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Fő értékelési eredmények 
(1) Magyarországon az akadálymentesítés a fogyatékosügyi törvénykezés egyik célterületeként 
jelent meg az 1990-es években. Ebben a közpolitikai keretben az akadálymentesítés fő 
kedvezményezetti csoportját a fogyatékos személyek alkotják, s az akadálymentesítés társadalmi 
elfogadottságát erősítő érvek között kisebb szerepet játszik az, hogy ennek révén lehetővé válik a 
közszolgáltatások, tágabban az épített környezet mindenki számára kényelmes és biztonságos 
elérése, használata. A hazai fejlesztéspolitika a közszolgáltatások komplex akadálymentesítését a 
fogyatékosügyi, esélyegyenlőségi célok rendszerében definiálta. 

(2) Magyarország a 2007–2012 közti időszakban minden korábbit meghaladó mértékű előrelépést 
tett a komplex akadálymentesítés területén. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával 
megvalósult fejlesztések révén közszolgáltatásaink és a közszolgáltatást nem nyújtó, ám közösségi 
célú létesítmények használata a fogyatékos személyek és minden érintett polgár számára 
könnyebben használhatóvá, elérhetőbbekké váltak. A projektek eredményeként ma már hazánkban 
is vannak olyan jó gyakorlatként bemutatható technikai megoldások, amelyek érdemben segítik a 
fogyatékos emberek önálló tájékozódását, ügyintézését. 

(3) Az Európai Unió és Magyarország 2012 nyaráig 18 533 millió forinttal támogatta azokat a 
projekteket, melyek fő célja a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés előmozdítása volt. 
Kiegészítő célként komplex akadálymentesítések valósultak meg a közszolgáltatások, a 
tömegközlekedés, a közhasználatú létesítmények fejlesztése során is. Az állami és önkormányzati 
szervezetek megvalósult projektjei révén összességében 910 önkormányzati és 159 állami 
fenntartású közintézmény, és legalább 3350 közszolgáltatás vált – sok esetben komplex módon – 
akadálymentesítetté.  

(4) A 2007 és 2011 között meghirdetett akadálymentesítési kiírásokra összesen 1729 pályázat 
érkezett be, és 682 szervezet nyert támogatást mintegy 16,6 milliárd forintnyi összegben. A 
rendelkezésre álló fejlesztési források lekötése az önkormányzati intézmények körében magas volt, 
az államiak esetében – a bíróságok kivételével – azonban elmaradt az előzetes várakozásoktól. 
Ennek legfőbb oka az, hogy a központi költségvetési intézmények működéséhez számos ponton 
nem illeszkedtek a pályázási feltételek és előírások. A forráselosztásra alkalmazott, a pályázatokat 
versenyeztető eljárásrend nem tudta teljes mértékben biztosítani, hogy a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés területileg arányosan valósuljon meg. Támogatást jellemzően azok az 
intézmények kaptak, melyek megfelelő pályázatírói kapacitásokkal rendelkeztek. 

(5) A 2012–2013-as időszakban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 3.3.1. 
intézkedésére rendelkezésre álló források lekötésére a regionális operatív programoknál alkalmazott 
automatikus eljárásrendet lenne célszerű alkalmazni, továbbá lehetőséget kell teremteni a központi 
költségvetési szervek valós működéséhez illeszkedő projektmegvalósításra (pl. egy pályázat 
keretében több akadálymentesítés végrehajtására), s ezekkel a támogatásokkal biztosíthatónak tűnik 
a kiemelt kormányzati célként a közeljövőben felálló járási kormányablakok akadálymentes 
kialakítása is.  

(6) A 2007–2011 közti tapasztalatok alapján a 2014–2020-as programozási időszakban az állami 
szervek esetében kiemelt projektek révén, az önkormányzatiak esetében járási vagy megyei 
keretekben szervezett közvetett támogatással, ún. „global grant-tel” célszerű az utólagos komplex 
akadálymentesítés támogatását lebonyolítani. A 2007–2011 tapasztalatok fényében szükséges a 
komplex akadálymentesítés elvárt tartalmának rugalmasabbá tétele, az adott közszolgáltatás és 
épület sajátosságaihoz való illesztése. Az állami szervek számára biztosított kiemelt projektek 
keretében lehetőség nyílhat a dolgozók szemléletének formálására, érzékenyítésére (mely az egyenlő 
esélyű hozzáférés hasonlóképpen alapvető feltétele), valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazásának bővítésére is. 
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Rövidítések és ritkán használt fogalmak jegyzéke 
 

ÁROP  Államreform Operatív Program 

DAOP  Dél-Alföldi Operatív Program 

DDOP  Dél-Dunántúli Operatív Program 

ÉAOP  Észak-Alföldi Operatív Program 

EKOP  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

Eljárásrend  az Irányító Hatóságnak, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer 
működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a 
döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a 
monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályainak összessége 

EMIR Egységes Monitoring és Információs Rendszer, melynek célja, hogy támogassa a pályázati 
rendszerek hatékony és átlátható működéséhez szükséges adatok nyilvántartását és 
feldolgozását. 

EMMI  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ÉMOP  Észak-Magyarországi Operatív Program 

Forrásabszorpció a rendelkezésre álló fejlesztési források pályázók általi igénylése és leszerződése 

Fot.  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 

Global grant közvetett támogatás, egyes kisebb összegű projekteket közvetítőkön keresztül történő 
támogatása és megvalósítása. A közvetítő ellátja a hagyományos közreműködő szervezeti 
feladatokat, továbbá átveszi az amúgy a kedvezményezettől elvárt feladatok egy részét is. 

GOP  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 

KDOP  Közép-Dunántúli Operatív Program 

KIM  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

KMOP  Közép-Magyarországi Operatív Program: Budapest és Pest megye fejlesztési programja 

KSK-alapok A Közös Stratégiai Kerethez tartozó EU-fejlesztési alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap  

KÖZOP  Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

KSZ  Közreműködő Szervezet: az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi 
feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezet 
közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre felelősségi körébe tartozó 
operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és 
szabályszerűségének biztosítása 

NFÜ  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

NSRK  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló fejlesztések magyarországi programja 

NYDOP  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 

OFP  Országos Fogyatékosügyi Program 2007–2013 

OP  Operatív Program: az NSRK végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes 
rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai 
Bizottság hagy jóvá 

OTÉK  Országos Településrendezési és Építési Követelmények 

PHARE  Közép- és Kelet-Európa országainak nyújtott EU előcsatlakozási támogatások programja 

ROP  Regionális Operatív Programok: az egyes régiók fejlesztési programjai 

TÁMOP  Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TIOP  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
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Vezetői összefoglaló 

Az értékelés célja és háttere  
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény a 
kormányzati és önkormányzati felelőségi körbe tartozó közszolgáltatások tekintetében kötelezően 
előírta az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását. E cél eléréséhez 2012 nyaráig 18 533 millió 
forintnyi EU-s és hazai támogatást kaptak azok a projektek, melyek fő célja a közszolgáltatások 
fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése volt. 

Az értékelés keretében meg kellett vizsgálni az eddig megvalósult, a közszolgáltatások utólagos 
komplex akadálymentesítésre irányuló, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) és a 
regionális operatív programok (ROP-ok) keretében végrehajtott fejlesztéseket, hogy azok mennyire 
eredményesek és hatékonyak. Az értékelés elvégzését az is indokolttá tette, hogy elmaradás 
mutatkozott a TIOP-források lehívásában, ami az NSRK vonatkozó 2013-as céljainak elérését 
veszélyezteti. Az értékelésnek javaslatokat kellett megfogalmaznia, hogy az érintett szakpolitikai 
intézményeknek milyen intézkedéseket kell hozniuk a célok elérése érdekében. 

Az értékelés elvégzése során áttekintést adtunk a komplex akadálymentesítés hazai helyzetéről és 
megjelenéséről a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) rendszerében, továbbá a támogatások 
igénylésére vonatkozó forrásabszorpciós és eredményességvizsgálatot készítettünk, valamint 
javaslatokat fogalmaztunk meg a TIOP 3.1.1.A konstrukció 2012 őszén megjelenő pályázati 
kiírásához. Az értékelés elvégzésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) megbízásából került sor 
2012 márciusa és szeptembere között. Az értékelést a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány 
munkatársai végezték. Az értékelés szakmai irányítója Csite András, módszertani vezetője Nagy Zita 
Éva volt. 

Programleírás 
Az értékelés tárgyát azok a TIOP- és ROP-konstrukciók képezték (számuk összesen: 22), melyek a 
központi állami szervek és az önkormányzatok által fenntartott közszolgáltatások utólagos 
akadálymentesítését támogatták. Az első értékelt pályázati kiírások 2007-ben jelentek meg, az 
időben legutóbbiak pedig 2011-ben. A TIOP (és a KMOP tükörkiírásai) a pályázati döntést egyfordulós 
eljárásrend keretében hozta meg, míg a ROP-ok 2007-2008-ban egyfordulós majd 2009-2011-ben 
automatikus eljárásrend alkalmazásával.  

Az önkormányzati akadálymentesítéseket támogató kiírásokra összesen 1480 pályázatot nyújtottak 
be, melyek közül 910 projektet valósítottak meg. Az állami szervezetek akadálymentesítéseit 
támogató pályázati kiírásokra 249 pályázatot nyújtottak be, közülük 159 projekt rendelkezik 
hatályos támogatási szerződéssel. Az akadálymentesítést szolgáló önkormányzati projektek több 
mint 13 milliárd forintnyi támogatást kaptak, míg az államiak 3,6 milliárd forintnyit. A 
forrásabszorpció az önkormányzati intézmények körében magas volt, az államiak esetében azonban 
elmaradt az előzetes várakozásoktól.  

Módszertan  
Az értékelés módszertanának kialakítása során arra törekedtünk, hogy a lehető leginkább 
megfeleljünk a participatív mérés, kutatás elvének. A módszerek kiválasztásának és kidolgozásának 
legalapvetőbb szempontja az volt, hogy a mérés során minél magasabb szintű érvényességet érjünk 
el. Az elsődleges és másodlagos adatgyűjtések során egyaránt alkalmaztunk általánosításra, 
számszerű összehasonlításra alkalmas (kvantitatív), valamint a válaszadók véleményét, „mélyebb” 
információk összegyűjtését lehetővé tevő kvalitatív módszereket.  
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Az értékelés során 24 félig strukturált interjút és 2 fókuszcsoportos beszélgetést készítettünk, 
tapasztalati szakértőink 10 fejlesztési helyszínen végeztek felmérést, online kérdőívünket 213 
kedvezményezett szervezet képviselője töltötte ki. 

Kulcseredmények  
Magyarországon az akadálymentesítés a fogyatékosügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent 
meg az 1990-es években. Ebben a közpolitikai keretben az akadálymentesítés fő kedvezményezetti 
csoportját a fogyatékos személyek alkotják, s az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságát 
erősítő érvek között kisebb szerepet játszik az, hogy ennek révén lehetővé válik a közszolgáltatások, 
tágabban az épített környezet mindenki számára kényelmes és biztonságos elérése, használata. A 
hazai fejlesztéspolitika a közszolgáltatások komplex akadálymentesítését a fogyatékosügyi, 
esélyegyenlőségi célok rendszerében definiálta, amiben az is szerepet játszott, hogy a fizikai 
akadálymentesítés fontos (ám korántsem elsődleges és kizárólagos fontosságú) feltétele a 
fogyatékos emberek foglalkoztatásának. 

A 2007–2013 programozási időszak Nemzeti Stratégiai Referenciakerete az Országos Fogyatékosügyi 
Program céljaihoz illeszkedve kihangsúlyozta, hogy „[a] beruházások kivitelezése során biztosítani 

kell, hogy a létrejövő új szolgáltatások a fogyatékossággal élő emberek számára is hozzáférhetőek 

legyenek.” Az értékelés tárgyát képező beavatkozások célja az volt, hogy a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásainak megfelelően 2010. december 
31-ig befejeződjön a 2007 előtt már működő állami és önkormányzati fenntartású közszolgáltatások 
akadálymentesítése. 

A 2007–2013 programozási időszak fejlesztési céljait rögzítő Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
(NSRK) jelentős támogatási eszközöket definiált a komplex akadálymentesítés fő és mellékcélként 
történő megvalósításához. Ezeket az eszközöket az NSRK projekt szinten rendelte hozzá a 
közintézmények utólagos akadálymentesítésének specifikus céljaihoz, az egyes közintézmény-
fenntartók akadálymentesítésre középületenként lényegében külön-külön pályázhattak. Az 
alkalmazott kiválasztási eljárásrend azoknak a projekteknek a megvalósítására adott esélyt, melyek a 
rendelkezésre álló fejlesztési forrás keretébe belefértek és/vagy a legtöbb pontszámot kapták a 
bírálat során.  

Az NSRK 2012 nyaráig 18 533 millió forinttal támogatta azokat a projekteket, melyek fő célja a 
fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés előmozdítása volt. A hatályos akadálymentesítési 
szerződések összege az NSRK szerződésállományának 0,32%-át teszi ki. A közszolgáltatások és a 
közhasználatú létesítmények egyenlő esélyű hozzáférésének előmozdítását szolgálták azok a 
támogatási konstrukciók is, melyek a fizikai és/vagy infokommunikációs akadálymentesítést 
kiegészítő célként fogalmazták meg. Az NSRK támogatásának köszönhetően a vizsgált TIOP- és ROP-
konstrukciók keretében 312 polgármesteri hivatal, 188 egészségügyi ellátást nyújtó épület, 159 
iskola, 119 szociális intézmény, 101 óvoda, 77 bírósági, 24 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, 23 rendőrségi, 17 földhivatali és 10 kormányhivatali épület lett akadálymentesítve. A 
támogatott akadálymentesítések révén olyan épület(rész)ek felújítására is sor került, amelyeket saját 
forrásból – azok hiánya miatt – a kedvezményezett szervezetek nem tudtak volna megvalósítani.  

Annak ellenére, hogy az NSRK jelentős támogatási összegeket biztosított a közszolgáltatások utólagos 
komplex akadálymentesítésére, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény előírásainak megfelelő határidőig nem mindenütt került sor az egyenlő esélyű 
hozzáférés feltételeinek megteremtésére. Megbízható felmérési eredmények hiányában részletes 
helyzetkép nem rajzolható fel a közszolgáltatások akadálymentesítettségének aktuális állapotáról. 

A törvényben meghatározott határidők be nem tartása részben azzal magyarázható, hogy az állami 
és önkormányzati szervezetek kevés esetben tudtak érdemi forrásokat elkülöníteni saját 
költségvetésükben akadálymentesítésre, jellemzően azért, mert a szűkülő forráskereteket más, 
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sürgetőbb feladatok elvégzésére fordították. A legtöbb közintézmény esetében a 2007–2011 közti 
időszakban a TIOP- és KMOP-támogatás adta az akadálymentesítési célra felhasználható források 
döntő hányadát. 

A rendelkezésre álló fejlesztési források pályázók általi igénylése és leszerződése, a forrásabszorpció 
az önkormányzati fenntartású intézmények esetében megfelelt az előzetes terveknek, míg az állami 
szervezetek esetében – a bíróságok kivételével – azt lényegesen alulmúlta. Ennek legfőbb oka az, 
hogy az NSRK pályázati forráselosztási rendjének megfelelően olyan központi költségvetési szervek 
nyújthattak be pályázatot, melyek nagy része nem rendelkezett pályázási tapasztalattal, és saját 
belső pályázatkészítési projektmenedzsment-kapacitásokat sem építettek ki. A rendelkezésre álló 
jelentős támogatási összegekre a potenciális kedvezményezettek így még pályázatot sem nyújtottak 
be. 

Az akadálymentesítési pályázatok benyújtására és a projektek megvalósítására irányuló alacsony 
hajlandóságot számos tényező magyarázza, ám ezek között szinte kizárólag olyan belső okok 
találhatók, amelyek az egyes állami intézmények belső működéséhez kapcsolódnak. Az egyes 
állami szervezetek prioritáslistáján jellemzően nem elsődleges a fogyatékos emberek 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének biztosítása, ami kevéssé szerencsés módon 
párosul a pályázatkészítési kapacitások – önkormányzati intézményekhez viszonyított – alacsonyabb 
szintjével, illetve az általánosan gyengébb pályázati aktivitással. A pályázati kiírásokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés esetlegesebbnek tűnik az állami fenntartású intézményekben, 
hiszen azokat gyakran nem figyelik olyan munkatársak, akiknek részben vagy teljességben ez a 
munkakörük. Ebből adódik feltehetőleg az állami szervezetek körében a valamelyest nagyobb 
pályázatkészítési időszükséglet. Az állami fenntartású intézmények sajátos szervezeti működése – a 
különböző vezetési szintek közötti konzultáció nagyobb fokú hiánya, illetve nehézkessége – szintén 
negatívan befolyásolja a pályázati aktivitást. Végül, az utolsó akadály némileg összekapcsolja az 
intézményi sajátosságokat a pályázati rendszerrel: a likviditás biztosítása nagyobb gondot okoz az 
állami intézményeknek, mint az önkormányzati fenntartású szervezeteknek a projektek utólagos 
finanszírozásának rendszerében. 

A megvalósult akadálymentesítési fejlesztések eredményei között ki kell emelnünk, hogy 
Magyarország jelentős előrelépést tett az egyenlő esélyű hozzáférés technológiájának 
megismerésében és az akadálymentesítés társadalmi elfogadásában. A támogatott projektek 
keretében elsősorban fizikai akadálymentesítésekre került sor. A(z épített) környezeti elemekbe 
való leggyakoribb beavatkozások a bejáratokat, WC-ket, mosdókat, az audiovizuális elemeket, 
parkolókat, járdafelületeket érintették. A pályázó intézmények körében meglehetősen alacsony 
volt a hajlandóság a nem anyagi természetű átalakítások megvalósítására (pl. a munkatársak 
képzése, a hivatali rend átalakítása, vagy akár fogyatékos munkatárs alkalmazása). A fogyatékos 
személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését az Európai Unió támogatásával 
megvalósult projektek azzal is növelték, hogy alkalmazásra kerültek és nagy számban el is terjedtek 
olyan jó gyakorlatként bemutatható technikai megoldások, amelyek érdemben segítik a fogyatékos 
emberek önálló tájékozódását, ügyintézését egy épületen belül (pl. beszélő ügyfélhívó rendszer, 
hangos térkép). 

A projektek eredményeként megvalósult akadálymentesítések következtében az idősek, a 
babakocsival közlekedők és a mozgáskorlátozott ügyfelek számának növekedése volt a 
legkiemelkedőbb. Annak oka, hogy az akadálymentesített közszolgáltatások igénybe vevői között 
nem mindenütt nőtt meg jelentős mértékben a fogyatékos emberek aránya az lehet, hogy az adott 
szervezetre jellemző ügyintézés rendjére nem hatott az akadálymentesítés, így a fogyatékos 
személyeknek továbbra is az a legegyszerűbb megoldás, ha megbízottaikon keresztül intézik ügyeiket. 
Az egyes közintézményeknél tapasztalt alacsony igénybevétel másik oka az, hogy a fogyatékos 
személyek nem ismerik az ügyintézési lehetőségeket, illetve a fogyatékos személyekkel közvetlen 
kapcsolatba kerülő alkalmazottak (pl. portás, ügyfélfogadó munkatárs, ügyintéző) nem kellően 
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felkészültek a fogadásukra. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőben nagy hangsúlyt kell 
helyezni a közszolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők körében az egyenlő esélyű hozzáférés 
lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívásra, továbbá az alkalmazottak érzékenyítésére, képzésére. 

Eredményeink szerint a pályázati kiírások vonatkozó ösztönzői nem voltak elégségesek a 
fogyatékos emberek foglalkoztatásának bővítésére, holott a közszolgáltatásokat működtető 
önkormányzati és állami szervezeteknél erre komoly lehetőség lenne. 

Főbb következtetések  
Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult fejlesztések eredményeképpen Magyarország 
jelentős előrelépést tett a közszolgáltatások mindenki számára, így a fogyatékos személyek 
számára is könnyebb, kényelmesebb és biztonságosabb hozzáférésének megteremtésében. A 
fizikai akadálymentesítés egyre inkább beépül a közintézmények fenntartói, a tervezők és a 
kivitelezők gondolkodásába is, a felújítás és építés elfogadott elemévé vált. Az infokommunikációs 
akadálymentesítésről egyelőre ez még nem mondható el.  

Noha a 2007–2013 programozási időszakban a közszolgáltatások akadálymentesítése területén 
komoly előrelépés történt, hasonló léptékű áttörés – szakértői vélemények szerint – a közösségi 
közlekedésben nem valósult meg. Ennek következtében a fogyatékos személyek egy része csak 
nehezen tudja megközelíteni a közintézményeket. 

Az akadálymentesítési források elosztására alkalmazott projekt-kiválasztási eljárásrend csak 
korlátozottan volt alkalmas a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének széleskörű 
megteremtésére. Utólagos komplex akadálymentesítések ott valósultak meg, ahol a központi és helyi 
költségvetési szervek belső döntéshozatali folyamatait hozzáillesztették a pályázati rendszer 
működéséhez, s ennek keretében külső (esetenként belső) pályázatírói projektmenedzsment-
kapacitásokat építettek ki. Értékelésünk során ugyanakkor azt találtuk, hogy ezek a szervezetek 
képesek nagyobb, összetett projektcsomagok lebonyolítására, amire bizonyíték a Schengen Alap 
sikeres hazai felhasználása. Mindebből fakadóan eldöntendő, hogy a központi költségvetési szervek 
ingatlanfejlesztéseinek támogatására a projektközpontú, decentralizált megoldások-e a megfelelőek, 
vagy pl. a Schengen Alap működéséből mintát merítő megoldások. Az első modell azt feltételezi, 
hogy pályázatírói-projektmenedzseri kapacitások épüljenek ki a szervezeten belül, a másik viszont 
azt, hogy a szervezetek „normál” működéséhez igazodóan valósuljon meg a fejlesztések 
lebonyolítása. 

