései rövidek és tömörek, 

mellőzik a tartalom részletes kibontását, a garanciák felsorolását. Az új elemek több 

vonatkozásban körülhatároltabb, valamennyi lényeges tartalmi összetevőre kiterjedő 

megfogalmazást igényeltek volna, mivel esetükben nem ismerhető fel egyértelműen a 

fogyatékosságpolitikában végbement paradigmaváltás hatása, hiányzik az önálló életvitel és a 

társadalmi életben való részvétel szerepének hangsúlyozása. A fogyatékossággal 

összefüggésbe hozható, de azt már nem nevesítő további szabályok elemzése során is gyakran 



tapasztalható ellentmondás. Emellett a fogyatékossággal élő személyek védelmét szolgáló 

cikkek más alaptörvénybeli rendelkezésekkel való összevetése is több helyen vezet 

értelmezési nehézségekhez. Nem eltekintve az alkotmányi szinten újonnan megjelenő 

rendelkezések jelentőségének hangsúlyozásától jelen előadás célja, hogy az említett 

interpretációs problémákra felhívja a figyelmet.  

 

 

 