Főbb javaslatok  
Tekintettel a forráslekötésre rendelkezésre álló idő szűkösségére, Jelentésünkben olyan 
módosításokra teszünk javaslatot, melyek nem igényelnek OP-módosítást, illetve a korábbi 
konstrukciók szabályozásában (a pályázati kiírásokban) kisebb jelentőségűnek tekinthetők. A jelenlegi 
programozási időszakban még rendelkezésre álló TIOP 3.3.1. forrásokat – megkérdezett szakértőink 
és tapasztalati szakembereink javaslatai szerint is – olyan állami fenntartású közszolgáltatások 
akadálymentesítésére kell fordítani, melyek a fogyatékos emberek mindennapi életében, 
ügyintézésben a legnagyobb jelentőségűek. Különös hangsúlyt kell helyezni a 2013. január 1-től 
kialakításra kerülő járási kormányablakok egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésére, s ennek 
biztosításához – lehetőség szerint – igénybe kell venni a TIOP még lekötetlen akadálymentesítésre 
allokált forrásait. A 2012–2013 időszakban a TIOP 3.3.1. források lekötésére a ROP-oknál alkalmazott 
automatikus eljárásrendet lenne célszerű alkalmazni, továbbá lehetőséget kell teremteni a központi 
költségvetési szervek valós működéséhez illeszkedő projektmegvalósításra (pl. egy pályázat 
keretében több akadálymentesítés végrehajtására). Ezek a módosítások akkor vezethetnek a 
forrásabszorpció nagyságrendi növeléséhez, ha a Közreműködő Szervezetek a korábbi időszakban 
megszokottnál gyorsabban és rugalmasabban hozzák meg a projektekkel kapcsolatos döntéseket. 
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A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó rendelettervezet1 IV. mellékletében foglalt előzetes 
feltételrendszer előírja Magyarország számára olyan mechanizmus meglétét, „amely biztosítja a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény eredményes végrehajtását és 
alkalmazását” (157. oldal). A jelen értékelés keretében vizsgált 2007–2011 közötti komplex utólagos 
akadálymentesítési projektek tapasztalatai alapján Magyarországon 2014–2020 között: 

- folytatni kell a közszolgáltatások utólagos akadálymentesítését, 

- ennek finanszírozásához igénybe kell venni a Közös Stratégiai Kerethez (KSK) tartozó alapok 
támogatását, 

- a komplex akadálymentesítési fejlesztések priorizálása során előnyben kell részesíteni a nagy 
ügyfélforgalmat lebonyolító közszolgáltatásokat (egészségügyi alap- és szakellátás, 
rehabilitációs szakigazgatás, államigazgatási ügyfélszolgálatok), 

- (a korábbinál nagyobb) hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatásokhoz való eljutás 
(tömegközlekedés és települési közterületek) akadálymentesítésére, az egyenlő esélyű 
hozzáférés területileg is teljes körűvé tételére, 

- hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatásokat biztosító intézmények – fogyatékos 
személyekkel ügyfélként kapcsolatba lépő – dolgozóinak képzésére és felkészítésére 
(érzékenyítés), az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságának növelésére, 

- az érintett érdekképviseleti és civil szervezetek bevonásával az akadálymentesített 
közszolgáltatásokról informálni kell a fogyatékos személyeket és fel kell őket készíteni a 
közszolgáltatások igénybevételére, 

- a nemzeti építésügyi szabályozásban pontosítani kell a közszolgáltatások 
akadálymentesítésének minimális tartalmát, továbbá az egyes közintézmények 
sajátosságaihoz illeszkedően rugalmasabbá kell tenni az alkalmazható akadálymentesítési 
megoldásokat, 

- a projektkiválasztáshoz és megvalósításhoz kapcsolódóan olyan rugalmas és az 
adminisztratív terheket csökkentő támogatási szabályozást kell kialakítani, ami (a 
korábbinál jobban) illeszkedik a potenciális kedvezményezettek belső döntési rendjéhez, 
pénzügyi helyzetéhez és akadálymentesítési humán kapacitásaihoz. 

 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete – javaslat (2011): A Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 2011/0276 (COD) 
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Bevezetés 
A középületek utólagos komplex akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelésének 
elvégzésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából került sor 2012 márciusa és 
szeptembere között. Az értékelést a Hétfa Kutatóintézet és a Revita Alapítvány munkatársai 
végezték. Az értékelés szakmai irányítója Csite András, módszertani vezetője Nagy Zita Éva volt. 

Az értékelés relevanciáját az adta, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 7/A és 7/B §-a az ott felsorolt 
kormányzati és önkormányzati felelőségi körbe tartozó közszolgáltatások tekintetében kötelezően 
előírta az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását. A közszolgáltatások akadálymentesítésére2 
vonatkozó, többször meghosszabbított határidő 2010. december 31-én lejárt. Az értékelés keretében 
meg kellett vizsgálni az eddig megvalósult, a közszolgáltatások utólagos komplex 
akadálymentesítésre irányuló, a TIOP és a ROP-ok keretében végrehajtott fejlesztéseket, hogy azok 
mennyire eredményesek és hatékonyak. Az értékelés tárgyát a következő beavatkozások képezték: 

- TIOP 3.3.1. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése 
(tükörkonstrukció a KMP-ben: KMOP-2008-4.4.2, KMOP-2009-4.4.2) 

- ROP konstrukciók: DAOP-2007-4.3.1, DDOP-2007-3.1.1, ÉAOP-2007-4.1.5, ÉMOP-2007-4.2.2, 
KDOP-2007-5.3.2, KMOP-2007-4.5.3, NYDOP-2007-5.1.1/E, DAOP-2009-4.3.1, DDOP-2009-
3.1.1, ÉAOP-2009-4.1.5, ÉMOP-2009-4.2.2, KDOP-2009-5.3.2, KMOP-2009-4.5.3, NYDOP-
2009-5.1.1/C, KMOP-2010-4.5.3, KMOP-4.5.3-10-11, KMOP-4.5.3-10-11. 

Az értékelés elvégzését az is indokolttá teszi, hogy elmaradás mutatkozik a TIOP-források 
lehívásában, ami az NSRK vonatkozó 2013-as céljainak elérését veszélyezteti. Az értékelésnek 
javaslatokat kellett megfogalmaznia, hogy az érintett szakpolitikai intézményeknek milyen 
intézkedéseket kell hozniuk a célok elérése érdekében. Az értékelés fő fókuszai a következők voltak: 

- Az akadálymentesítés horizontális céljának és az alkalmazott eszközök megjelenése az NSRK-
ban, illetve az általános szakpolitikai kontextus bemutatása; 

- A közintézmények egyenlő esélyű hozzáférésének aktuális helyzete 2012-ben 
Magyarországon (eredmények, problémák és teendők); 

- A közintézmények egyenlő esélyű hozzáférhetőségét javító, utólagos akadálymentesítést 
szolgáló NSRK-beavatkozások megvalósulásának tapasztalatai, az érintettek és motivációik 
feltárása; 

- A megvalósult akadálymentesítések felhasználói oldalú (fogyatékos emberek) értékelése; 

- A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés NSRK-támogatással megvalósult jó 
példáinak bemutatása;  

- A TIOP 3.3.1. és a KMOP 4.4.2. forrásabszorpciójának növelését szolgáló javaslatok 
megfogalmazása. 

                                                           
2 „Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember 
számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez 
speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.” (1997. évi LXXVIII. törvény az 
épített környezet alakításáról és védelméről) 
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Értékelési kérdések és módszerek 

Az értékelés főbb kérdései és hipotézisei 
A megbízó által megadott értékelési kérdéseket és fókuszokat 4 csoportba szerveztük. Az értékelés 
elvégzése során: 

- feltáró jelleggel áttekintést adtunk a komplex akadálymentesítés hazai helyzetéről és NSRK-
beli megjelenéséről,  

- forrásabszorpciós és 

- eredményességvizsgálatot készítünk, 

- továbbá javaslatokat fogalmaztunk meg a TIOP 3.1.1.A konstrukció 2012 őszén megjelenő 
pályázati kiírásához. 

A következő oldalakon e szerkezetben mutatjuk be az értékelési kérdéseket és hipotéziseket. 

Hazai áttekintés 
Az értékelés első nagyobb egysége a hazai komplex akadálymentesítési helyzet vázlatos áttekintésére 
törekszik, s két, megbízó által megfogalmazott kérdéskör vizsgálatát foglalja magában: 

1. Az akadálymentesítés horizontális céljának és az alkalmazott eszközök megjelenése az NSRK-
ban, illetve az általános szakpolitikai kontextus bemutatása, melynek során dokumentumelemzés és 
a szakpolitikai szakértők körében készített interjúk segítségével azt vizsgáltuk, hogy 

- a komplex akadálymentesítést miként értelmezi a magyar joggyakorlat, mi jellemzi az 
egyenlő esélyű hozzáférés céljának és eszközeinek hazai jogfejlődését; 

- a komplex akadálymentesítés célja hol és miként jelent meg az NSRK célrendszerében; 

- és az NSRK milyen fejlesztési beavatkozások révén járult hozzá a komplex akadálymentesítés 
horizontális céljainak megvalósulásához. 

2. A közintézmények egyenlő esélyű hozzáférésének aktuális helyzete 2012-ben Magyarországon 
(eredmények, problémák és teendők), amit elsősorban dokumentumelemzés és az érintett 
társadalmi csoportok érdekképviseletei és szaktudományos kutatói körében készített interjúk 
segítségével vizsgáltunk, annak a kérdésnek a megválaszolására fókuszálva, hogy 

- a Fot.-ban megfogalmazott konkrét célok megvalósításában hol tart Magyarország, illetve 

- az NSRK 2013[2015]-ig rendelkezésre álló megvalósítási időszakában milyen részcélok 
megvalósítására kell összpontosítani a megmaradt erőforrásokat? 

Forrásabszorpciós vizsgálat 
A forrásabszorpciós vizsgálat során a TIOP 3.3.1. és a releváns ROP-konstrukciók forrás-kihelyezési 
tapasztalatait elemeztük. Az értékelés e szakaszában két fő kérdés megválaszolására fókuszáltunk: 

3. Mik a közintézmények egyenlő esélyű hozzáférhetőségét javító, utólagos akadálymentesítést 
szolgáló NSRK (TIOP és ROP) -beavatkozások megvalósulásának tapasztalatai? – melynek vizsgálata 
során a következő részfeladatokat végeztük el: 

- A releváns konstrukciók és előrehaladásuk bemutatása az EMIR projektsoros adatainak 
elemzése segítségével; 
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- Az előrehaladás főbb – intézményrendszeri oldalon észlelt – nehézségeinek azonosítása (pl. 
pályázási aktivitás alacsony szintje) – fejlesztéspolitikai szakértői, illetve nem pályázói és 
pályázói interjúk segítségével; 

- A megvalósult akadálymentesítések főbb jellemzőinek bemutatása a projektek monitoring 
rendszerben rögzített adatai és a kérdőíves felmérés eredményei alapján. 

4. A közintézmények utólagos komplex akadálymentesítését szolgáló, NSRK-forrásból támogatott 
projektek megvalósításának vizsgálata során – elsősorban a pályázók, a rehabilitációs 
környezettervező szakmérnökök és a pályázatírók körében végrehajtott adatgyűjtési technikák 
alkalmazásával, másodsorban pedig az EMIR elemzésével – arra törekedtünk, hogy feltárjuk a 

- a projektek előkészítésének jellemzőit:  

o tipikusan milyen szereplők vettek részt a projektek előkészítésében? 

o hogyan, mely társadalmi szereplőknek a javaslatára születtek a pályázatok? 

o milyen társadalmi igényekre adnak választ az akadálymentesítések a projektgazdák 
szerint? 

- a pályázás jellemzőit:  

o milyen főbb nehézségek merültek fel a pályázás során (pl. önrész, 
projektmenedzsment, elszámolható költségek, döntéshozatal)? 

- a projektek megvalósításának jellemzőit:  

o kik a megvalósítás szereplői? A fogyatékos személyek érdekképviseletei milyen 
szerepet játszottak a projektekben? 

o a rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők alkalmazásának 
tapasztalatai, munkájukkal való elégedettség; 

o milyen főbb nehézségek merültek fel a megvalósítás során (pl. műemlékvédelmi 
szabályok)? 

o a minimális követelményeken túl milyen komplex akadálymentesítési eszközöket 
terveztek? 

o a tervbe vett, de nem támogatott komplex akadálymentesítések más forrásból (pl. 
saját erő) megvalósultak-e? 

Az alábbiakban részletesen bemutatott többelemű adat- és információgyűjtési eszközrendszer 
alkalmazásával a fenti kérdésekhez kapcsolódóan annak az értékelési kulcskérdésnek a 
megválaszolására teszünk kísérletet, hogy milyen tényezők magyarázzák az állami fenntartású 
közintézmények alacsony TIOP 3.3.1. pályázási aktivitását? A kérdés vizsgálatának az ad különösen 
nagy jelentőséget, hogy míg az önkormányzati fenntartású közintézmények akadálymentesítése 
megfelelő forrásabszorpció mellett valósult meg, addig az állami intézmények esetében elmaradt a 
forrásfelhasználás a tervezettől. Arra vonatkozóan, hogy mi okozza ezt a különbséget, vagyis mi 
okozza az alacsony TIOP 3.3.1. abszorpciót, a következő hipotéziseket állítottuk fel: 

a. A potenciális [állami] pályázók nem ismerték a fejlesztési lehetőséget, ezért nem pályáztak 
(információhiány hipotézis); 
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b. A pályázásra rendelkezésre álló időkeret nem volt elégséges a projektek kidolgozására 
(projekt-előkészítés nagy időszükséglete hipotézis); 

c. Azok a közszolgáltatók, ahol a legnagyobb szükség és igény lett volna a támogatásra (pl. 
egészségügyi alapellátás), nem pályázhattak (a pályázói kör nem megfelelő lehatárolása 

hipotézis); 

d. A pályázók nem rendelkeztek megfelelő projektfejlesztési/pályázatkészítői kapacitásokkal a 
projektek kidolgozására (pályázatkészítési kapacitások hiánya hipotézis); 

e. A pályázók nem rendelkeztek felkészült rehabilitációs környezettervező 
szakmérnökkel/szakértővel, illetve a pályázatok beadásának „kampányidőszakában” szűkek 
voltak az elérhető szakértői kapacitások (rehabilitációs szakmérnöki kapacitások hiánya 

hipotézis); 

f. A pályázók likviditási helyzete és/vagy várakozásai nem tették lehetővé a fejlesztések 
(részleges) előfinanszírozását, emiatt nem is nyújtottak be pályázatot (likviditási félelmek 

hipotézis); 

g. A projektek maximális mérete (jellemzően 30 millió forint) túl alacsony volt egyes speciális, 
jellemzően műemléki védettség alatt álló középület akadálymentesítésére (alacsony 

maximális projektméret hipotézis); 

h. A pályázó szervezetek belső döntéshozatali rendszere nehézzé teszi az egyedi (a tagolt 
szervezeten belül „szétszórt”) fejlesztési projektek kialakítását és megvalósítását 
(közintézmények szervezeti működése megnehezíti az egyedi fejlesztések kidolgozását 

hipotézis); 

i. Az alkalmazott TIOP-eljárásrend (egyfordulós) nem illeszkedett a potenciális pályázók és 
projektek igényeihez (eljárásrend rossz illeszkedése hipotézis); 

j. Az érintett közintézmények vezetői nem különösebben érzékenyek a fogyatékos emberek 
problémái iránt, nem tartották elsődleges fontosságúnak az ügyfélszolgálatok 
akadálymentesítését (közintézmény-vezetők prioritáslistáján a fogyatékosügy nem kiemelt 

jelentőségű hipotézis); 

k. Mivel nem kapcsolódott erős jogszabályi szankció a közintézmények akadálymentesítésének 
2010. december 31-i határidejű megvalósításának elmulasztásához, a közintézmények 
vezetői a jobban szankcionált kötelezettségek elvégzésére fordították a szervezetek 
erőforrásait (szankcionálás hiánya hipotézis). 

Eredményességvizsgálat 
Az értékelés eredményességvizsgálati részében, a megvalósult komplex akadálymentesítések 
használói oldalú értékelése során a következő kérdések megválaszolására összpontosítottuk 
erőforrásainkat: 

5. a. Milyen eszköz-összetételű komplex akadálymentesítések valósultak meg? A minimálisan 
kötelező megoldásokon túl alkalmaztak-e a megvalósítás során további akadálymentesítési 
megoldásokat? 

5. b. A fogyatékos emberek tudják-e használni a komplex akadálymentesített 
közintézményeket? A projektek megvalósítása valóban a jogszabályokban megfogalmazott 
előírások betartása mellett történt-e? 

5. c. Mik a megvalósult komplex akadálymentesítések erősségei és gyengeségei?  
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5. d. Milyen az akadálymentesített közintézmények becsült ügyfélforgalma a célcsoportok 
körében? 

5. e. A projektek megvalósítása során – a pályázati vállalásoknak megfelelően – sor került-e a 
fogyatékos munkavállalók alkalmazására a közintézményekben? 

Javaslattétel 
Az értékelés javaslattételi szakaszában az adat- és információgyűjtés során szerzett tapasztalatok 
alapján részletesen bemutatjuk 6. a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés NSRK-
támogatással megvalósult jó példáit. Az értékelés korábbi szakaszaiban felhalmozott tudás, a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnökökkel készített fókuszcsoportos beszélgetés és az 
előzetes értékelési zárójelentés szakmai megvitatása során gyűjtött információk alapján 7. 
javaslatokat tettünk a TIOP 3.3.1.A pályázati kiírás részleteire vonatkozóan, amelyek elsődleges 
célja a forrásabszorpció növelése. Megvizsgáltuk, hogy szükséges és lehetséges-e a források egy-egy 
közintézményi körre történő fókuszálása, az eljárásrend módosítása, illetve szükséges és lehetséges-e 
a potenciális pályázók projekt-előkészítésben történő célzott támogatása. Külön vizsgáltuk, hogy a 
ROP-ok jó abszorpciós megoldásaiból mi emelhető át a TIOP 3.3.1.A tervezett 2012-es pályázati 
kiírásába. Azt is vizsgáltuk, hogy a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program3 céljainak 
megvalósításához a TIOP 3.3.1.A miként tud hozzájárulni4. A javaslattétel során azt is 
megfogalmaztuk, hogy a komplex akadálymentesítés területén várhatóan milyen beavatkozásokra 
lesz szükség a következő (2014–2020) tervezési időszakban. 

Az értékelés módszertana 
Az értékelés módszertanának kialakítása során arra törekedtünk, hogy a lehető leginkább 
megfeleljünk a participatív mérés, kutatás elvének, melynek szem előtt tartására Magyarország a 
fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
2007-es ratifikálásával a fogyatékos személyek életével kapcsolatos kutatások tekintetében 
kötelezettséget vállalt. A módszerek kiválasztásának és kidolgozásának legalapvetőbb szempontja az 
volt, hogy a mérés során minél magasabb szintű érvényességet (validitást) érjünk el, ami azt jelenti, 
hogy valamennyi értékelési kérdés esetében – a keretek figyelembevételével – olyan módszert 
választottunk, amely a leginkább biztosítja, hogy éppen azt (és úgy) mérjük, amit mérni szeretnénk. A 
mérést módszertani variabilitás jellemzi. Az elsődleges és másodlagos adatgyűjtések során egyaránt 
alkalmaztunk általánosításra, számszerű összehasonlításra alkalmas (kvantitatív), valamint a 
válaszadók véleményét, „mélyebb” (soft) információk összegyűjtését lehetővé tevő ún. kvalitatív 
módszereket. Az értékelés módszertanának kialakítása során ugyancsak külön hangsúlyt helyeztünk – 
az alkalmazott módszerek jellemzőinek figyelembevételével – a megbízhatóság, megismételhetőség 
szempontjaira: vagyis ha a mérést megismételnénk, a lehető leginkább azonos eredményekre 
jutnánk. Az alábbi táblázatban áttekintjük az értékelés kérdéseinek és hipotéziseinek vizsgálatára 
alkalmazott módszertani eszközöket. 

                                                           
3 Letölthető: 
http://www.kormany.hu/download/1/6d/40000/Magyary%20Kozigazgatas%20fejlesztesi%20Program.pdf 
4 A szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Magyary Program 3.3.2.3. számú intézkedése keretében a 
Kormány többcsatornás (személyes, elektronikus és telefonos) kormányzati ügyfélszolgálati rendszert hoz létre, 
amely „az ügyfelek számára lehetőséget teremt ügyeik egyablakos (egy helyszínen történő) elintézésére, …. ahol 
kulturált tárgyi környezetben, magas felkészültségű ügyfélszolgálati munkatársak segítségével intézhetjük dolgainkat. 
2011. január 3-án megnyílt az új típusú ügyfélszolgálati rendszer első 29 irodája. Néhány éven belül az egész országot 

behálózzák majd a Kormányablakok, egyenlő hozzáférést biztosítva a korszerű egyablakos ügyintézéshez.” (i.m. 41. 
oldal) [Kiemelés: Cs. A.] 
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1. táblázat: Értékelési részfeladatok és a vizsgálati módszerek 

Értéke-
lési 

fókusz 
Értékelési részfeladat Szereplők Módszer 

H
az

ai
 h

e
ly

ze
tk

é
p

 

(1.) Az akadálymentesítés horizontális 
céljának és az alkalmazott eszközök 

megjelenése az NSRK-ban, ill. az általános 
szakpolitikai kontextus bemutatása 

Stratégiai dokumentumok, 
programdokumentumok, 

releváns értékelések 
Dokumentumelemzés 

Szakértők, a szakpolitika 
szereplői  Félig strukturált (egyéni) interjúk 

Fejlesztéspolitikai szakértők (IH-
k, KSZ-ek) 

(2.) A közintézmények egyenlő esélyű 
hozzáférésének aktuális helyzete 2012 

Magyarországán 

Releváns jogszabályok, szakértői 
és a civil szervezetek által 

készített elemzések 
Dokumentumelemzés 

Szakértők, érdekképviseleti 
szervek képviselői 

Félig strukturált (egyéni) interjúk 

Fo
rr

ás
ab

sz
o

rp
ci

ó
s 

vi
zs

gá
la

t 

(3.) A közintézmények egyenlő esélyű 
hozzáférhetőségét javító, utólagos 
akadálymentesítést szolgáló NSRK-
beavatkozások megvalósulásának 

tapasztalatai 

Pályázók Statisztikai elemzésre alkalmas adatbázis 
kialakítása és elemzése EMIR- és KSZ-

projektmonitoring adatbázisok alapján 
Kedvezményezettek 

Kedvezményezettek Online kérdőív 

Fejlesztéspolitikai szakértők (IH-
k, KSZ-ek) 

Félig strukturált (egyéni) interjúk 

(4.) A közintézmények utólagos 
akadálymentesítését szolgáló projektek 

működése (hipotézisvizsgálat) 

(Potenciálisan) érintett állami 
szervek 

Kedvezményezettek 

Nem pályázók (TIOP) 

Pályázatíró szervezetek 

Szakértők, érdekképviseleti 
szervek képviselői 

Akadálymentesítési szakértők / 
rehabilitációs környezettervező 

szakmérnökök 

Félig strukturált csoportos interjú 
(fókuszcsoport) 

Pályázók Projektmonitoring adatok és EMIR 

Kedvezményezettek Projektgazdák, TIOP, ROP, online kérdőív 

Er
e

d
m

é
n

ye
ss

é
gv

iz
sg

ál
at

 (5.) A beavatkozások révén megvalósult 
akadálymentesítések használói oldalú 

értékelése 

Felhasználók (fogyatékos 
személyek – tapasztalati 

szakértők) 
Helyszíni vizsgálat – próbavásárlás 

Felhasználók (fogyatékos 
személyek – tapasztalati 

szakértők) 

Helyszíni vizsgálat – csoportos interjú a 
próbavásárlókkal 

Pályázók Projektmonitoring adatok és EMIR 

Kedvezményezettek Projektgazdák, TIOP, ROP, online kérdőív 

Ja
va

sl
at

-t
é

te
l (6.) Fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítés NSRK-támogatással 
megvalósult jó példái 

Jó gyakorlatok bemutatása az értékelési tevékenység során elkészült interjúk, 
kérdőívek és próbavásárlás felhasználásával. 

(7.) Javaslatok a TIOP 3.3.1. módosítására, 
javaslatok megfogalmazása a 2014–2020 

tervezési időszakra 
Eredmények szintetizálása, a javaslatok megvitatása 

 

Az értékelés során feldolgoztuk az elérhető és releváns hazai, valamint külhoni szaktudományos, 
fejlesztéspolitikai dokumentumokat, illetve joganyagot (ld. Feldolgozott dokumentumok c. fejezet). 
Munkatársaink 24 félig strukturált interjút készítettek a tématerület szakértőivel és szakpolitikai 
alakítóival (ld. Elkészített szakmai interjúk c. fejezet). 10 helyszínen a megvalósult 
akadálymentesítések használhatóságáról részletes felmérést készítettünk, amiben fogyatékos 
emberek voltak segítőtársaink (ld. A helyszíni vizsgálatok („próbavásárlás”) módszertana c. fejezet). A 
kérdőíves vizsgálat során 213 kedvezményezett képviselője töltötte ki online kérdőívünket (ld. A 
kérdőíves vizsgálat módszertana c. fejezet). 
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Hazai áttekintés a komplex akadálymentesítés céljának társadalmi és 
szakpolitikai kontextusáról 
Magyarországon az akadálymentesítés a fogyatékosügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent 
meg az 1990-es években. Ebben a közpolitikai keretben az akadálymentesítés fő kedvezményezetti 
csoportját a fogyatékos személyek alkotják, s az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságát 
erősítő érvek között kisebb szerepet játszik az, hogy ennek révén lehetővé válik a közszolgáltatások, 
tágabban az épített környezet mindenki számára kényelmes és biztonságos elérése, használata5. A 
hazai fejlesztéspolitika a közszolgáltatások komplex akadálymentesítését a fogyatékosügyi, 
esélyegyenlőségi célok rendszerében definiálta. A jelen értékelés kialakításakor és tematikus 
kereteinek meghatározásakor mi is a fogyatékosügyi megközelítést alkalmaztuk.  

A fogyatékossággal kapcsolatban – a mérések során – az Európai Unió tagállamai eltérő definíciókat 
használnak, s ez megnehezíti a fogyatékos emberek helyzetének pontos értékelését Magyarországon 
és az EU területén. Ugyanakkor általános egyetértés van kialakulóban arról, hogy a tagállamok 
elismerjék a fogyatékosságot definiáló, ún. szociális modellt, és hogy a kérdést emberi jogi 
szempontból közelítsék meg. A modern európai fogyatékossági politikák a „fogyatékosság szociális 
modelljén” alapulnak, mely a fogyatékos személyekre a társadalom egyenlő jogokkal rendelkező 
tagjaként tekint (Eszköztár 2009/2012). A következő oldalakon azt tekintjük át, hogy a komplex 
akadálymentesítés miként jelenik meg a hazai fogyatékossági politikában, s miként járul hozzá a 
fogyatékos személyek helyzetének javulásához. 

Fogyatékos emberek Magyarországon 
Az értékelt beavatkozások közvetett célcsoportja – a mozgásukban nehézségekkel küzdő időskorúak 
és kisgyermekes szülők mellett –, a fogyatékos emberek, a magyarországi felnőtt népesség több mint 
10%-át alkotják. A 2001-ben a népszámlálás adatai szerint 577 ezer önmagát fogyatékos 
személyként definiáló ember élt Magyarországon (Fogyatékosságügyi statisztikák, 2009). 2010-ben 
az országban 722 ezer rokkantsági nyugdíjas élt és további 158 ezer fő részesült a megváltozott 
munkaképességűek járadékában. A 18. életévüket betöltött, önálló életvitelre képtelen vagy mások 
állandó segítségére szoruló, súlyosan fogyatékos személyek részére járó pénzbeli juttatásban 
(fogyatékossági támogatás) 113 909 fő részesült 2010-ben, akik közül 531 63 fő mozgásszervi, 365 65 
látási, 12 880 értelmi, 7813 hallási, 246 autista és 3242 fő halmozottan fogyatékos ember6.  

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékos és nem fogyatékos személyek demográfiai 
jellemzők szerinti összetétele jelentős eltéréseket mutat. A két csoport korstruktúráját vizsgálva azt 
tapasztaljuk, hogy a fogyatékos emberek körében kisebb a gyermekek, és jóval magasabb a 60 
évesnél idősebbek aránya. A fogyatékos személyek iskolai végzettsége jóval alacsonyabb a nem 
fogyatékos személyekénél.  

                                                           
5 A rehabilitációs szakmérnöki megközelítés szerint „…a teljes körű  akadálymentesség nem a magas költségű, 
’nagyon fogyatékos’ embereknek is alkalmas kialakítást jelenti, hanem olyan ún. ’egyetemesen’, más megfogalmazás 
szerint ’mindenki által’ használható épületet és szolgáltatást, mely mindenki számára kényelmes és biztonságos. Az 
akadálymentesítés nem más, mint az épületek komfortosabbá tétele, egy magasabb használati minőség biztosítása, 
mely szélesebb felhasználói csoport számára is megfelelő. A teljes körűen akadálymentes épület 

- családbarát, hiszen a gyermekek, kismamák, idős emberek is önállóan tudják azt használni, 
- könnyebb bennük a tájékozódás minden idegen, különösen külföldiek számára, 
- megkönnyíti az épületen belüli közlekedést, különösen az anyagmozgatást 
- biztonságosabban használható, kevesebb balesetveszélyt jelent” (Laki, 2012: 15.) 

6 Forrás: http://ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg006.html 
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2. táblázat: A 7 éves és idősebb népesség fogyatékosság és a legmagasabb befejezett iskolai 
végzettség szerint, 2001 (%) 

Iskolai végzettség fogyatékos nem fogyatékos 
Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 31,6 19,3 

Általános iskola 8. évfolyam 38,8 30,2 

Középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 10,3 17,1 

Középiskola érettségivel 14,3 23,3 

Egyetem, főiskola stb. 5,0 10,2 

Összesen 100,0 100,0 

Forrás: Fogyatékosügyi statisztikák. http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/szoveggy/szgy_stat.pdf 

 

A társadalomstatisztikai adatok szerint a fogyatékos személyek az átlagos mértéket meghaladó 
arányban élnek községekben, illetve a több szempontból is hátrányos helyzetű Dél-Alföldi és Észak-
Magyarországi régióban. Körükben a népesség egészét meghaladó mértékű az intézeti háztartásban 
élők és az egyedülállók aránya, s lakásaik komfortfokozata jelentősen alulmúlja a nem fogyatékos 
személyek lakásaiét.  

Bár a fogyatékos embereket gyakran jellemzik bizonyos, a nem fogyatékos személyekétől eltérő – a 
fentiekben vázlatosan említett – demográfiai, szociális vagy képességbeli sajátosságok, egyáltalán 
nem tekinthetők homogén társadalmi csoportnak. A fogyatékos emberek között a legtöbben 
mozgássérültek, akiket számosságban az értelmi fogyatékosok követnek.  

3. táblázat: A fogyatékos emberek a fogyatékosság típusa és nemek szerint, 2001 (%) 

A fogyatékosság típusa férfi Nő összesen 
Mozgássérült 33,6 39,0 36,4 

Alsó, felső végtag hiánya 4,0 1,2 2,6 

Egyéb testi fogyatékos 5,4 3,9 4,6 

Gyengénlátó 7,6 11,5 9,6 

Egyik szemére nem lát 3,4 3,0 3,2 

Vak 1,4 1,9 1,6 

Értelmi fogyatékos 11,1 8,7 9,9 

Nagyothalló 7,9 7,6 7,7 

Siket, siketnéma, néma 1,6 1,5 1,5 

Beszédhibás 1,7 0,9 1,3 

Egyéb 22,3 20,9 21,6 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Fogyatékosügyi statisztikák. http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/szoveggy/szgy_stat.pdf 

 

A fogyatékos férfiak és nők fogyatékosságtípus szerinti megoszlása némileg különbözik egymástól, a 
férfiak körében magasabb az értelmi fogyatékosok, az alsó, felső végtag hiányából adódó 
fogyatékosságúak és az egyéb testi fogyatékosok aránya, a mozgássérültek, gyengénlátók hányada 
viszont a nők között nagyobb. A látás-, hallás- és mozgássérültek aránya az életkor előrehaladtával 
fokozatosan nő.  

Eltérő tendencia tapasztalható az értelmi fogyatékos emberek esetében, akik gyermekkorban a 
többieknél jóval népesebb csoportot alkotnak, 15–39 éves korukban arányuk ugrásszerűen nő, majd 
fokozatosan csökken. Mindebben szerepet játszhat a fogyatékossá válás oka, a mára kiterjedtté váló 
óvodai és iskolai szűrőrendszer és főleg az alacsonyabb várható élettartam. A fogyatékos személyek 
döntő többségének, több mint 86%-nak egy, 12%-nak kettő és mindössze 2%-nak van három 
fogyatékossága.  

2001. évi népszámlálása adatai szerint a magát fogyatékosnak tartó emberek alig tizede volt 
foglalkoztatott. Az Állami Számvevőszék Kutatóintézetének 2009-es becslése szerint a munkaképes 
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korú megváltozott munkaképességű emberek mintegy 12-15%-a dolgozik, míg az Európai Unió 
tagállamaiban ez az arány 40% (Pulay, 2009).  

4. táblázat: A magyarországi népesség fogyatékosság és gazdasági aktivitás szerint, 2001 (%) 

Gazdasági aktivitás 
Fogyatékos 

ember 
nem fogyatékos 

ember 
összesen 

Foglalkoztatott 9,0 37,8 36,2 

Munkanélküli 2,0 4,2 4,1 

Inaktív kereső 76,7 29,8 32,4 

Eltartott 12,2 28,2 27,3 

Forrás: Fogyatékosügyi statisztikák. http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/szoveggy/szgy_stat.pdf 

 

A megváltozott munkaképességűek, illetve a fogyatékos emberek többsége nem keres munkát, így 
nem tekinthető gazdaságilag aktívnak, ugyanakkor az aktív korú fogyatékos személyek 
munkanélküliségi rátája emellett is sokkal magasabb, mint a teljes népességé. Bói Krisztina kutatási 
eredményeiből tudjuk, hogy az egészségkárosodott emberek munkavállalását elsősorban iskolai 
végzettségük7, és nem rokkantsági fokozatuk befolyásolja (minél magasabb ez, annál nagyobb a 
valószínűsége, hogy dolgozik az egészségkárosodott ember) (Bói, 2011). Leginkább a mozgássérült és 
az egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek keresnek munkát, de a gyengénlátók és 
nagyothallók közül is többen jelezték munkába állási szándékukat.  

A fogyatékos emberek foglalkoztatása terén az elmúlt évekig a passzív eszközök (pl.: rokkantsági 
nyugdíj) domináltak, de – részben az NSRK új típusú beavatkozásainak köszönhetően is – egyre 
inkább az aktív eszközök felé történő elmozdulás tapasztalható (Belicza et. al, 2007). Az is egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy a fogyatékos emberek hatékony foglalkoztatása a nyílt munkaerőpiacra 
való integráció által lehetséges (Komáromi, 2003). Egy 2012-es kutatás eredményei8 szerint ahhoz, 
hogy a megváltozott munkaképességűek mainál nagyobb része dolgozzon a verseny- és a 
közszférában, a kommunikációs akadályok áthidalására, a munkaadók és a munkavállalók 
felkészítésére és nagyobb nyitottságra lenne szükség. A vizsgálatból az is kiderült, hogy az 50 főnél 
több dolgozót foglalkoztató cégek HR vezetői a fizikai akadálymentesítést és az ehhez szükséges 
forráshiányt nevezték a foglalkoztatás egyik legnagyobb akadályának, ám a megváltozott 
munkaképességűeket alkalmazó vállalatok 92%-ának válaszaiból az derült ki, hogy egyáltalán nem 
volt szükség beruházásokra, vagy azt 1 millió forintnál kevesebből valósították meg. Ezek a 
megállapítások arra utalnak, hogy a fizikai akadálymentesítés fontos, de nem elsődleges és 
kizárólagos fontosságú feltétele a fogyatékos emberek foglalkoztatásának.  

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtésére irányuló 
szakpolitikák főbb jellemzői  
Magyarországon az 1990-es évek első felében vetődött fel először komolyabban a közszolgáltatások 
akadálymentesítésének kérdése: a középületek mellett a közlekedési rendszer is alkalmatlan volt 
arra, hogy a fogyatékos emberek (különösképpen a kerekesszékesek) az élet számos területén részt 
vegyenek, önállóan ügyeket intézzenek. Az akadálymentesítés, és tágabban az egyenlő esélyű 
hozzáférés9 megteremtésére irányuló – civil és szakmai szervezeti szerepvállalás mellett megvalósult 

                                                           
7 Egy 2001-2002-ben készült adatfelvétel szerint a 200 legnagyobb hazai vállalatnál foglalkoztatott több mint 5000 
megváltozott munkaképességű ember mintegy 15-30%-a nem a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozik 
(Scharle, 2005: 202.). 
8 http://www.narancsjuice.hu/cikk/a-cegek-otode-venne-fel-megvaltozott-
munkakepessegueket?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_csr_201208 (a letöltés 
időpontja: 2012. augusztus 27.) 
9 A jelen értékelésben – illeszkedve a releváns jogszabályokban foglaltakhoz a „komplex akadálymentesítés” és az 
„egyenlő esélyű hozzáférés” fogalmát szinonimaként használjuk. 
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– jogalkotás létrejötte az elmúlt másfél évtized hazai jogfejlődésének egyik fontos – ám viták10 
jellemezte – eleme11. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény12 (Fot.) 4. § h) pontja az egyenlő esélyű hozzáférést a következőképpen határozza 
meg: 

ha) 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, 

hb) 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, 

hc) 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 2007. évi XCII. törvény elfogadásával Magyarország csatlakozott a Fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez és – elsők között – intézkedett az ahhoz kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről. A törvény a hozzáférhetőség (accessibility) fogalmát a 
következőképp határozza meg: 

1. A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő 

teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket 

tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a 

fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az 

információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan 

hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind 

városi, mind vidéki területeken. Ezek az intézkedések, amelyek magukban foglalják a hozzáférési 

akadályok és korlátok beazonosítását és felszámolását, többek között a következőkre 

vonatkoznak: 

a) épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, így iskolák, lakóházak, 

egészségügyi létesítmények és munkahelyek; 

                                                           
10 Amint azt a Magyar Civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményről c. dokumentum megállapítja (23. 
oldal): „A Fot. és az OFP egészének elemezése világossá teszi, hogy célként egy olyan társadalmat képzel el, amely 

integrálja a fogyatékossággal élő személyeket – a nemzetgazdaság mindenkori  teherbíró-képességének 

függvényében. Ezen integrációt a fogyatékossággal élő személyek hátrányainak komplex rehabilitációval, 

segédeszközökkel, támogató szolgálatokkal és fogyatékossági támogatásokkal történő kompenzálásával, az érintett 

személy normalizálásával kívánja elérni. Ez a szemlélet eltér az Egyezmény célkitűzésétől, amely egy olyan 

társadalmat céloz, amely befogadja a fogyatékossággal élő személyeket, azok egyéni szükségleteihez ésszerű 

alkalmazkodást követel meg. Miközben tiltja a diszkriminációt és előnyben részesít, elismeri és tiszteli a 

fogyatékossággal való lét másságát. Az egyenlő méltóságot e másság elismerésével együtt biztosítja. Ennek 

megvalósítása elsősorban a társadalom átalakítását, „rehabilitálását” igényli és nem a személyét.” Jelezzük, hogy e 
viták vizsgálata nem képezi a jelen értékelés tárgyát. 
11 Az egyenlő esélyű hozzáférés kodifikálásában fontos fejlemény Magyarország 2011. április 25-én elfogadott 
Alaptörvénye, aminek XX. cikke kimondja, hogy „Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás 
feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.”  
12 Szakértői vélemények szerint az akadálymentesítés törvénybe iktatása önmagában azonban nem volt elegendő 
arra, hogy az érintett közintézményi szereplők saját költségvetésük terhére akadálymentesítésbe kezdjenek. A 
törvény életbe lépését nem követte átfogó, strukturális változás a területen: egyes eseti akciók és jó gyakorlatok, 
intézményi nekilendülések ellenére sem épült ki egy átfogó monitoring rendszer.  
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b) információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások, köztük az elektronikus szolgáltatások 

és segélyhívó szolgáltatások. 

Az akadálymentesítés szabályozásának evolúciójára részben az építésügy területén került sor. Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és végrehajtási rendelete 
(Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, 
OTÉK) meghatározta az akadálymentesség, a közhasználatú épület fogalmát és az építményekre 
vonatkozó általános követelmények között az akadálymentességet13.  

Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) 2008. évi módosítása14 a korábbinál 
részletesebben és pontosabban szabályozta az akadálymentesítést, többek között meghatározta a 
„fogyatékos személy” fogalmát, s az akadálymentesség követelménye a fogyatékos személyek teljes 
körének sajátos igényeire kiterjedt. Új építmények létesítése esetén a mindenki által használható 
részek akadálymentességét teljes körűen biztosítani kell, vagyis ezeket az építményrészeket úgy kell 
tervezni és megvalósítani, hogy az a fogyatékos személyek számára is a rendeltetésüknek 
megfelelően használható legyen. Ennek megfelelően kell kialakítani az építmény megközelítését, 
főbejáratát vagy legalább egy bejáratát, közlekedőit, a használt terek méreteit, részletmegoldásait, a 
beépített szerkezeteket és a berendezési, felszerelési tárgyakat. Akadálymentes használhatósághoz 
olyan jelző-információs rendszert kell biztosítani, amely a mozgáskorlátozott, a látás- és a 
halláskárosodott személyeket segíti az építmények használatában (OTÉK 104. §). Meglevő, 
közfunkciójú épületek esetében – amikor a komplex akadálymentesítésre nincsenek meg a 
lehetőségek – az akadálymentesítés az épületnek arra a részére összpontosul, ahol a közforgalom 
zajlik, ahol az adott közszolgáltatást igénybe lehet venni. Ebben az épületrészben, ezen a területen 
biztosítani kell a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést (részleges akadálymentesítés). 
Ennek minimális feltételei a következők: az épületbe való akadálytalan bejutás, az épület bejárati 
szintjén a közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, ugyanezen az 
épületszinten akadálymentes mosdó-WC helyiség kialakítása (részletesen ld. Pandula szerk., 2009). 
Jeleznünk kell ugyanakkor, hogy nemzeti szabvány az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítására 
máig nem került kialakításra Magyarországon. 

Az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését szolgáló fejlesztéspolitikai beavatkozások terén az 
értékelés szempontjából legfontosabb nemzeti szintű stratégiai dokumentumot az Országos 
Fogyatékosügyi Program (2007–2013) [10/2006. (II.16.) OGY-határozat] jelenti (továbbiakban OFP). 
Az OFP az „Egyenlő esélyű hozzáférés” kapcsán célként fogalmazza meg, hogy 

- A társadalmi életben való aktív részvétel feltétele a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés. Ennek keretében gondoskodni kell a közlekedés, a közterületek és a 
közhasználatú épületek több szempontú fizikai akadálymentesítéséről,  

                                                           
13 Szakmérnöki vélemények szerint e követelmények még hosszú éveken át nem tudatosultak sem a tervezők, sem az 
építési és szakhatóságok, sem az érintett társadalmi csoportok gondolkodásában. Ekkor még maga az 
„akadálymentesítés” kifejezés is szinte ismeretlen fogalom volt mind szakmai, mind civil körökben. Bár a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán már 2000. óta folyt a rehabilitációs környezettervező szakmérnökök képzése, 
sok éven keresztül a képzés és az ott végzett szakemberek létezése ismeretlen maradt egy nagyon szűk, néhány tucat 
emberből álló, szociális területen tevékenykedő szakember kivételével.  
14 Az OTÉK-ot 2012-ben a 211/2012. (VII. 30.) kormányrendelet módosította. A módosítás tartalma (különösen a 
2012. augusztus 7-től hatályos 54/A.§) nem talált egyetértésre az érintett érdekképviseleti szervezetek körében, a 
módosítást diszkriminatív tartalmúnak tekintik. Az OTÉK módosítását a rehabilitációs szakmérnökök REKORE 
Egyesülete is normaszöveg szintű javaslatokkal próbálta segíteni, azonban ezeket figyelmen kívül hagyta a 
döntéshozó. Ld.: http://www.mvgyosz.hu/volt-meg-nem-civilek-es-miniszterium-egyeztetese-az-otek-
modositasrol?destination=node%2F745 
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- az információkhoz való hozzáférésben és az információk megértésében akadályozott 
személyek szükségleteire figyelemmel a kommunikációs akadálymentesítésről15.  

Az OFP kimondja, hogy „az épített környezet akadálymentesítése körében prioritásként kell 
meghatározni a központi költségvetési szervek tulajdonában, kezelésében és vagyonkezelésében lévő 
épületek akadálymentesítését. Az önkormányzati tulajdonban, kezelésben vagy vagyonkezelésben 
lévő épületek esetében prioritásként kell kezelni az  egészségügyi, szociális és munkaügyi 
intézmények teljes akadálymentessé tételét és azokban az információhoz jutást (tájékoztató táblák, 
hangjelzések stb.). A nevelési és nevelési-oktatási intézmények esetében legalább arra kell törekedni, 
hogy kistérségenként – a lakóhelyhez közel, elérhető távolságban – legyen legalább 1 akadálymentes 
óvoda, iskola.” Az OFP kimondja továbbá, hogy „[s]zükséges a tömegközlekedési eszközök és az 
utasforgalmi létesítmények fizikai hozzáférhetőségéhez központi támogatás biztosítása. A 
közhasználatú parkolókban megfelelő számú parkolóhely és parkolókártya biztosításáról kell 
gondoskodni.”  

Az 1998-as Fot. úgy rendelkezett, hogy a törvény kihirdetésekor már meglévő középületek 
akadálymentessé tételét fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni. Mivel a 
határidőket az érintettek nem tartották be, a 2007. évi XXIII. törvény „a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról” a következő 
új határidőket16 állapította meg az önkormányzatok számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés megvalósítása kapcsán17. 

                                                           
15 A kommunikációs akadálymentesítés területén újabb előrelépést a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény hozott, ami kimondta, hogy a Magyar Köztársaság a magyar jelnyelvet 
önálló, természetes nyelvnek ismeri el. 
16 Az 1998-as Fot. úgy rendelkezett, hogy a törvény kihirdetésekor már meglévő középületek akadálymentessé tételét 
fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni. A 2007. évi módosítás a törvényi előírásokat annyiban 
illesztette hozzá a valósághoz, hogy a 2005. végi határidőt nem sikerült teljes körűen betartani. 
17 Az értékelés előkészítésekor a szakpolitika irányítói előtt nem ismert részleteiben, hogy az önkormányzatok a 
komplex akadálymentesítések megvalósításakor mennyiben követték a táblázatban jelzett határidőket, s ezek az 
információk az EU-támogatással megvalósult fejlesztések pályázati anyagaiból sem nyerhetők ki. Jelezzük azt is, hogy 
a megkérdezett szakértők álláspontja szerint a „…törvényben meghatározott határidőkről nagyon sokan azt 

gondolták már akkor is, hogy nem lehet végrehajtani.” (Részlet egy szakmai interjúból) 
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5. táblázat: Akadálymentesítési határidők 

Az egyenlő esélyű 
hozzáférés 
feltételeinek 
megteremtésére 
kötelezett 
önkormányzatok 
és többcélú 
kistérségi 
társulások 

2008. 
december 

31. 
2009. december 31. 

2010.  
de-

cember 
31. 

egészség-
ügyi 
alap-

ellátás 

szociális 
alap-

ellátás 
óvoda 

alapfokú 
iskola 

középfokú  
iskola 

gyermek- 
védelmi 

alapellátás 

gyermek- 
védelmi  

szakellátás 

szociális  
szak-

ellátás 

egészség-
ügyi 
szak-

ellátás 

Önkor-
mány- 

zati 
ügyfél-

szol- 
gálat 

2 ezer fő alatti 
település 
önkormányzata 

X         X 

2–5 ezer fő 
közötti település 
önkormányzata 

X X X X      X 

5–10 ezer fő 
közötti település 
önkormányzata 

X X X X      X 

10–20 ezer fő 
közötti település 
önkormányzata 

X X X X  X    X 

20–30 ezer fő 
közötti település 
önkormányzata 

X X X X  X    X 

30 ezer fő feletti 
település 
önkormányzata, 
ideértve a főváros 
kerületeit is 

X X X X  X    X 

megyei (fővárosi) 
önkormányzat 

  X X X  X X X X 

Forrás: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV 

Az állam által fenntartott közintézmények18 akadálymentesítésével kapcsolatosan a 2007-ben 
módosított Fot. 2010. december 31-i határidőt írt elő. Minden ügyfélszolgálati rendszerben 
működtetett szolgáltató tevékenység és „minden olyan hatósági engedély vagy hatósági 
kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy településrész 
közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható” esetében az egyenlő 
esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület nyilvánosság számára nyitva álló részei 
tekintetében 2013. december 31-éig kell biztosítani a Fot. 7/B. § szerint. A kötelezettekkel szemben 
bíróság, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt eljárás indítható, amennyiben a fenntartók nem 
tartják be az évenkénti ütemezést19. Ennél erősebb ösztönző szankció a határidő be nem tartásához20 

                                                           
18 A Fot. meghatározása szerint egyrészt „[m]inden 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”, másrészt 
„…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”. 
19 Lásd: Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 309/1/2011(II.11).TT. sz. állásfoglalása az akadálymentesítési 
kötelezettségről [http://www.egyenlobanasmod.hu/data/TTaf_20110211-1.pdf] 
20 „A Fot. egyedül a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés kapcsán állapít meg intézkedési határidőket, 
azonban maga a miniszteri indokolás is megjegyzi, hogy a törvény korábban hatályban lévő határidő kitűzései is 
rendre eredménytelenül teltek el. Ez a jogtechnikai megoldás tehát, úgy tűnik, nem biztosítja megfelelőképpen a 
fogyatékosjogok érvényesülését.” (SINOSZ–MDAC–FESZT, 2010: 51.) 
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nem kapcsolódott. A törvényben megfogalmazott akadálymentesítési célok megvalósításának 
költségigénye szakértői becslések szerint több százmilliárd forintnyi (Laki, 2012: 19.).  

A Fot. a mentesítési határidőkkel kapcsolatban azt is meghatározta, hogy ha a kötelezett (tulajdonos, 
üzemeltető) jelentős költséggel megváltoztatja a szolgáltatás tárgyi környezetét, eszközeit, anyagi 
feltételeit, akkor nem hivatkozhat alappal a mentesülési határidőre. A 2007. április 1-jén még nem 
működő, azt követően kialakított közszolgáltatások sem mentesülnek az akadálymentesítési 
kötelezettség alól. 

Noha az egyes települési és megyei önkormányzatok esélyegyenlőségi programjaikban21 a 
fenntartásukban működő intézmények akadálymentesítettségéről helyzetelemzést készítettek, s az 
akadálymentesítést jelentős közfeladatként definiálták, nincs arról tudomásunk, hogy nemzeti szint 
alatti részletes, a törvényi előírások betartását lehetővé tevő akadálymentesítési cselekvési tervek 
készültek volna (és lettek volna végrehajtva) települési, kistérségi vagy megyei szinten. Ezek a 
hiányosságok22 vélhetően szerepet játszottak abban, hogy egyes érintett intézmények nem tartották 
kiemelkedően fontosnak a határidő betartását23. A témakörben előrelépést jelenthet a 120/2010. (IV. 
16.) kormányrendelet helyébe lépő 321/2011. (XII. 27.) kormányrendelet a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról, valamint a hozzá 
kapcsolódó 2/2012. (VI. 5.) EMMI-rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól, aminek 2. §-a kimondja, hogy a települési önkormányzat öt évre szóló 
esélyegyenlőségi (benne akadálymentesítési részekkel) intézkedési tervet készít előre 
meghatározott forma szerint. 

A fogyatékos személyek hozzáférése a közszolgáltatásokhoz 
Az OFP kimondja, hogy „[a] 2004. évi adatszolgáltatások24 alapján az önkormányzatok 
fenntartásában lévő középületek mintegy 13,3%-a volt akadálymentes. A minisztériumok 
fenntartásában lévő középületek tekintetében ez az arány igen eltérő annak függvényében, hogy az 
adott tárca fenntartásában hány középület van, átlagosan ez az arány 60-70%-os.” 

Újabb keletű, egységes módszertan szerint végrehajtott teljes körű felmérést nem ismerünk. A 
SINOSZ–MDAC–FESZT 2010-es anyaga ugyanakkor hivatkozik a MEOSZ területi szervezeteinek 
közreműködésével elvégzett vizsgálatokra és tapasztalati adatokra, melyek szerint „…a közhasználatú 
épületek fizikai hozzáférhetőségének szintje országos átlagban meghaladja az 55%-ot, azonban 
településenként a szóródás rendkívül nagy. A komplex, infokommunikációs hozzáférést is magában 

                                                           
21 Lásd például a Zala Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját. 
http://www.zalamegye.hu/palyazatok/eselyegyenloseg.doc 
22 A törvényben eredetileg megfogalmazott akadálymentesítési határidők be nem tartását a SINOSZ–MDAC–FESZT-
dokumentum szemléleti, anyagi (forráshiány) és a kormányzati koordináció hiányához kapcsolódó okokkal 
magyarázza. A törvényi határidők be nem tartása miatt 2006–2009 között próbaperek is indultak a középület 
fenntartók ellen (SINOSZ–MDAC–FESZT, 2010: 51.).  
23 A tömegközlekedés területén sor került a határidők módosítására, amit az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 
bírálat tárgyává is tett (ÁJOB, 2010: 140.): 
- Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 17. § (9) bekezdése 
szerint az egyenlő esélyű hozzáférést a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő 
autóbuszokon, továbbá az autóbusz-pályaudvarok és a megállóhelyek személyforgalom lebonyolítására és 
kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan, de legkésőbb 2013. január 1-jéig kell biztosítani. 
- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 87. § (12) bekezdése alapján az egyenlő esélyű hozzáférés 
feltételeit a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő vasúti járműveken, továbbá a 
pályaudvar, a vasútállomás és a megállóhely személyforgalom kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan, de 
legkésőbb 2013. 01. 01-ig meg kell teremteni. 
24 A 28 840 középületre kiterjedő felmérés adatszolgáltatás jellegű volt, nem járt együtt mindenre kiterjedő szakértői 
bejárással, a komplex akadálymentesítettség részletes és egységes módszertant követő feltárásával. Az 
adatszolgáltatás eredményei később, a TIOP- és ROP-akciótervek előkészítésekor a források megtervezéséhez 
biztosítottak információt. [Forrás: szakpolitikai interjú]  
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foglaló hozzáférhetőségi szint ennél sokkal alacsonyabb, erre csak becsléssel lehet adatot 
szolgáltatni.” (50. oldal)  

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. weboldalának25 tájékoztatása 
szerint „…a fővárosban az alapfeladatokat ellátó szociális intézmények 14%-a akadálymentesített, a 
szakfeladatokat ellátó szociális intézményeknek pedig 13%-a. A megyei és helyi önkormányzatok által 
fenntartott szociális intézmények esetében az akadálymentesítést az épületek 23%-ban tudták 
megvalósítani.”  

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatal által végzett, a fővárosi és vidéki 
tömegközlekedés, valamint a vasúti közlekedés akadálymentesítettségi helyzetére irányuló felmérés 
eredményei szerint (ÁJOB, 2010) a MÁV-Start Zrt. kerekes szék szállítására is alkalmas járműveinek 
aránya jelenleg 19% (motorkocsi), illetve 3% (személykocsi). A vasúti épületek 90%-a nem 
akadálymenetesített. Az alacsonypadlós járművek (buszok) aránya az egyes nagyvárosok 
tömegközlekedésében 86,2% (Debrecen) és 3,0% (Pécs) közötti. A turisztikai kapacitások 
akadálymentesítettségi helyzetéről a Motiváció és a Revita felméréséből alkothatunk képet, mely 
szerint a szálláshelyek kapcsán a fogyatékos válaszadók több mint háromnegyedének belföldön 
gyakori nehézséget okoz a megközelítés és a használat (2009: 5.). 

A közintézmények akadálymentesítését 2007 előtt több közfinanszírozású program26 is szolgálta, 
melyek közül kiemelendő az értékelés tárgyát képező konstrukciók közvetlen előzményének 
tekinthető Közintézmények akadálymentesítése c. 2003-as PHARE-program, melynek rendelkezésre 
álló forrása összesen 5 333  333  32 euró volt, és 49 általános és középiskola, felsőoktatási 
intézmény27 és sportlétesítmény teljes körű akadálymentesítését szolgálta (Mobilitás, 2006). 
Jeleznünk kell, hogy az akadálymentesítés e korai időszakában a mai segédletek még nem léteztek, a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnökökről pedig a tervezők közül kevés hallott. Az 
akadálymentesítési projektek szakmai támpontjául a BM Építésügyi Hivatal által 2002-ben, rendkívül 
korlátozott példányszámban megjelentetett Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet 
megvalósításához című kiadvány szolgált. Ez a dokumentum nem fűzött magyarázatokat az egyes 
javasolt megoldásokhoz, ezért a tervezők – nem lévén ismereteik bizonyos összefüggésekről és 
használati szempontrendszerekről – saját belátásuk szerint alkalmazták azokat. Ennek 
következményeként tömegesen születtek akadálymentességi szempontból nehezen értékelhető 
tervek. Az egyik megkérdezett szakértőnk szerint „…[a] folyamat az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 
által 2004-ben kiírt, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben levő középületek 
akadálymentesítésének támogatása című pályázatnál csúcsosodott ki, melynek bírálata során a 
benyújtott 628 pályaműből nagy jóindulattal 100 körül volt az értékelhető tervek száma, melyekben 
infokommunikációs akadálymentesítésről szó sem volt.” 

Az értékelés során megkérdezett központi költségvetési szervek ingatlangazdálkodását és -
fejlesztését irányító szakemberek egy irányba mutató tapasztalatai szerint az állami szervek 
viszonylag kevés esetben tudtak érdemi forrásokat elkülöníteni saját költségvetésükben 
akadálymentesítésre, jellemzően azért, mert a szűkülő forráskereteket más, sürgetőbb feladatok 
elvégzésére fordították. Vannak azonban olyan központi költségvetési szervek, ahol néhány 

                                                           
25 http://fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=195:norveg-alap-
palyazat&catid=39:programok&Itemid=70 A letöltés időpontja: 2012. július 23. 
26 Pl. Tegyük akadálymentessé környezetünket! című, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által 2000–2003 között 
kezelt pályázatok (keretösszeg: mintegy 300 M Ft), ill. az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 2004–2006 közötti 
pályázatai (keretösszeg: mintegy 740 M Ft). (Laki, 2012: 29.) 
27 A PHARE-program tapasztalatai Laki Tamás 2012-es művének 7. oldalán a következőképp összegzi: „[e]redményes 
pályázatot azonban csak azok tudtak készíteni, akik megértették, hogy az akadálymentesítés nem csak egy 
önmagában drága kötelesség egy „elenyésző” kisebbség miatt, nem csak kidobott pénz, hanem az épületek 
komfortszintjének,használhatóságának emelése. Akik ezt a szemléletet követték, valójában egy intézményfejlesztési 
koncepciót dolgoztak ki, és a bírálati szempontból is kedvező pályázati anyagot tudtak benyújtani.”  
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közhasználatú épület kivételével minden saját kezelésű ingatlan fizikai akadálymentesítése 
megoldott. Ahol nem megoldott a fizikai akadálymentesítés, ott a mozgáskorlátozott ügyfelek 
fogadását egyedileg oldják meg (pl. társszervezettől kérnek akadálymentesített helyiséget). 

Számos állami intézmény esetében a 2007–2011 közti időszakban a TIOP- és KMOP-támogatás adta 
az akadálymentesítési célra felhasználható források nagyobbik részét. Az ORFK által közölt adatok 
szerint 2001 és 2011 között a rendőrség szerveinek vagyonkezelésében levő, közszolgáltatást nyújtó 
161 épület akadálymentesítésére 1 077 millió forintot költöttek, melynek 31%-a (336,7 millió forint) 
valósult meg TIOP–KMOP-támogatásból. A 2007–2011 közti időszakban az akadálymentesítésre 
fordított rendőrségi kiadások 81%-át adták az értékelés tárgyát képező pályázati források. A 
rendőrség saját forrásból csak fizikai akadálymentesítést valósított meg, míg a TIOP–KMOP-
támogatások komplex akadálymentesítések megvalósítását is lehetővé tették. 

Az egyenlő esélyű hozzáférést erősítő NSRK-beavatkozások 
A Tanács Európai Regionális Fejlesztési Alapról, Európai Szociális Alapról és Kohéziós Alapról szóló 
1083/2006/EK rendeletének 16. cikke új átfogó fogyatékosságügyi megközelítést vezet be28. Ez 
kimondja, hogy  

„A tagállamok és a Bizottság megteszik a megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy etnikai 

származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében az alapok 

különböző végrehajtási szakaszai során, különös tekintettel az alapokhoz való hozzáférésre. 

Különösen a fogyatékos személyek hozzáférése az egyik olyan kritérium, amelynek az 

alapokból társfinanszírozott műveletek meghatározásakor meg kell felelni, és amelyet a 

megvalósítás különböző fázisaiban figyelembe kell venni.” 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap rendelete (1080/2006) szintén kihangsúlyozza a fogyatékos 
személyek akadálymentes hozzáférését biztosító alapelvek érvényesítését az infrastrukturális 
projektek – mint például közlekedés, épített környezet, telekommunikáció (beleértve a széles sávot 
és az alkalmazásokat is) – esetében29. A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2007–2013 – illeszkedve 
a Tanács e rendeleteihez – átemelte OFP komplex akadálymentesítési céljait és kihangsúlyozta, hogy 

„[a] fejlesztések során figyelemmel kell lenni a fogyatékossággal élő emberek speciális 

szempontjaira is. Segíteni kell aktív társadalmi részvételüket, és biztosítani kell számukra az 

egyenlő esélyű hozzáférést (fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítéssel, 

valamint a rehabilitáció feltételrendszerének korszerűsítésével). A beruházások kivitelezése 

során biztosítani kell, hogy a létrejövő új szolgáltatások a fogyatékossággal élő emberek számára 

is hozzáférhetőek legyenek.” (NSRK: 70.)  

Az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésére az NSRK „Akadálymentes Magyarország” névvel 
zászlóshajó programot is hirdetett30, melyben a következő beavatkozás-típusokat határozta meg: 

1. EU-támogatással megvalósult új köz- és magánberuházások, illetve felújítások esetében az 

                                                           
28 Az új megközelítés létrejöttében nagy szerepe van az EU 2004–2010 közötti időszakra meghirdetett 
„Esélyegyenlőség a fogyatékkal élőknek: európai cselekvési terv”-ének (Disability Action Plan). A terv 
megvalósításáról készült félidei értékelés eredményei szerint a korábbi időszakhoz képest egyre több helyen jelenik 
meg a fogyatékosság kérdése az uniós programokban és a 2007–2013-as pénzügyi terv politikai szövegeiben. 
Ugyanakkor kérdéses, ezeket hogyan lehet lefordítani a végrehajtás szintjére. Jó példa erre a Strukturális Alapok 
felhasználását szabályozó általános rendelet, ami kitér a hozzáférési követelmények biztosítására, ezáltal ismertetve, 
hogyan lehet a hozzáférés kérdését a végrehajtás összes szintjén megjeleníteni. (Center for Strategy and Evaluation 
Services, 2009) 
29 Magyarország mellett Szlovákia is nagy hangsúlyt helyezett a közszolgáltatások komplex akadálymentesítésére. Ld. 
Public Policy and Management Institute (2009) 
30 Ennek részletes dokumentációja az értékelők előtt nem vált ismertté. 
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építési szabályozás betartatásával – építéssel/felújítással egybekötött projektarányos 
akadálymentesítés az egyetemes tervezés elveinek figyelembe vétele mellett; 

2. meglevő középületek utólagos komplex akadálymentesítése (a jelen értékelés tárgyát képező 
beavatkozások); 

3. tömegközlekedés akadálymentesítése; 

4. infokommunikációs akadálymentesítés, elektronikus ügyintézés fejlesztése; 

5. jelnyelvi tolmácsszolgáltatás, illetve alternatív és augmentatív kommunikációs szolgáltatások 
fejlesztése; 

6. fogyatékossággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a társadalmi közeg befogadóbbá tétele. 

Az NSRK 2012 nyaráig 18 533 millió forinttal támogatta azokat a projekteket, melyek fő célja a 
fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés előmozdítása volt. A hatályos akadálymentesítési 
szerződések összege az NSRK szerződésállományának 0,32%-át teszi ki. A közszolgáltatások és a 
közhasználatú létesítmények egyenlő esélyű hozzáférésének előmozdítását szolgálták azok a 
támogatási konstrukciók is, melyek a fizikai és/vagy infokommunikációs akadálymentesítést 
kiegészítő célként fogalmazták meg (pl. közösségi közlekedés, közoktatás, egészségügyi ellátás, 
elektronikus közigazgatás31). Ezeken a konstrukciókon túlmenően a pályázóknak – az NSRK 
horizontális, esélyegyenlőségi céljainak32 elérését támogatandó – lehetőségük volt 
akadálymentesítési vállalásokat tenni33, s a kötelezőn túl több ilyen célú tevékenység vállalása előnyt 
jelentett az elbírálás során (többletpontot ért).   

A következő ábrán azt tüntettük föl, hogy a komplex akadálymentesítés miként jelent meg az NSRK 
célrendszerében. 

                                                           
31 Erre jó példa a Jánossomorja Város – Polgármesteri Hivatal, a minőségi szolgáltatást nyújtó, ügyfélbarát 
közigazgatási intézmény c. NYDOP-3.1.1/D-2008-0008 projekt [Lásd NYDOP 2010. éves jelentés, 91. oldal] 
32 A horizontális témákhoz (köztük az esélyegyenlőséghez) kapcsolódó célok teljesülésével és az alkalmazott eszközök 
megfelelőségével kapcsolatban számos kétely merült fel magában a fejlesztéspolitika végrehajtásában. Az NYDOP 
2010-es éves végrehajtási jelentése például a következőképpen fogalmazott: „A környezeti fenntarthatóság és 
esélyegyenlőség témakörében a 2009-ben történt módosítások némileg racionalizálták az elvárás-rendszert (új 
kézikönyv megjelenése, elvárások értékelési pontból jogosultsággá való emelése), azonban a vállalások rendszere 
jelenleg is erősen mesterséges, nem takar valós elköteleződést. A vállalásokat a KSZ-ek nem tudják mérni, számon 
kérni és szankcionálni. A témakörben gyakorlatilag ‘papírgyártás folyik’ szemléletformálás helyett.” (61. oldal)  
33 Több interjúalany is felhívta a figyelmet, hogy a horizontális vállalások nem minden esetben voltak kellően 
megalapozottak, s a szervezetek nem feltétlenül vannak az ehhez kapcsolódó adatok ismeretében, a projektek 
menedzserei pedig nincsenek érdemi ráhatással a vállalások teljesítésére. Mindez a projektek fenntartási 
időszakában – amennyiben a projektgazdák a valóságnak megfelelő adatokat kívánnak szolgáltatni – nehézségeket 
okozhat. Részlet egy kedvezményezetti interjúból: – Nem csak nálunk, hanem sokaknál, mert nem egyértelmű az 
útmutató – és én pályázatoknál dolgozom évek óta. Tegyük fel, hogy a közigazgatásban nagyon sokan megkapták 
feladatként, hogy csináljanak akadálymentesítési pályázatot, de korábban még nem láttak ilyet. Ők ugyanúgy végig 
ikszelték az egészet, mint ahogy én, aki előtte 4 évig végigcsináltam, mégsem tudtam normálisan kitölteni. Ez lehet, 
hogy szégyen, de ugye ezek az adatlapok is állandóan változtak, és én emlékszem, az elején nekünk még csak 
egyoldalas kis nyilatkozat volt vagy nagyon minimális, aztán jöttek be erőteljesebben ezek a környezeti témák, és 
kikényszerítették a vállalásokat. De egy ilyen szervezet nem tudja csökkenteni a vízfogyasztását addig, amíg nincsen 
olyan típusú beruházás, ami ezt elősegítené, pl. összegyűjteni az esővizet… És innentől vállalhatok lehetetlent, és 

azért vállalom a lehetetlent, mert különben nincs esélyem pályázni. Nekünk volt pl. erre olyan akadálymentesítési 
pályázatunk, amit azért utasítottak el, mert nem vállaltunk eleget ezek közül, illetve csak részpontokat kaptunk. 
[Kiemelés: Cs. A.]  
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1. ábra: A komplex akadálymentesítés megjelenése az NSRK célrendszerében 

 

A komplex akadálymentesítés magyarországi előmozdítását fő vagy kiegészítő célként megfogalmazó 
és szolgáló NSRK-beavatkozások főbb jellemzőit a következő táblázatban foglaltuk össze. 

6. táblázat: A komplex akadálymentesítés céljának megvalósulását támogató jelentősebb NSRK-
beavatkozások  

NSRK-beavatkozás A beavatkozás célja Kedvezményezett 
Hatályos 

szerződések összege 
Fő célként az akadálymentesítés előmozdítását szolgáló beavatkozások 

A közintézmények 
utólagos komplex 
akadálymentesítését 
támogató TIOP- és ROP-
konstrukciók (a jelen 
értékelés tárgya) 

A központi állami szervek és az önkormányzatok 
által fenntartott közszolgáltatások utólagos 

akadálymentesítése 

Állami intézmények és 
önkormányzatok 

16 680 M Ft 

A fizikai és 
infokommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
kialakítása TÁMOP-5.4.5-
07/1 kiemelt projekt 

A kiemelt projekt fő célja az egyenlő esélyű 
hozzáféréshez és a teljes akadálymentes környezet 

létrehozásához eredményes és hatékony 
ismereteket biztosító tudásbázis létrehozása és 

elterjesztésének megalapozása. 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány 
904 M Ft 

A fizikai és 
infokommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
kialakítása TÁMOP-5.4.5-
11/1 kiemelt projekt 

A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű 
hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához 

szükséges – részben az előző TÁMOP-5.4.5-07/1 
kiírás során előállított – tudás (a létrehozott 
képzések, kiképzett képzők) elterjesztésének 

megalapozása az ismeretanyag bővítésével, a tudás 
átadási helyének kiterjesztésével (közoktatás, 

kitagolási folyamatban érintett intézmények és 
környezetük), és a program keretében hatékonyan 

lebonyolítható képzések lebonyolításával. 

A Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
és a Kézenfogva 

Alapítvány konzorciuma 

449 M Ft 

A fizikai és 
infokommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
elterjesztése és 
hozzáférhető 
szolgáltatások fejlesztése 
TÁMOP-5.4.6.A-12/2. 
könnyített elbírálású 
pályázati konstrukció 

A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű 
hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához 

szükséges – a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt 
keretében kialakított és akkreditált – felnőttképzési 

és felsőoktatási képzési programok/modulok, 
tananyagok országos elterjesztése a felkészített 

képzők segítségével, a pályázó akkreditált 
felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken 

keresztül. 

Akkreditált felnőttképzési 
és felsőoktatási 

intézmények 

Elbírálás alatt 
(keretösszeg: 500 M Ft) 

Komplex akadálymentesítés 

Közintézmények utólagos 
akadálymentesítése 

(TIOP és ROP-ok) 

Akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása és 
erősítése 
(TÁMOP) 

Akadálymentes 
munkahelyek 
kialakítása a 
megváltozott 

munkaképességű 
munkavállalók 

számára 
(TÁMOP) 

Közszolgáltatások és 
közhasználatú 
létesítmények 

fejlesztése keretében 
kötelezően végrehajtott 

akadálymentesítés 
(ROP-ok, TIOP) 

Közösségi 
közlekedés 

akadály-
mentesítése  

(ROP-ok, 
KÖZOP) 

Kedvezményezett szervezetek hozzájárulása az esélyegyenlőség horizontális céljainak teljesüléséhez – 
akadálymentesítési vállalások (minden OP) 

Fő cél 

 

Kiegészítő cél 

Horizontális cél 

Közigazgatás 
infokommu-

nikációs akadály-
mentesítése  

(EKOP, ÁROP) 
IKT technológiák 

támogatása (GOP)  
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NSRK-beavatkozás A beavatkozás célja Kedvezményezett 
Hatályos 

szerződések összege 

Kiegészítő célként az akadálymentesítés előmozdítását szolgáló beavatkozások 

A megváltozott 
munkaképességű 
emberek munkahelyeinek 
adaptációját segítő 
projektek 
(TÁMOP-1.1.1-09/1., 
TÁMOP-1.1.1-11/1. és 
TÁMOP-1.1.1-11/2., ill. 
GOP-2012-3.5.1/A és 
KMOP-2012-1.4.4/A) 

A pályázatok célja azoknak a munkahelyeknek az 
adaptációja, fizikai és/vagy infokommunikációs 
akadálymentesítése, amelyeken megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. A 
projektek keretében sor kerül a termelő, szolgáltató 
létesítményeknek a megváltozott munkaképességű 

munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő 
átalakítására, beleértve az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény és az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
kormányrendelet szerinti akadálymentesítésre. 

Kedvezményezett 
gazdasági társaságok, 

nonprofit szervezetek stb, 

Az 

akadálymentesítésre 

fordított kiadások 

összege nem ismert 

Közszolgáltatások (pl. 
közoktatás34, egészségügyi 
ellátás35, szociális 
alapszolgáltatások, 
gyermekjóléti 
alapellátások36, óvodák, 
bölcsödék, nemzeti 
foglalkoztatási szolgálat37, 
bentlakásos szociális 
intézmények) fejlesztése 
és ezek keretében a 
kötelezően 
megvalósítandó 
akadálymentesítések 
(ROP-ok és TIOP)38 

A beruházással érintett valamennyi feladatellátási 
hely tekintetében a projektek során biztosítani 
kellett az épület bejáratának és legalább egy 

mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával, 
valamennyi fogyatékosságra kiterjedő, komplex 

akadálymentesítését. A beruházással érintett 
valamennyi feladatellátási hely tekintetében 

kötelező a fejlesztéssel érintett épület 
projektarányos, valamennyi fogyatékosságra 

kiterjedő akadálymentesítése. Új építésű épület 
esetén jellemzően teljes körű, komplex 

akadálymentesítés megvalósítása volt kötelező. 
Bővítés esetén jellemzően a bővítményben a teljes 

körű, komplex akadálymentesítés megvalósítása volt 
kötelező. 

Közintézményeket 
fenntartó – nonprofit – 

szervezetek 

Közigazgatás fejlesztése, 
infokommunikációs 
akadálymentesítése 
(EKOP és ÁROP) 

Az esélyegyenlőségi útmutató alapján az EKOP-ban 
valamennyi projektgazdára és pályázóra nézve 

kötelező az infokommunikációs akadálymentesítési 
intézkedés vállalása a megvalósítani kívánt 

projektben. 

Államigazgatási szervek 

                                                           
34 A ROP félidei értékelése szerint a közoktatási intézmények fejlesztése eredményeként 2015-re az „Akadálymentes 
épített vagy felújított helyiségek száma” 20 697 lesz. 
35 Ld. Új Egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkáta községben c. projekt, melynek 
eredményeként egy új, modern informatikai és orvosi eszközökkel felszerelt, akadálymentes egészségház került 
kialakításra. Jelentősen javult az ellátás színvonala és a munkahelyi körülmények az új épületben dolgozók, a 
fogyatékkal élők, valamint a település és a környező települések teljes lakossága számára is. (Forrás: ÉAOP 2010. éves 
jelentés, 98. oldal) 
36 A TIOP 3.5.1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése c. konstrukció célja mikro-illetve kistérségi szinten 
megteremteni a társadalmi integráció szempontjából kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, szolgáltató 
központok létesítésével, középpontban a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal. A konstrukció keretében 
kiírt pályázat az LHH kistérségekben került meghirdetése 2009. júliusban, 3,07 Mrd Ft keretösszeggel. A pályázatok 
egy részének elbírálására 2010. I. negyedévétől kezdődően került sor. Ismételt meghirdetés a még le nem kötött 
keretre (656 300 000 Ft.) 2010. II. negyedévben került sor. A kiírás beadási határideje 2010. augusztus 31-ig 
meghosszabbításra került a 2010. évi kialakult árvízi helyzet miatt. A bírálati folyamat jelentősen elhúzódott, így az 
átdolgozott projektekkel együtt a végrehajtás zömében 2011-ben tudott csak megkezdődni. 2011 végéig összesen 12 
db projekt részesült támogatásban, 1 850 458  799 Ft összeggel. A konstrukció az OP céljaihoz 5 db akadálymentessé 
tett központi fenntartású közszolgáltatással járult hozzá. Ld. TIOP 2011. éves jelentés (előzetes változat), 85. oldal. 
37 A TIOP-3.2.1-07/1, Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. kiemelt projekt 1 260 M Ft támogatást kapott, a projekt 
teljes költségvetése 1 690 M Ft. A projekt keretében megvalósul a munkaügyi kirendeltségek korszerűsítése, 
ügyféltereinek akadálymentesítése. 
38 A KEOP 2012. március 31-től érvényes Általános Pályázati Útmutatója kimondja, hogy „Az új beruházás vagy 
felújítás eredményeként létrejövő közhasználatú építményeket akadálymentesen kell kialakítani.” (19. oldal) 
Pályázatírói tapasztalatok szerint ugyanakkor elmaradt annak részletes kiírói kifejtése, hogy az akadálymentesítést 
miként kell értelmezni pl. az épületenergetikai projektek esetében, s erről maguk a KSZ-ek sem tudnak mindig érdemi 
információt adni. 
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NSRK-beavatkozás A beavatkozás célja Kedvezményezett 
Hatályos 

szerződések összege 

IKT technológiák 
használatának támogatása 
(GOP) 

IKT technologiák és alkalmazások használatának 
támogatása révén a pályázók számára lehetőség 

nyílik a távmunka-lehetőségek kiaknázására, ezzel 
hozzájárulva a fogyatékos személyek, illetve a 

megváltozott munkakepessegű emberek 
foglalkoztatásához. Az IKT pályázatoknál kiemelt 

szempontként jelenik meg a támogatott fejlesztések 
esetében a létrejövő tartalom digitális 

akadálymentesítése pl. a vak-barát verziók készítése. 

Kedvezményezett 
gazdasági társaságok, 

nonprofit szervezetek stb, 

Közlekedés fejlesztése és 
ennek keretében a 
kötelezően 
megvalósítandó 
akadálymentesítések 
(ROP-ok, KÖZOP) 

A közlekedési fejlesztések esetében az 
akadálymentesítés kiegészítő célként (önállóan nem 

támogatható kapcsolódó tevékenységként39) és 
horizontális célként (választható esélyegyenlőségi 

vállalásként) is megjelent.40 

Kedvezményezett 
gazdasági társaságok, 

nonprofit szervezetek stb, 

Közhasználatú 
építmények (pl. turisztikai 
szolgáltatások41) 
alapszolgáltatásainak 
fejlesztése és ezek 
keretében a kötelezően 
megvalósítandó 
akadálymentesítések 
(ROP-ok, GOP) 

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelező: 
az épület körüli környezet, és az épület 

megközelítése, bejárata; mosdó; étkezőhelység; 
valamint biztosítani kell az épület/terület fő 

funkciójának használatát (pl. a látogatóközpont 
szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély 

meglátogatás; a fürdőhasználata) és a mindezekhez 
vezető elérési és menekülési útvonalak. Új építés 

esetén az akadálymentesítés a teljes területen 
kötelező, egyéb esetben a beruházás által érintett 
épület/területrészre vonatkozóan (megközelítés, 
bejutás, főfunkció használata, mosdó, menekülési 

útvonal) kötelező.42 

Kedvezményezett 
gazdasági társaságok, 

nonprofit szervezetek stb, 

Forrás: saját szerkesztés (Cs. A.) NFÜ weboldalán közölt információk alapján 

 

A fogyatékos személyek életkörülményeinek és foglalkoztatásuk javítását, valamint 
közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférését számos más NSRK-beavatkozás támogatta. Ezek közül 
kimondottan a célcsoport helyzetét javítónak a következők tekinthetők: 

1. A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 
segítése – TÁMOP-1.1.1-08/1 kiemelt projekt, melynek célja az, hogy az 
egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára segítse elő, 
támogassa a foglalkozási rehabilitációt, a foglalkoztathatóság munkavégző képesség javítását 
olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, képzések, támogatások biztosításával, 
amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést vagy az újbóli elhelyezkedést, tartós 
támogatás nélkül. A program lebonyolítói a Munkaügyi Központok illetékes kirendeltségei, 
melyek 5 év alatt csaknem 14 ezer megváltozott munkaképességű személy rehabilitációját 
kívánják elősegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését 

                                                           
39 A Kisteleki Kistérség helyközi közösségi közlekedését meghatározó infrastruktúra, létesítmény kialakítása c. DAOP-
3.2.1-2008-0027 projekt keretében „[a] buszpályaudvarhoz kapcsolódóan közlekedésbiztonsági elemek kialakítását is 
tervezték. Fontos cél, hogy a pályaudvar által nyújtott szolgáltatások, fogyatékkal élők számára is elérhetőek 
legyenek, így a buszpályaudvar tervezésekor maximálisan figyeltek az akadálymentesítés szabályainak betartására.” 
(Forrás: DAOP 2010. éves jelentés) 
40 Ld: Esélyegyenlőségi útmutató a 2007–2013 programozási időszakban a Közlekedés Operatív Program keretében 
kiírt pályázatokhoz és tervezési felhívásokhoz.  
41 Ld. a Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló fejlesztése, melynek „…során kiemelt figyelmet fordítottak a 
létesítmény akadálymentesítésére, a nők, idősek, gyermekek és fogyatékosok speciális igényeinek való megfelelésre. 
A projekt keretében négy új munkahelyet teremtettek, melyből két fő női munkavállaló felvételét vállalták.” (ÉAOP 
2010. éves jelentés 82. oldal) 
42 A tervezés és megvalósítás során kötelező volt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a Segédlet a 
komplex akadálymentesítés megvalósításához c. kiegészítő dokumentumban részletezett előírások betartása. 
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segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek 
megteremtésében. Hatályos szerződés összege: 167 793 millió forint. 

2. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése – TÁMOP-5.4.8/08/1 
Kedvezményezett: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A projekt célja, hogy 
hozzájáruljon a rokkantsági ellátások rendszerének modernizációjához és az orvosi minősítés 
alapú tevékenységről a komplex minősítési tevékenységre való áttéréshez, valamint az aktív 
munkaerő-piaci politikák eredményességének, hatékonyságának és hatásosságának 
javulásához. Hatályos szerződés összege: 4 023 millió forint. 

3. A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése című 
TIOP 3.2.2. kiemelt projekt keretében megváltozott munkaképességű és fogyatékos 
személyek társadalmi reintegrációját, foglalkoztatását, esélyegyenlőségét elősegítő, 
megalapozó szakértői és kapcsolódó tevékenységek infrastrukturális feltételeinek biztosítása, 
fejlesztése történik. Hatályos szerződés összege: 3 992 millió forint. 

4. A látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése – 
TÁMOP-5.4.7/08/1, TÁMOP-5.4.7-08/2 és TÁMOP-5.4.7-09/1 (TÁMOP-5.4.7-12/1. 
meghirdetve). A konstrukciók célja a látássérült emberek elemi rehabilitációs 
szolgáltatásainak továbbfejlesztése, minőségének javítása, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben mutatkozó területi egyenlőtlenségek csökkentése, országos módszertani 
központ létrehozása, valamint a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése, 
továbbfejlesztése. A rehabilitációs hálózat fejlesztése a szolgáltatáshoz való hozzáférés 
javítását célozza a szolgáltatással le nem fedett megyékben. Hatályos szerződések összege 
(becsült): 1 848 millió forint. 

5. Bentlakásos szociális intézmények modernizációja intézkedés keretében a TIOP 3.4.2-
08/1. Bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázat került meghirdetésre. A 
fejlesztésekkel olyan korszerű szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer kiépítése a cél, 
amely a speciális és hátrányos helyzetű sérülékeny társadalmi csoportok esetében 
szolgáltatásokat nyújt az aktivitás növeléséhez és a méltó életkörülmények 
megteremtéséhez. A beavatkozást az alábbi célcsoportok esetében kívánják megvalósítani: 
fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan, idős emberek, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásban, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, fiatalok 
életkörülményeinek javítása és szakszerű ellátási körülmények biztosítása céljából. A 
pályázati kiírás 2011-ben újra meghirdetésre került. Hatályos szerződések összege (becsült): 
2 458 millió forint. 

Az NSRK megvalósulásával párhuzamosan a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft. a Norvég Alap támogatásával „Szociális alap és szakosított ellátást, valamint 
gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” 
címmel valósított meg „pályázati alap – global grant” típusú programot. A program összköltsége 586 
millió forint volt, az 55 nyertes projekt megvalósítására 2008 és 2010 között került sor.43  

A komplex akadálymentesítés programozásának főbb jellemzői 
A fentiekben bemutattuk a komplex akadálymentesítés cél- és eszközrendszerének időbeni 
formálódását. A feldolgozott dokumentumok és az elkészített interjúk alapján a programozást a 
következőképp rekonstruáltuk: 

                                                           
43 http://fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=195:norveg-alap-
palyazat&catid=39:programok&Itemid=70 A letöltés időpontja: 2012. július 23. 
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1. Az egyenlő esélyű hozzáférést mint átfogó fejlesztési célt az 1998-as Fot. fogalmazta meg, 
majd a 2006-ban elfogadott OFP a fejlesztéspolitikába illesztette azt. Az egyenlő esélyű 
hozzáférés specifikus céljait, vagyis hogy a komplex akadálymentesítésnek milyen 
közszolgáltatásokra kell kiterjedniük és az akadálymentesítéseknek milyen határidővel kell 
megvalósulniuk, a 2007-es Fot.-módosítás tartalmazta.  

2. A specifikus célok megvalósításáról a 1062/2007. (VIII. 7.) számú kormányhatározat 
intézkedett („Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre 
vonatkozó középtávú intézkedési terve”), ami valamennyi minisztert felelőssé tett a tárcák 
„…saját vagyonkezelésében működtetett, közszolgáltatást nyújtó épületeire az egyenlő 
esélyű hozzáférés megvalósításának ütemezését, gondoskodva egyúttal az annak 
megvalósításáért felelős szervezeti egység kijelöléséről.” Nincs arról tudomásunk, hogy ezek 
a minisztériumi intézkedési tervek – a megfelelő források hozzárendelése mellett – 
elkészültek volna, mint ahogy arról sincs tudomásunk, hogy az önkormányzatok és 
kistérségi társulások mindegyike a 2007-es Fot.-módosítás mellékletét képező határidők 
betartását lehetővé tevő – a megfelelő forrásokat is biztosító – intézkedési tervet készített 
volna, noha erre az OFP javaslatot tett, más, a Program megvalósulását nyomon követő és 
koordináló intézmények létrehozása mellett.  

3. Az érintett központi és helyi költségvetési szervek az akadálymentesítési célok elérését 
szolgáló fejlesztéseik megvalósításához központi kiegészítő támogatásban nem részesültek, 
erre kormányzati forrást a központi költségvetés nem biztosított. Egyes szervezetek (pl. 
ORFK) definiáltak erre forrást saját éves költségvetésükben, másoknál viszont nem történt ez 
meg. A definiált saját források jellemzően elmaradtak attól, ami az összes érintett ingatlan 
határidőre történő, megfelelő minőségű akadálymentesítését lehetővé tette volna. A 2007-
től rendelkezésre álló európai uniós forrásoknak – a tervezői szándék szerint – e forráshiány 
megszüntetésében kellett volna közreműködniük. 

4. Az NSRK tervezése során „Akadálymentes Magyarország” címmel zászlóshajó program 
készült, ami az OFP-ben megfogalmazott specifikus akadálymentesítési célok megvalósulását 
támogatta (volna). A zászlóshajó program részletei nem ismertek az értékelők előtt, ám a 
különböző fejlesztési konstrukciók áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy az NSRK 
eszközöket definiált a komplex akadálymentesítés fő és mellékcélként történő 
megvalósításához. 

5. Ezeket az eszközöket az NSRK projekt szinten rendelte hozzá a közintézmények utólagos 
akadálymentesítésének specifikus céljaihoz, az egyes közintézmény-fenntartók 
akadálymentesítésre középületenként lényegében külön-külön pályázhattak44, ami, mint 
azt látni fogjuk, nem illeszkedett ezeknek a központi költségvetési szerveknek a valós 
működési rendjéhez. Az alkalmazott kiválasztási eljárásrend (vö. Ramboll, 2012) azoknak a 
projekteknek a megvalósítására adott esélyt, melyek a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 
keretébe belefértek és/vagy a legtöbb pontszámot kapták a bírálat során. Nincs arra 
vonatkozó információnk, hogy a projektkiválasztás során az állami, illetve önkormányzati 
szervek által kidolgozott, a törvényi határidők betartását szolgáló akadálymentesítési 
cselekvési tervek szerepet játszottak volna. 

                                                           
44 A forráselosztásra alkalmazott pályázati rendszer – retrospektív szakértői vélemények szerint – nem alkalmas az 
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésére: „Az akadálymentesítés megvalósítására nem a pályázati rendszer a 
legalkalmasabb, szakmailag és költségvetési szempontból hatékonysága igen alacsony. Mint törvényi kötelezettség 
alapvetően normatív támogatásból finanszírozandó, mely kistérségi szinten pályázati elemekkel kombinálható, 
egységes monitorozási rendszerrel.” (Laki, 2012: 35.) Az értékelés javaslati részében részletesen is foglalkozunk a 
2014-et követően alkalmazandó forráselosztási eljárásrenddel. 
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Az akadálymentesítés programozásának fentiekben összefoglalt sajátosságaiból kifolyólag nem 
tudható, hogy a megvalósult akadálymentesítési projektek eredményeképpen Magyarország 2012 
nyarán az egyenlő esélyű hozzáféréshez kapcsolódó törvényi vállalások megvalósítása 
tekintetében hol tart.  

E hiányosságokhoz kapcsolódóan a 1056/2012. (III. 9.) számú kormányhatározat, az új Országos 
Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012-2013. évekre vonatkozó intézkedési terve – többek 
között – kimondja, hogy 

- országos felmérést kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pont fa)–fc) alpontja körébe tartozó 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának aktuális állapotáról 
(határidő: 2012. szeptember 30.), forrás: európai uniós forrásokat támogató technikai keret; 

- pályázati programokat kell indítani a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megvalósulása érdekében a fenti pontban jelzett felméréssel feltárt hiányosságok 
orvoslására (határidő: 2013. december 31.), forrás: TIOP 3.3.1. és a kapcsolódó regionális 
operatív programok. 
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Az értékelés tárgyát képező fejlesztések 

Az állami intézmények akadálymentesítése (TIOP és KMOP) 
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program45 a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret részeként, 
annak 3. prioritásaként valósul meg, átfogó célja a Lisszaboni Stratégiával összhangban a 
foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés. A TIOP kizárólag a konvergencia célkitűzés alatt 
megvalósuló Operatív Program. A Közép-Magyarországi régióban a Közép-Magyarország Operatív 
Program biztosít forrásokat a kapcsolódó vagy hasonló jellegű fejlesztések megvalósítására. A TIOP 
végrehajtásáért a Humán Erőforrás Operatív Programok Irányító Hatósága (HEP IH) felelős, a 2007–
2010. években az IH a végrehajtási feladatokat három Közreműködő Szervezetre delegálta. A 2010-
ben elindult szervezeti változások eredményeképpen a Közreműködő Szervezetek összevonásra 
kerültek, így a közreműködő szervezeti feladatokat a TIOP esetében 2011-től az ESZA Nonprofit Kft. 
látja el. 

A TIOP 3. prioritása a munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások minőségének javítását tűzte ki célul. A TIOP 3.3. 
intézkedés a központi szervek által fenntartott közszolgáltatások utólagos akadálymentesítését 
támogatja. A pályázati konstrukció keretéből kizárólag az Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi, Dél-
Alföldi, Nyugat-Dunántúli, Közép-Dunántúli, Dél-Dunántúli régió területén megvalósuló projektek 
voltak támogathatók46. A Közép-Magyarországi régió szervezetei a KMOP 4.4.2. kiírásaira 
nyújthattak be pályázatot. A TIOP 3.3.1. és a KMOP-s tükörkonstrukció 100%-os támogatási 
intenzitás mellett biztosította a középületek komplex akadálymentesítésének megvalósulását. A 
tervező szándéka ezzel az volt, hogy a saját erő hiánya ne veszélyeztesse a társadalompolitikai cél 
megvalósítását. A fejlesztések elősegítik a munkaerő-piaci részvételt is, hiszen például az 
akadálymentesítés a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mellett a megváltozott munkaképességű 
emberek munkavállalását is segíti.  

A konstrukció kiírásaira a következő állami szervezetek pályázhattak47: a Magyar Köztársaság 
valamennyi minisztériuma, továbbá az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, 
az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Köztársaság valamennyi 
bírósága, a Magyar Köztársaság ügyészi szervei, a Miniszterelnökség, a Gazdasági Versenyhivatal, a 
Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az ezek fenntartásában 
működő egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények. A konstrukció kizárta a pályázói körből azokat 
az intézményeket, amelyek más uniós forrásból is pályázhattak akadálymentesítés támogatására, 
így nem pályázhattak nevelési-oktatási, valamint felsőoktatási intézmények, egészségügyi 
szolgáltatók, gazdasági társaságok és önkormányzatok. 

Pályázatot olyan szervek nyújthattak be, amelyek önerőből nem képesek a visszamenőleges, 
komplex akadálymentesítésre, ill. (2010-ben) elmulasztották a korábbi törvényes határidő 
betartását az akadálymentesítés tekintetében. 

                                                           
45 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programot az Európai Bizottság kétoldalú egyeztetéseket követően 2007. 
július 30-án fogadta el B(2007)3742 számú határozatával. A 2008. év végén jelentkező gazdasági válságra való 
válaszként prioritások és Operatív Programok közti átcsoportosításra került sor, mely az Operatív Program 
módosítását kívánta meg. A módosítási javaslatot az Európai Bizottság 2009. augusztus 14-én fogadta el B(2009)6498 
számú határozatával. Ez a módosítás érintette az értékelés tárgyát képező 3.3.1. konstrukciót is. 
46 A 2007-ben meghirdetett pályázati kiírásra csak a Közép-Dunántúli, Észak-Alföldi és Dél-Dunántúli régióban 
működő szervezetek pályázhattak, a 2008-ban meghirdetettre pedig a Nyugat-Dunántúli, az Észak-Magyarországi és a 
Dél-Alföldi régió szervezetei. 
47 A következő oldalak forrása: Pályázati útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés c. pályázati 
felhívásához; Kódszám: TIOP – 3.3.1.A-10/1. 
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7. táblázat: A TIOP 3. prioritásának prioritás szintű akadálymentesítési indikátora  

Indikátorok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 

A prioritás keretében 
akadálymentesített 
központi fenntartású 
közszolgáltatások száma 
(db)

48
 

Eredmény n.a. n.a. n.a. 126 - - - - - 126 

Cél - - - - - - - - 500 500 

Kiindulás 0 - - - - - - - - 0 

Forrás: TIOP 2010. évi végrehajtási jelentés 

A támogatatás olyan, funkciója szerint közszolgáltatást nyújtó és ügyfélszolgálatot működtető 
épület akadálymentesítéséhez volt igényelhető, amelyen egyáltalán nem vagy csak részleges 
formában49 végezték el a jogszabályoknak megfelelő komplex akadálymentesítési átalakításokat. 
Általános követelmény volt az intézményi ügyféltér látogathatóságának, az ügyféltéren belüli önálló, 
kényelmes közlekedés és tájékozódás, valamint a személyi biztonság azonos feltételeinek 
megteremtése. A komplex akadálymentesítés eredményes megvalósítását – hasonlóan az NSRK 
akadálymentesítést szolgáló egyéb beavatkozásaihoz – kötelezően alkalmazandó segédlettel 
támogatta a kiíró (lásd: P. Farkas–Pandula, 2007; ill. Pandula, 2009). Ennek kialakítására és az 
alkalmazási kötelezettség előírására azért is szükség volt, mert a korábbi projektek tapasztalatai 
szerint nem volt „…az akadálymentességnek egy egységes szakmai körökben elfogadott szintje, 
melyet a tervezőktől és az engedélyező hatóságoktól meg lehetne követelni, számon lehetne kérni.” 
(Laki, 2012: 30.). 

A kiírásra a jogosult intézmények több pályázatot is benyújthattak, azonban egy pályázatban csak egy 
helyrajzi számon nyilvántartott épület/ek átalakítására volt támogatás igényelhető. A pályázónak 
vállalnia kellett – a támogatás visszafizetésének terhe mellett –, hogy a támogatott beruházással 
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig 
fenntartja és üzemelteti.  

A kiírás keretében egy pályázatban egy épület átalakításához elnyerhető támogatás mértéke a 
következő volt: 

- Az igényelhető támogatás minimális összege 500 000 forint.50 

- Kizárólag51 fizikai akadálymentesítés esetén a támogatás maximum 25 millió forint 

- Kizárólag infokommunikációs akadálymentesítés esetén a támogatás maximum 5 millió 
forint. 

- Komplex (fizikai és infokomunikációs) akadálymentesítés esetén a támogatás maximum 30 
millió forint.52 

                                                           
48 2010 előtt a prioritás kapcsolódó indikátora a következő volt: „Akadálymentes központi fenntartású 
közszolgáltatások aránya.” Ennek az indikátornak a célértéke 100% volt (melyet 2013-ra kellett volna elérni). Ahogy 
azonban a TIOP indikátorok részletes értékelése c. Tárki dokumentum fogalmaz „[a] 100%-os célérték nem fog 
teljesülni. Egyrészt a programtól jelentős forrásokat vontak el, másrészt az intézmények körében alacsony volt az 
érdeklődés a kiírt pályázatoknál. Részben mert nem veszik komolyan, részben mert más pályázatokba rakták be 
ezeket a fejlesztéseket (nem tudták, hogy lesz 100%-os finanszírozás).” (Tárki 2009:54.). A prioritás indikátorainak 
célértékéhez a TIOP 3.5.1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése c. konstrukció is hozzájárul. 
49 A 2007-es és 2008-as pályázatok során részleges akadálymentesítésre még nem lehetett pályázni. 
50 2007-ben és 2008-ban 15 M Ft volt. 
51 A 2007-es és 2008-as kiírások során csak komplex akadálymentesítésre lehetett pályázni. 
52 A 2009-2010-ben meghirdetett kiírásoknál a fentieken túl a horizontális szempontok érvényesítése érdekében 
akadálymentes munkahely kialakítása, valamint a bírálatnál előnyt jelentő egyéb vállalások kapcsán megvalósított 
tevékenységek is támogathatóak voltak. 
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A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a volt. A kedvezményezett 
által igényelhető előleg összege maximum a támogatási összeg 25%-a. 

Annak eldöntése, hogy egy intézmény szolgáltatásainak elérése milyen jellegű akadálymentesítéseket 
követelt meg, minden esetben a kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező 
szakmérnökök/szakértők kompetenciájába tartozott. A megvalósítás teljes időtartama alatt a 
pályázóknak kötelező volt bevonni (dokumentumokkal alátámasztva) rehabilitációs környezettervező 
szakmérnököt/szakértőt.  

A pályázati kiírás a fizikai akadálymentesítést a következőképp határozta meg: 

1. Az épület megközelítését közvetlenül szolgáló járdaszakasz és a bejárat(ok)hoz legközelebbi, az 
OTÉK előírásainak megfelelő számú és méretű, a KRESZ szerinti jelölésekkel ellátott, a fogyatékos 
személyeket szállító gépkocsik számára fenntartott parkoló-férőhelyek (állások, beállók) 
akadálymentesítése, illetve létrehozása. 

2. Az épületbe való bejutás akadálymentesítése: a főbejárat vagy a főbejárattal egyenrangú 
bejárat akadálymentesítése. A bejárat akadálymentesítése történhet állandó (fix) lejtő vagy gépi 
emelő berendezés, többszintes épület esetén lift segítségével. A bejárati ajtóknak, a szélfogó 
szabad területének és az emelő-berendezéseknek az akadálymentesség szempontjából 
megfelelő, legalább az OTÉK-ban előírt méretűnek kell lennie. 

3. A belső közlekedés akadálymentesítése a szervezet közszolgálati funkciójának eléréséhez, 
igénybevételéhez az alábbiak szerint: ajtók kialakítása, a folyosók szélesítése, burkolatcsere, 
többszintes épület esetében, amennyiben szükséges akadálymentes lift kialakítása, lejtő és gépi 
emelő berendezés az épületen belüli járószint különbségek áthidalására, az ügyfélforgalom 
számára nyitva álló mellékhelyiségek közül legalább egy akadálymentesítése, az ügyfélforgalom 
számára nyitva álló étkező helyiség(ek), pelenkázó helyiség kialakítása (lehetőség szerint etetésre 
is alkalmas különálló helyiségben), az ügyfélszolgálati területek (illetve fogyatékos személy 
foglalkoztatása esetén munkahelyek) akadálymentes megközelítése, ami magában foglal 
ajtócserét/szélesítést, küszöbsüllyesztést, automata ajtónyitó beépítését, fogyatékos személyek 
által használható eszközök, berendezések felszerelését, létesítését. 

4. Közhasználatú funkciók akadálymentes használatának biztosítása, ami 
tartalmazza/tartalmazhatja – szükség szerint – az ügyfélforgalmi pultok, váróhelyek, illetve 
ügyfélszolgálati területek bútorzatának részleges cseréjét, illetve kialakításának 
akadálymentesítését.  

Az infokommunikációs akadálymentesítésnek a kiírás a következőket tekintette: 

1. Telekommunikációs rendszer kialakítása az épületben, ami az ügyfelek által használt 
telekommunikációs és számítástechnikai eszköz megfelelő kialakítását vagy átalakítását jelenti 
úgy, hogy azokat bármilyen típusú fogyatékossággal élő személy is használhassa. 

2. Az információs rendszer kialakítása (sík- és Braille-írásos információs táblák elhelyezése, 
színkódolt táblákkal, illetve ikonokkal, könnyen érthető szimbólumokkal kiegészített egyéb 
táblák, valamint a szervezet tevékenységéről, igénybe vehető szolgáltatásairól és annak formáiról 
akadálymentes hozzáférést biztosító honlapok) speciális fényjelző (feliratos) és hangos 
tájékoztató – egyben riasztó és vészutasító – berendezések létesítése. 

3. Indukciós hurokrendszer (hangerősítő-rendszer) biztosítása. 

4. Burkolati vezető- és védősávok kialakítása. 

5. Lépcsőélek és kapaszkodók, ajtótokok és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése. 
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Az infokommunikációs akadálymentesítés részeként csak olyan megoldások és szolgáltatások voltak 
támogathatók a honlapok és a számítógépek akadálymentesítésekor, amelyek megfelelnek az 
Európai Unió Bizottsága, valamint a Rigai Miniszteri Nyilatkozatban ajánlott szabvány előírásainak.  

Mivel a támogatás célja a közszolgálati ügyfélterek komplex akadálymentesítése volt, ezért 
amennyiben az ügyféltér a földszinten volt található, úgy kizárólag a földszintet érintő átalakítások 
költségeire lehetett pályázni. Amennyiben az ügyféltér nem a földszinten található, úgy az adott szint 
és az odajutást szolgáló útvonal átalakításainak költségeire lehetett pályázni.  

A választható kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások a következők voltak: 

1. A bírálatnál előnyt jelentett, ha a pályázó az alábbi tevékenységek53 valamelyikének 
megvalósítását vállalta: 

- hangos térkép, 

- a szervezet tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása (Braille-írásos és könnyen 
érthető formában), 

- akadálymentes munkahely(ek) kialakítása, 

- valamely fogyatékossággal élők helyi érdekvédelmi szervezetének bevonása az 
előkészítés és a megvalósítás folyamatába54,  

- játszósarok kialakítása, 

- A pályázó vállalja az ügyfélforgalom számára nyitva álló férfi WC-k és piszoárok együttes 
számánál legalább eggyel több női WC kialakítását. 

2. A bírálat során előnyt jelentett továbbá 

- ha beruházás kapcsán érintett épület a területi kohézió erősítése érdekében a 
területfejlesztési szempontból kedvezményezett és régiós szempontból leghátrányosabb 
helyzetű kistérségben található,  

- ha a projekt menedzselésére kijelölt személy tapasztalata pályázat-lebonyolítás területén 
meghaladja a 3 évet, 

- ha a pályázó szervezet hazai vagy uniós támogatásból megvalósult, beruházás tárgyú 
projekt (pl. ERFA, Phare) végrehajtásában szerzett tapasztalattal rendelkezett, 

- ha a pályázó a kötelező minimum követelményeken túl pénzügyi vezetőt alkalmazott, 

- ha az intézmény munkavállalói között a fogyatékos és/vagy megváltozott 
munkaképességű személyek aránya elérte legalább a 0,1%-ot. 

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások kapcsán a pályázónak vállalnia kellett, hogy a projekt 
menedzsmentjének ellátása érdekében a projektvezetőt a projekt teljes hossza alatt biztosítja. A 
projektmegvalósítás során javasolt volt pénzügyi vezetőt is alkalmazni. 

                                                           
53 Ezek a tevékenységek szellemiségükben már illeszkedtek a 2011-ben elfogadott Magyary Zoltán Közigazgatás-
fejlesztési Programban megfogalmazott célokhoz. 
54 Ezek az együttműködési szerződések a legtöbb helyen formális jellegűek, a pályázaton való eredményes részvételt 
lehetővé tevő „kötelezettségek”. Egyik interjúalanyunk szerint: „[v]égtelen sok együttműködési megállapodásunk van 
különféle szervezetekkel, amikbe lényegében az van leírva, hogy kölcsönösen nem bántjuk egymást. Tehát ez nem 
valódi együttműködés, azóta sem történt ez ügyben semmi változás, tehát csak a pályázat érdekében.” 



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

39 

Az önkormányzati intézmények utólagos akadálymentesítése (ROP-ok) 
Az önkormányzati fenntartású közintézmények utólagos komplex akadálymentesítése révén a 
regionális operatív programokban rögzített tervezői szándék szerint a közszolgáltatások és az 
ügyfélszolgálati szolgáltatások elérhetővé, használhatóvá válnak a fogyatékos személyek számára 
(DAOP), s lehetőséget teremtenek a fogyatékos emberek társadalmi és munkaerő-piaci 
részvételének erősödésére (DDOP). A fejlesztések tartalma a középületek és környezetük komplex 
akadálymentesítése, ami alatt az infokommunikációs akadálymentesítést is értették. A fejlesztések 
megvalósításában kiemelt figyelmet igyekeztek szentelni a régió területén lévő országos hatáskörű 
közigazgatási, igazságszolgáltatási és közszolgáltatási intézmények, középületek, valamint a régióban 
található városok és többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények 
akadálymentesítésének (KMOP). A komplexen akadálymentesítendő önkormányzati fenntartású 
középületek főbb típusai a következők voltak: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális 
alapellátás, szociális szakellátás, gyermekvédelmi alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás, 
egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. A pályázati kiírások keretében 2009-től 
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem volt támogatható. 

Noha az egyes régiókban külön azonosítószámú pályázati kiírások jelentek meg 2007-2008-ban55, 
azok csak néhány régióspecifikus elemben (pl. hátrányos helyzetű kistérségek felsorolása) 
különböztek egymástól. 2009-2010-ben egyesített pályázati kiírás jelent meg, míg 2011-ben csak a 
KMOP-ban jelent meg – a korábban el nem költött támogatási keretösszeg terhére és az Új Széchenyi 
Terv struktúrájába illeszkedve – kiírás. A 2011–2013-as ROP akciótervek újabb pályázati kiírások 
megjelentetését nem tervezik. 

A konstrukciók végrehajtásában közreműködő szervezetként a VÁTI Nonprofit Kft. regionális területi 
irodái vettek részt. A projektek maximális támogatási összege 30, illetve 40 millió forint lehetett. 15 
millió forint feletti támogatás kizárólag akkor volt igényelhető, ha a komplex akadálymentesítés 
megvalósításához lift beépítése vált szükségessé. 

A komplex akadálymentesítés az önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatás, vagy 
telephelyenként történő pályázás esetén a fejlesztésben érintett telephely/telephelyek valamennyi 
fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára 
történő egyenlő esélyű hozzáférésének a biztosítását jelenti. Minden olyan tevékenység támogatható 
volt, aminek eredményeként teljesültek a (TIOP-nál is alkalmazott) Segédlet a közszolgáltatások 
egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentumban foglalt minimum 
követelmények (lásd: P. Farkas–Pandula, 2007; ill. Pandula, 2009).  

A pályázatokról 2007-ben és 2008-ban egyfordulós eljárásrend alkalmazása mellett döntöttek, majd 
2009-től – az egyszerűsítés és gyorsítás jegyében – automatikus eljárásrendet alkalmaztak56. Az 
eljárásrendből fakadóan a pályázatok érdemi tartalmi értékelésére ekkor már nem került sor, a KSZ-
ek a benyújtott tervdokumentációk alapján, a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján 
döntöttek a projektek támogatásáról. Valamennyi pályázó, aki ezen feltételeknek megfelelt, a 
rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesült. 

A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett 
akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehetett támogatást nyerni. A támogatás az alábbi 

                                                           
55 Az egyes régiókban azért nem egy időpontban hirdették meg a kiírásokat, hogy a relatíve kis számú rehabilitációs 
szakmérnöknek ne néhány hónap alatt kelljen nagy tömegű projekt előkészítésébe bekapcsolódnia.  
56 Automatikus (normatív) eljárásrend esetén valamennyi, korábban csak a támogatási szerződéshez benyújtandó 
dokumentum már a pályázat keretében benyújtásra kerül, így a pályázat egyben szerződéskötési ajánlatnak minősül. 
Ebben az esetben nem kerül sor külön támogatási szerződés megkötésére, a Felek között a támogatási jogviszony a 
támogató részéről kibocsátott támogatói okirattal jön létre, mely tartalmazza a támogatásra vonatkozó feltételeket. 
(DAOP 2010. éves jelentés, 107. oldal) 
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három kategóriába tartozó, közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítéséhez 
igényelhető: 

1. olyan épület, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
akadálymentesítési átalakításokat; 

2. olyan épület, amely részben akadálymentes (pl.: az épületbe való bejutás biztosított, de nincs 
akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérő padlószint magasságú 
épületrészek között, az épület kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai 
szempontból még nem); 

3. olyan épületnél, amelyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő fizikai akadálymentesítési 
átalakításokat már elvégezték, viszont kommunikációs szempontból még nem akadálymentes. 

A fizikai akadálymentesítés minimum követelményeit a pályázati kiírások a következőképpen 
határozták meg: 

1. épület körüli környezet kialakítása: akadálymentes parkoló, járdák, gyalogutak kialakítása, 

2. lejtők (rámpák), bejáratok, szélfogó akadálymentes kialakítása, 

3. folyosók, felvonók kialakítása, lépcsők akadálymentesítése, 

4. belső helyiségek, ügyfélforgalmi területek kialakítása, járófelületek, falburkolatok, biztonsági 
rendszerek, ügyfélforgalmi pultok, WC-mosdó helyiség kialakítása.  

Az infokommunikációs akadálymentesítés minimum követelményei a következők voltak: 

1. az épületben a fogyatékos emberek által használt minden telekommunikációs és 
számítástechnikai eszköz megfelelő kialakítása vagy átalakítása oly módon, hogy azokat 
bármilyen típusú fogyatékos személy is használhassa, 

2. információs rendszer kialakítása (síkírásos, dombornyomott és Braille-írásos információs táblák 
elhelyezése, színkódolt táblák, illetve ikonokkal, könnyen értelmezhető szimbólumokkal 
kiegészített táblák), 

3. speciális fényjelző (feliratos) és hangos tájékoztató – egyben riasztó és vészutasító - 
berendezések létesítése, 

4. indukciós hurokrendszer biztosítása, 

5. burkolati vezető- és védősávok kialakítása, 

6. lépcsőélek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése. 

A 2007-ben megjelent kiírás esetében a szakszerű kialakítás és a fogyatékos emberek igényeinek 
maximális figyelembe vétele érdekében az akadálymentesítéshez az előkészítés folyamatába 
kötelező volt rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők bevonása. A 2009-ben 
megjelent kiírás már mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás folyamatában megköveteli 
rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonását. A 2007-2008-as kiírásokban a 
pályázat elbírálásakor előnyt (pluszpontot) jelentett, ha a pályázó a fejlesztés megvalósításában 
együttműködött a fogyatékos személyek érdekképviseletét vállaló szervezettel. A 2009-2010-es 
kiírásoknál már – illeszkedve az automatikus eljárásrend bírálati korlátaihoz – a pályázat 
előkészítésébe és a megvalósítás folyamatába kötelező volt a fogyatékos emberek – mozgás-, látás- 
hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták – legalább 3 helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi 
szervezetének bevonása. Az együttműködési megállapodásnak egyértelműen utalnia kellett az 
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érdekvédelmi szervezet előkészítésben, illetve megvalósításban való részvételére. A VÁTI a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal kötött szerződés keretében 2007–2009 
között monitoring szakértőkkel segítette a pályázókat a projektek megvalósításában (FSZEK, 2009). 

OP és prioritás szintű indikátor nem vonatkozik a beavatkozásokra. A projektek nyomon követési 
(monitoring) indikátorai a következők voltak: 

- Akadálymentesített intézmények száma (output) – minimálisan elvárt célérték = 1 

- A támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások száma (output) – minimálisan 
elvárt célérték = 1 

- (csak 2007-2008-ban) A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben 
dolgozó fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 
(eredmény) – minimálisan elvárt célérték nem volt megadva. 
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Az akadálymentesítési támogatások igénylésének jellemzői –
forrásabszorpciós vizsgálat 

A beadott pályázatok számának alakulása – pályázási aktivitás 
Az állami szervezetek akadálymentesítéseit támogató pályázati kiírásokra 249 pályázatot nyújtottak 
be, melyek közül négy már a befogadáskor el lett utasítva, 51-et jogosulatlansági okok miatt nem 
támogattak, 21 pedig nem kapta meg a bíráló bizottságtól a támogatást. 14 projekt esetében a 
kedvezményezettek a szerződéskötés folyamatában vagy azt követően léptek vissza a 
megvalósítástól. Összességében 159 projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, melyek 
aránya a beadott pályázatokhoz képest megegyezik az önkormányzatiakkal. 

Az önkormányzati akadálymentesítéseket támogató kiírásokra összesen 1480 pályázatot nyújtottak 
be, melyek közül 178-at jogosulatlansági okok miatt utasítottak el. A bíráló bizottságok által nem 
támogatott pályázatok száma 329 volt, s 63 projekt esetében történt meg a szerződéskötés előtti 
vagy utáni visszalépés57. Önkormányzati szervezetek összesen 910 projektet valósítottak meg, ami a 
beadott pályázatok 61,5%-át jelenti.  

                                                           
57 A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából a Budapest Intézet 2009-ben jelentést készített (Reszkető–
Váradi, 2009), mely a ROP 2007–2008. évi akciótervek keretében szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztésére, a bölcsődék önálló fejlesztésére, valamint az akadálymentesítésre 
irányuló pályázati kiírások végrehajtásának előrehaladását összegzi. A jelentés szerint az akadálymentesítési 
pályázatok ismertsége és népszerűsége alacsonyabb volt, mint a többi vizsgált pályázat típusé, és a beadott projektek 
lényegesen nagyobb hányada, több mint negyede bukott el beadási és formai okokból. Ez a szerzők megállapítása 
szerint kisebb elköteleződésre és ebből fakadóan kisebb gondosságra utal. 
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8. táblázat: A beadott pályázatok támogatástörténete kiírásonként 

Konstrukció 

Összes 
beadott 
pályázat 
száma

58
 

Befogadás
-kor 

elutasítva 

Jogosulat-
lanság 
miatt 

elutasítva 

Nem 
támoga-

tott 
pályázat 

Vissza-
lépett 

Megvalósí-
tott 

projekt 

Megvaló-
sított 

projektek 
aránya, % 

Önkormányzati akadálymentesítések 

DAOP-4.3.1 98 0 25 5 2 66 67,3% 

DAOP-4.3.1-09 61 0 0 21 2 38 62,3% 

DDOP-3.1.1 84 0 36 7 6 35 41,7% 

DDOP-3.1.1-09 74 0 0 32 1 41 55,4% 

ÉAOP-4.1.5 168 0 32 9 10 117 69,6% 

ÉAOP-4.1.5-09 150 0 0 68 8 74 49,3% 

ÉMOP-4.2.2 295 0 60 39 12 184 62,4% 

ÉMOP-4.2.2-09 182 0 0 69 4 109 59,9% 

KDOP-5.3.2 71 0 8 21 4 38 53,5% 

KDOP-5.3.2-09 29 0 0 6 0 23 79,3% 

KMOP-4.5.3 61 0 9 8 6 38 62,3% 

KMOP-4.5.3-09 78 0 0 16 3 59 75,6% 

KMOP-4.5.3-10 1 0 0 0 0 1 100,0% 

KMOP-4.5.3-10-11 65 0 0 20 1 44 67,7% 

NYDOP-5.1.1/E 32 0 8 2 3 19 59,4% 

NYDOP-5.1.1/C-09 31 0 0 6 1 24 77,4% 

Önkormányzatok összesen 1480 0 178 329 63 910 61,5% 

Állami akadálymentesítések 

KMOP-4.4.2 13 0 0 1 1 11 84,6% 

KMOP-4.4.2/09 7 0 1 0 0 6 85,7% 

TIOP-3.3.1-07/1 48 0 18 0 1 29 60,4% 

TIOP-3.3.1-08/1 66 3 14 10 5 34 51,5% 

TIOP-3.3.1/A-09/1 47 1 11 4 0 31 66,0% 

TIOP-3.3.1/A-10/1 68 0 7 6 7 48 70,6% 

Állami intézmények 
összesen 

249 4 51 21 14 159 63,9% 

Mindösszesen 1729 4 229 350 77 1069 61,8% 

Forrás: EMIR 1.1. lekérdezés 2012. januári adatai 

 

A TIOP 3.3.1. teljes – támogatásra fordítható – pénzügyi kerete 63,5 millió euró (15 754 millió [248-
as FT/EUR árfolyamon]) volt az 1. akcióterv szerint. Az első akcióterv mintegy 300 projektet tervezett, 
s 2007-2008-ban sor került volna a teljes kötelezettségvállalásra (100%-os támogatási intenzitás 
mellett). A TIOP 3. prioritás egészéből 2009-ben 27 milliárd forint, a 3.3.1. konstrukció keretéből ezen 
belül 7,95 milliárd forint lett átcsoportosítva – a gazdasági válság kezeléséhez kapcsolódóan – a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program végrehajtására. Az átcsoportosítást a Bizottság 2009 
augusztusában hagyta jóvá59. Az elvonás a forrásfelhasználási (abszorpciós) nyomáson is enyhített, 
tekintettel arra, hogy a 2007–2009 között meghirdetett kiírásokra a vártnál lényegesen kevesebb 
pályázat érkezett be, elsősorban az alacsony érdeklődés miatt (TIOP félidei értékelés, 39–40. oldal). 
A forrásabszorpciót nem lehetett növelni a „tartaléklistás” pályázatok támogatásával sem, mivel a 
korábbi alacsony érdeklődés miatt ilyet nem tudott a döntéshozó kialakítani. Az átcsoportosítást 
követően a konstrukcióra a korábbi 15 754 millió forintos keretből 9 583 millió forint maradt60. Ebből 
a 2010-ben meghirdetett kiírás során 1158 millió forintot szerződtek le. A négy fordulóban 
meghirdetett konstrukcióra beérkezett pályázatok száma összességében jelentősen alulmúlta a 
tervezettet, kizárólag az utolsó forduló esetében61 volt elmondható, hogy a benyújtott pályázatok 

                                                           
58 Az NFÜ nyilvános EMIR tájékoztatási adatbázisában (http://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1) szereplő 
adatoktól az itt közöltek eltérhetnek, mivel mi kiszűrtük a duplikátumokat és az először hibásan majd újra feltöltött 
pályázatokat. 
59 http://www.nfu.hu/content/3657 
60 260 Ft/EUR árfolyamon 
61 Ez azért meglepő, mert a pályázatok benyújtására 2010.május 17-től 2010. szeptember 30-ig volt lehetőségük a 
pályázóknak, ami időben egybeesett az 2010-es kormányváltást követő államigazgatási átalakítások első időszakával. 
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forrásigénye megfelelt a tervezettnek. Hatályos támogatási szerződéssel 159 projekt rendelkezik az 
NFÜ weboldalán elérhető információk szerint, ami 3 182 millió forint TIOP és 414 millió forint KMOP-
támogatással megvalósult/megvalósuló fejlesztést jelent. A TIOP 3.3.1. és a KMOP 4.4.2. pénzügyi 
előrehaladásának jelenlegi állását a következő táblázatban foglaltuk össze: 

9. táblázat: A TIOP 3.3.1. és a KMOP 4.4.2. pénzügyi előrehaladása 

AT Konstrukció 
Támogatás 
kerete M Ft 

Minimális és 
maximális 

támogatási 
összeg 
M Ft 

Támogatás 
mértéke % 

Támogatott 
projektek 

tervezett száma 

Hatályos szerződés 
összege 

M Ft 

2007-2008 KMOP 4.4.2. 1060 5-30 100 35 256 

2009-2010 KMOP 4.4.2.-09 790 5-30 100 28 158 

2007-2008 TIOP 3.3.1.-07/1 
7533 15-30 100 300 

640 

2007-2008 TIOP 3.3.1.-08/1 819 

2009-2010 TIOP 3.3.1/A-09/1 
2050 0,5-30 100 70-150 

563 

2009-2010 TIOP 3.3.1/A-10/1 1158 

Összesen 
3182 M Ft TIOP és 414 

M FT KMOP 

Forrás: http://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1 (2012. április 6.), ill. akciótervek 

A 2009–2010-es akciótervben a 3.3.1. konstrukció keretében b.) és c.) jelű kiírásokat is terveztek 
(Jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése, illetve elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása, melyek a 2011–2013 akciótervben is megjelennek), ám az értékelés megkezdésének 
napjáig meghirdetésre nem került sor. A 2011–2013-as akciótervben megjelenő TIOP 3.3.1.A „A 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” pályázati 
kiírást 2012-ben tervezi elindítani az IH 8 milliárd forint meghirdethető keretösszeggel. A projektek 
tervezett minimális, illetve maximális mérete – 100%-os támogatási intenzitás mellett – 0,5–35 millió 
forint. Az Akciótervben mintegy 400 támogatandó projekttel terveztek. 

Az akadálymentesítést szolgáló ROP-os projektek több mint 13 milliárd forintnyi támogatást 
kaptak, a projektek több mint 15 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztést. A ROP 
konstrukciók megvalósulásának jelenlegi állását a következő táblázatban foglaltuk össze: 

                                                                                                                                                                                     
A korábbi – a pályázók alacsony érdeklődését hozó pályázati – körök időszakában hasonló léptékű államigazgatási 
átalakításokra nem került sor. 
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10. táblázat: Az egyenlő esélyű hozzáférést támogató ROP-konstrukciók pénzügyi előrehaladása 

AT Konstrukció 
Támogatás 
kerete M Ft 

Minimális és 
maximális 

támogatási 
összeg 
M Ft 

Támogatás 
mértéke % 

Támogatott 
projektek 

tervezett száma 

Hatályos 
szerződés 
összege 

M Ft 

2007-2008 DAOP 4.3.1. 1022 1-15 90 126 665 

2009-2010 DAOP 4.3.1.-09 446 5-30 95 15 635 

2007-2008 DDOP 3.1.1. 400 10-20 85 30 377 

2009-2010 DDOP 3.1.1.-09 800 2-30 90 40 688 

2007-2008 ÉAOP 4.1.5. 1844 0,9-25 90 150 1464 

2009-2010 ÉAOP 4.1.5.-09 1710 5-30 95 65 1356 

2007-2008 ÉMOP 4.2.2. 2160 0-20 90-95 360 2059 

2009-2010 ÉMOP 4.2.2.-09 1740 2-30 95 58 1680 

2007-2008 KDOP 5.3.2. 834 1-20 90 20-40 404 

2009-2010 KDOP 5.3.2.-09 420 2-30 90 40 407 

2007-2008 NYDOP 5.1.1./E 700 10-15 60-70 20 183 

2009-2010 NYDOP 5.1.1./C-09 570 5-40 85 15 580 

2007-2008 KMOP 4.5.3. 2580 2-25 90 118 635 

2009-2010 KMOP 4.5.3.-09 

1790 5-30 90 57 

1146 

2009-2010 KMOP 4.5.3.-10 14 

2009-2010 KMOP 4.5.3.-10-11 781 

Összesen 
13 084  
M Ft 

Forrás: http://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1 (2012. március 10.), ill. akciótervek 

 

Az önkormányzati akadálymentesítések esetében régiók és kiírások közti különbségek a beadott és 
megvalósított pályázatok arányában nem tapasztalhatók, azt követően sem, hogy 2009-től már nem 
egyfordulós, hanem automatikus eljárásrend keretében került sor a támogatási döntés 
meghozatalára. Az egyfordulós eljárásrend alkalmazásakor (2007-es és 2008-as kiírások) már a 
jogosultsági kritériumok ellenőrzésekor elutasították a pályázatok egy részét, később pedig, amikor 
az automatikus (a kiválasztás egyfordulós, folyamatos eljárással) eljárásrendet alkalmazták, megnőtt 
a támogatásban nem részesített pályázatok száma. Érdemben azonban az eljárásrend módosítása 
miatt nem változott a támogatott pályázatok aránya, az mindkét eljárásrend mellett 61,5% volt, 
ugyanakkor mintegy ötödére esett vissza a átlagos bírálati idő, az egyfordulós esetében átlagosan 
293 nap, az automatikus esetében pedig 75 nap telt el a benyújtás és a szerződéskötés között.  
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11. táblázat: A pályázatok benyújtása és a támogatási szerződés hatálybalépése közt eltelt idő 
alakulása 

Konstrukció 
A pályázat benyújtása és a szerződés  

hatályba lépése között eltelt idő mediánja [nap] 
Önkormányzati szervezetek 

DAOP-4.3.1 239 

DAOP-4.3.1-09 54 

DDOP-3.1.1 266 

DDOP-3.1.1-09 55 

ÉAOP-4.1.5 290 

ÉAOP-4.1.5-09 84 

ÉMOP-4.2.2 350 

ÉMOP-4.2.2-09 76 

KDOP-5.3.2 267 

KDOP-5.3.2-09 49 

KMOP-4.5.3 270 

KMOP-4.5.3-09 77 

KMOP-4.5.3-10 57 

KMOP-4.5.3-10-11 79 

NYDOP-5.1.1/E 254 

NYDOP-5.1.1/C-09 98 

Állami szervezetek 

KMOP-4.4.2 165 

KMOP-4.4.2/09 191 

TIOP-3.3.1-07/1 154 

TIOP-3.3.1-08/1 135 

TIOP-3.3.1/A-09/1 224 

TIOP-3.3.1/A-10/1 245 

Forrás: EMIR 1.1. lekérdezés 2012. januári adatai  

Az állami szervezetek akadálymentesítési pályázatainak átlagos elbírálási ideje 186 nap volt, ráadásul 
ez az időtáv a 2009-es és 2010-es kiírások esetében lényegesen meghaladta a korábbi évekét. Az 
elbírálási folyamat lassulása az állami szervek pályázatai esetében azért figyelemre méltó, mert az 
önkormányzatiak elbírálási ideje mindeközben negyedére csökkent – az eljárásrend módosítása 
miatt. Eredményeink arra utalnak, hogy a későbbi kiírások során – a döntési folyamat felgyorsítása 
végett – az állami szervek pályázatainak támogatásakor is alkalmazható az automatikus 
eljárásrend.  

A rendelkezésünkre álló 2012. januári keltezésű EMIR-adatbázis62 (1.1. lekérdezés) 960 
akadálymentesítési pályázó szervezetet tartalmaz, melyek közül 681-tel kötöttek 
akadálymentesítésre támogatási szerződést. A pályázási aktivitásban jelentős különbségek vannak, 
míg számos szervezet csak egy pályázatot adott be, addig volt olyan, ami tizenegyet. A különbségek 
okaként egyrészt a szükségletbeli eltérések merülhetnek fel, másrészt az NSRK pályázási 
tapasztalatokban, a pályázatkészítési kapacitásokban fennálló különbségek. A legtöbb támogatást 
kapó 10 szervezetet a következő táblázatban tüntettük fel. 

                                                           
62 A projektterv készítése során szóbeli engedélyt kértünk és kaptunk megbízó képviselőjétől a Hétfa Kutatóintézet 
által az NFÜ megbízásából készülő másik projekt keretében átadott EMIR használatára. 
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12. táblázat: A legtöbb pályázatot benyújtó 10 szervezet 

Szervezet 
Állami / 

önkormányzati 
akadálymentesítés 

Leszerződött 
támogatás (M Ft) 

Beadott pályázatok 
száma 

Kazincbarcika Város Önkormányzata  Önkormányzati 200 11 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  Önkormányzati 185 10 

Gyulai Törvényszék (Békés Megyei Bíróság63)  Állami 178 8 

Kecskeméti Törvényszék (Bács-Kiskun Megyei Bíróság) Állami 157 8 

Somogy Megyei Önkormányzat  Önkormányzati 157 8 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal  Önkormányzati 148 8 

Kaposvári Törvényszék (Somogy Megyei Bíróság) Állami 144 6 

Szegedi Törvényszék (Csongrád Megyei Bíróság) Állami 144 5 

Békés Megyei Kormányhivatal  Állami 141 5 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  Önkormányzati 138 9 

Forrás: EMIR 1.1. lekérdezés 2012. januári adatai 

Az állami szervek akadálymentesítés céljából átlagosan ugyan több pályázatot nyújtottak be, mint a 
települési önkormányzatok, ám a pályázó állami szervek által átlagosan beadott négy pályázatból 
három akadálymentesítést szolgált, míg az önkormányzatoknál alig minden harmadik. A felkeresett 
önkormányzatok gyakorlatában az akadálymentesítési pályázat jellemzően a méretéből fakadóan 
kisebb jelentőségűek közé tartozott, amit a település pályázatkészítő projektmenedzsment 
rendszere – hasonlóan a többi pályázathoz – elkészített és lemenedzselt. A legnagyobb forrásszerző 
önkormányzatok közbeszerzésen kiválasztott pályázatíró céggel együttműködve készítették el az 
akadálymentesítési pályázatokat (lásd Komplex akadálymentesítési jó gyakorlatok c. alfejezet). 

13. táblázat: A pályázó állami és önkormányzati szervezetek NSRK pályázási aktivitása 

Mérőszám Állami Önkormányzati 
Beadott akadálymentesítési pályázatok átlagos száma 3,05 1,69 

Beadott NSRK-pályázatok átlagos száma 4,4 10,3 

Beadott pályázatok közt az akadálymentesítésesek 
átlagos aránya, % 

78,0 31,2 

Összes megítélt NSRK-támogatásból az 
akadálymentesítésesek átlagos aránya, % 

73,4 27,2 

Csak akadálymentesítésre pályázó szervezetek aránya, 
% 

59,3 10,1 

Forrás: EMIR 1.1. lekérdezés 2012. januári adatai 

A 81 pályázó állami szerv közül 48 (60%) csak akadálymentesítéses pályázatot nyújtott be, míg az 
önkormányzatok esetében ez az arányszám 10%-os. Így eredményeink alapján kijelenthető, hogy az 
állami szervek számára kiírt TIOP- és KMOP-konstrukciókra nagy számban adott be olyan szervezet 
pályázatot, amik más NSRK-támogatásra nem pályáztak/pályázhattak, így belső pályázatkészítő 
vagy projektmenedzsment-kapacitásokat sem építettek ki a fejlesztési források megszerzésére.  

Döntési motivációk és a pályázatok előkészítésének jellemzői 
A kérdőíves vizsgálatba bekapcsolódó szervezetek megkérdezett munkatársai úgy ítélték meg, hogy 
az esetek több mint felében a pályázatok benyújtásáról elsősorban a fenntartók döntenek, további 
közel 40%-ban pedig azt konzultáció előzi meg a fenntartó és az intézmény vezetője között. Az 
átlagosnál valamelyest nagyobb szerep jut a pályázati döntés meghozatalában a szervezeti 
vezetésnek az állami fenntartású intézményekben.  

                                                           
63 2012. január 1-től a bíróságok elnevezése megváltozott. 
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14. táblázat: Az intézmény pályázati részvételére vonatkozó döntéshozatal helye* (%) 

Döntéshozatal Pályázó szervezetek (%) 
Inkább fenntartói döntés 52,9 

Inkább intézmény-/szervezeti vezetői döntés 7,1 

Konzultáció alapján együttes döntés 37,1 

Egyéb 2,9 

Összesen 100,0 

N 70 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
* azokban a szervezetekben, ahol az intézményi és fenntartói döntéshozatal elkülönül. 

A pályázati kiírásról a projektek kétharmada esetében az intézmény munkatársai révén szereztek 
tudomást a döntéshozók, az esetek egynegyedében pedig egy külső szereplő ajánlotta a szervezet 
figyelmébe. A megkérdezett munkatársak véleménye szerint a pályázat benyújtásában legnagyobb 
szerepet játszott motivációs tényező a jogszabályi kötelezettség teljesítése volt.64 Közel ilyen fontos 
volt az, hogy ezek az intézmények élni akartak a pályázati lehetőséggel. A fenntartó, valamint az 
intézményvezető részéről megfogalmazott elvárás a harmadik-negyedik a motivációk sorrendjében. 
A potenciális használó, a mozgásukban korlátozott, valamint értelmi fogyatékos ügyfelek közül 
leginkább a babakocsit használó szülők és az idősek igényei játszottak szerepet a pályázási döntés 
meghozatalában. Jelentős tényezőnek tekinthető továbbá az is, hogy e projektek lehetőséget 
nyújtottak arra, hogy olyan felújítási munkálatokat is elvégezzenek az intézmények, amelyeket nem 
tudtak volna más forrásból fedezni. Legkisebb súllyal a pályázatíró, a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő, valamint a civil szervezetek ajánlása esett latba a pályázási döntés 
meghozatalakor. 

                                                           
64 A pályázás motivációjának vizsgálata sajátos érvényességi problémákat vet fel: a pályázó intézmény „viselkedését”, 
„motivációit” szeretnénk feltárni egy, gyakran esetlegesen kiválasztott, az adott projekthez nem is minden esetben 
szorosan kapcsolódó munkatárs megkérdezésével. A mintába került 278 projekt mintegy egynegyede esetében a 
válaszadó sem a pályázat előkészítésében, sem pedig a projekt lebonyolításában nem vett részt. Így amikor a 
pályázási vagy egyéb döntés intézményes motivációjának tényét szeretnénk megismerni, tudatosítanunk kell, hogy 
voltaképpen csak a megkérdezett motivációra vonatkozó utólagos véleményét ismerjük. 
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2. ábra: A pályázat benyújtásának motivációja (átlagos pontszám*) 

 
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

* egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett az adott motiváció fontosságát értékelni úgy, hogy az 1 azt jelentette, hogy egyáltalán 

nem volt fontos, az 5 pedig, hogy rendkívül fontos szempont volt. 

Azoknál az állami szervezeteknél, ahol viszonylag nagy számban valósítottak meg 
akadálymentesítési projektet, néhány pályázatíró cég felkészült munkája áll a háttérben. Ezt az 
összefüggést erősítik a kérdőíves vizsgálat eredményei is, melyek szerint a megkérdezett állami és 
önkormányzati szervezetek többsége nem rendelkezik saját pályázatírói kapacitással. 
Egyharmadukban a pályázatok előkészítésével olyan munkatársakat bíznak meg, akik emellett más 
feladatokat is ellátnak. Azokban az esetekben, amikor a pályázatírást külső cégre bízzák, nem az a 
jellemző, hogy a teljes munkafolyamatot a cégnek delegálnák, hanem együtt, a szervezet 
munkatársaival folyamatos egyeztetésben állítják össze azokat. A már elnyert pályázatok 
menedzsmentjét a megkérdezett intézmények 40, illetve 10%-ában tudják saját munkatársak 
közreműködésével ellátni: előbbi esetben az alkalmazottak részben, utóbbiban teljes egészében ezzel 
foglalkoznak. Az állami fenntartású intézményeknek sokkal több akadályt kell leküzdeniük egy-egy 
pályázat elkészítésekor, hiszen tízből mindössze egyben dolgozik olyan alkalmazott, aki részben 
pályázatírással is foglalkozik, 84%-ukban pedig semmilyen pályázatírói kapacitás nem áll 
rendelkezésre. 



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

50 

3. ábra: Az állami és önkormányzati fenntartású szervezetekben rendelkezésre álló pályázati 
kapacitások (%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

Feltehetőleg a pályázatok összeállítására fordítható kevesebb emberi erőforrásnak tudható be az is, 
hogy az állami fenntartású intézmények az önkormányzatiakhoz viszonyítva lényegesen kevesebb 
európai uniós pályázatot nyújtottak be, nyertek és bonyolítottak le az elmúlt 5 évben.  
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4. ábra: Az állami és önkormányzati fenntartású szervezetek pályázati tevékenysége az elmúlt 5 
évben (pályázatok száma átlagosan) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

A pályázatok megírása során a két intézménytípus képviselői hozzávetőlegesen azonos arányban – 
tízből kilenc – veszik igénybe pályázatíró cég szolgáltatásait a pályázatkészítési fázisban. Az utólagos 
akadálymentesítésre kiírt pályázatok összeállításakor viszont az állami fenntartású intézmények 
jóval nagyobb arányban – több mint 80%-ban – támaszkodtak pályázatíró cég segítségére, mint az 
önkormányzati fenntartásúak (65%).  

A kérdőívre válaszolók nem csak a pályázatkészítés során érzékeltek humánerőforrás-hiányt, hanem 
a pályázati menedzsment terén is meglehetősen nagy emberhiányról számoltak be: a szervezetek 
közel fele nem tudta a pályázati menedzsmentet saját munkatárs bevonásával elvégezni. 

15. táblázat: Saját, EU-s projekt menedzsmentjére alkalmas szervezeti kapacitás rendelkezésre 
állása (%) 

Saját pályázatírói kapacitások Pályázó szervezetek/intézmények (%) 
Van                                                                                                                                                                                                                                                       

Projektmenedzsmentet kapcsolt 
munkakörben végző munkatársak 

40,7 

Projektmenedzsment munkakörben dolgozó 
stáb 

10,8 

Projektmenedzsment stáb 1,5 

Nincsen 

Nincsen saját projektmenedzsment-
kapacitás 

46,9 

Összesen 100,0 

N 194 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
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Amint az a fentiekből is kiderült, az ügyfelek vélt vagy valós igényei a szervezet működési 
logikájának sajátosságaihoz viszonyítva kisebb súllyal jelentek meg a pályázási döntés 
meghozatalában. Leginkább a kisgyermekes és idős ügyfelek hozzáférési szükségleteire 
mutatkoztak az intézmények – a válaszadók megítélése szerint – érzékenynek. A fogyatékos 
ügyfelek száma csak a megkérdezettek kb. egynegyede számára volt valamelyest vagy teljes 
mértékben perdöntő. A motivációknak ez a sorrendje tökéletesen tükrözi azt a statisztikai percepciót, 
amellyel a kérdőívre válaszoló munkatársak, projektgazdák megbecsülték a különféle hozzáférési 
nehézségekkel küzdő ügyfelek teljes ügyfélkörön belüli arányát. A hetente átlagosan közel 450 főt 
kiszolgáló intézményekben az ügyfeleknek körülbelül 12%-a közlekedik babakocsival, és további 
egyötödük valamilyen mozgási nehézséggel küzdő idős ember. A válaszadók becslése szerint további 
5, illetve 6%-ot tesznek ki az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott ügyfelek. A legkisebb csoportot 
(2-3%) a hallás- és látássérültek képezik. A különféle nehézségekkel küzdő ügyfelek arányának 
becslése nagy valószínűséggel összefügg az arra irányuló percepcióval, hogy ezek a csoportok 
mennyire erőteljesen és „hallhatóan” fogalmazták meg igényüket az akadálymentesített 
környezetre, és érvényesítették erre vonatkozó érdekeiket. 

16. táblázat: A fogyatékos ügyfelek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megoldása az 
akadálymentesítés előtt (%) 

A hozzáférés elősegítése Akadálymentesített intézmények (%) 
Az ügyféllel érkező személyek segítségével 37,6 

Az intézmény munkatársainak közreműködésével 53,3 

Egyszerűbb technikai eszközök segítségével 3,3 

Egyéb módon 5,8 

Összesen 100,0 

N 242 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A „leghangosabbnak” és „legláthatóbbnak” vélt csoport a mozgáskorlátozottaké (válaszadók szerint 
a szervezetek 78%-ában jelezték mozgássérült ügyfelek az igényüket), a legkevésbé „láthatók” pedig 
a megkérdezett munkatársak megítélése szerint az értelmi fogyatékosok voltak. A hallás-, illetve 
látássérültek 32-40%-a nyilvánított ki ilyen igényt.  



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

53 

5. ábra: Akadálymentesítésre vonatkozó igények a különböző fogyatékossági csoportok részéről 
(%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

Az akadálymentesítés előtt a fogyatékos ügyfelek segítségére az esetek több mint felében az 
intézmény munkatársai voltak. Több mint egyharmadot tettek viszont ki azok az esetek, amelyekben 
az ügyfél kísérőre szorult, mert az alkalmazottak nem tudták megoldani a helyzetet. 

A pályázatok elkészítésébe bevont szakemberek és szervezetek 
A pályázatok döntő többsége – mintegy 90%-a – kötelező módon előírta rehabilitációs 
környezettervező szakmérnökök/szakértők előkészítő munkába való bevonását. Az adatok azonban 
arra engednek következtetni, hogy munkájukat akkor is igénybe vették, ha ezt a pályáztató nem írta 
elő. 
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17. táblázat: A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértő szerepe a projektek 
lebonyolításában (%) 

Rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők szerepe Projektek (%) 
Részt vettek? 

Igen 89,9 

Mely szakemberek? 

Ugyanazok a szakemberek, mint a pályázatírás során 91,4 

Részben különböző rehabilitációs szakemberek 5,1 

Más rehabilitációs szakemberek 1,0 

A pályázat előkészítésébe nem vontak be rehabilitációs 
szakembereket 

2,5 

Összesen 100,0 

N 197 

A bevont rehabilitációs szakemberek kapcsolata a lebonyolító intézménnyel 

Saját munkatársak 0,5 

Külső szakértők 99,5 

Összesen 100,0 

N 196 

Nem 10,1 

Összesen 100,0 

N 228 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A válaszadók tíz esetből 9-ben ugyanazzal a külső – azaz nem a pályázó intézmény kötelékében 
dolgozó – rehabilitációs környezettervező szakmérnökökkel dolgoztak, mint a pályázatírás során. 
Részvételük a projekt megvalósításában a megkérdezett munkatársak szinte egyöntetű vélekedése 
szerint többnyire vagy nagyon hasznos volt. 

18. táblázat: A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök pályázat előkészítésébe való 
bevonásának megítélése (%) 

Hasznosság Projektek (%) 
Teljes mértékben hasznos 76,0 

Inkább hasznos 23,0 

Inkább nem hasznos 0,9 

Összesen 100,0 

N 217 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Az állami intézmények által beadott összes pályázat összeállítása során bevontak fogyatékos 
szervezeteket,65 míg ez a gyakorlat csak az önkormányzati fenntartású intézmények kétharmadára 
volt jellemző.  

                                                           
65 Ez a pályázatok elbírálásánál előnyt jelentett a pályázati útmutató szerint. 
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6. ábra: Milyen szakembereket, szervezeteket vontak be a pályázatok előkészítésébe a pályázók? 
(%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

Akárcsak az előkészítés során, a projektek lebonyolításába is jobbára a fogyatékos érdekképviseleti 
szervezeteket vonták be, s csupán kisebb mértékben egyéni fogyatékos személyeket. 
Megfigyelhető, hogy az egyes projektek lebonyolításába az előkészítéssel azonos mértékben vontak 
be mind szervezeteken kívüli fogyatékos személyeket (körülbelül 10 projekt közül egyben), mind 
pedig egyéb szereplőket.  
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7. ábra: Milyen szakértőket, szervezeteket vontak be a pályázók a projektek megvalósításába? (%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

A projektek közel egynegyedének megvalósításában külső szereplőként nemcsak akadálymentesítési 
szakértők és bizonyos fogyatékos érdekvédelmi szervezetek képviselői, hanem építészek, műszaki 
ellenőrök, kivitelezők, közbeszerzési tanácsadók és tervező mérnökök is részt vettek. Lényegesen 
alacsonyabb arányban vonták azonban be a fogyatékosügyi civil szféra képviselőit a lebonyolításba 
(az eseteknek csak mintegy felében), mint a pályázatok előkészítésébe (a pályázatok mintegy 
háromnegyedében). 

Az akadálymentesítések tartalma (outputok) 
A projektek előrehaladásról a kedvezményezettek által szolgáltatott monitoring adatok szerint 2012 
júliusának elejéig az állami szervezetek 75 épületet és bennük 956 ügyfélteret 
akadálymentesítettek. A projektek kimeneteként 36 000 négyzetméternyi ügyféltér 
akadálymentesült komplex módon, s mintegy 1860 közszolgáltatás (hivatali ügyintézési lehetőség) 
vált újonnan akadálymentesítetté. Egy állami épület komplex módon történő akadálymentesítése 
átlagosan közel 24 millió forintnyi NSRK-támogatással valósult meg. 

Az önkormányzati projektekről gyűjtött monitoring információk szerint a ROP-os projektek 
keretében 892 intézmény akadálymentesítése valósult meg, átlagosan 8,3 millió forint NSRK-
támogatás mellett. A projektek eredményeként 1490 közszolgáltatás vált akadálymentesen 
elérhetővé. 

Az állami és önkormányzati szervezetek NSRK-támogatással megvalósult projektjei révén 
összességében legalább 967 közintézmény és 3350 közszolgáltatás vált komplex módon 
akadálymentesítetté – legalábbis az EMIR-ben rögzített – számos esetben hiányos és vélhetően hibás 
adatokat is tartalmazó – monitoring információk szerint. 
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19. táblázat: A projektek kimenetei az NFÜ által rögzített monitoring információk alapján 

Mutató neve Adatot 
szolgáltató 

projektek száma 

Tervérték Tényérték Egy egységre jutó 
átlagos (hatályos) 

támogatás (ezer Ft) 

Állami akadálymentesítések 

[Komplex módon] akadálymentesített épületek száma 
(db)  

8166 82 75 23 660 

Egyenlő eséllyel, akadálymentesen hozzáférhető 
ügyfélterek száma (db)  

114 1058 956 2 768 

Egyenlő eséllyel, akadálymentesen hozzáférhető 
ügyfélterek alapterülete (m2) 

114 41589 36044 73 

Az egyenlő eséllyel, akadálymentesen elérhető 
ügyfélterek területének és az adott intézményben lévő 
összes ügyféltér területének aránya (%) 

8167 
70,5 % 
(átlag) 

62,1 % 
(átlag) 

- 

Az egyenlő eséllyel, akadálymentesen elérhető 
közszolgáltatások száma (db) 

8168 2139 186069 954 

Egyenlő eséllyel, akadálymentesen hozzáférhető 
ügyfélszolgálati pultok száma (csak 2009-től) (db) 

8170 260 238 7 456 

Az adott intézmény éves átlagban mért ügyfélforgalma 
(fő) 

63 Hiányosan kitöltött, nem elemezhető 

Önkormányzati akadálymentesítések 

Akadálymentesített intézmények száma (db) 865 897 892 14 143 

A támogatásból akadálymentesen elérhető 
közszolgáltatások száma (db) 

863 1486 1490 8 346 

Forrás: EMIR 5.6. lekérdezés 
 

A projektmegvalósítás során felmerült nehézségek 

A kérdőíves adatfelvétel során feltárt nehézségek 
A kérdőíves felmérés eredményei szerint a legnagyobb nehézséget a projektek lebonyolítása során 
a likviditás biztosítása jelentette. Sorrendben a második legnagyobb nehézség a 
projektadminisztráció biztosítása volt, ezt pedig a projekt zárásakor a támogatási összeg lehívása 
követte. A fontosabb akadályok között találjuk továbbá a projektmenedzsmenttel, annak szakmai 
koordinációjával kapcsolatos teendők ellátását, valamint a közbeszerzéseket és a kivitelezői munka 
minőségének biztosítását. A legkisebb akadályt a kérdőívben felsoroltak közül a külső szereplőkkel – 
a rehabilitációs környezettervező szakmérnökökkel, a kivitelezővel és a pályázat kiírójával – való 
kapcsolattartás képezte. A projektek egytizedének lebonyolítása során egyéb nehézségek is 
jelentkeztek: a munka közben felmerült többletköltségek,71 a jogszabályok menet közbeni 
megváltozása, a pótmunkák miatt a támogatási szerződés módosítása, az épület jellege, vagy az 
érdekképviseleti szervezetek negatívnak ítélt hozzáállása. 

                                                           
66 A 2008-as pályázatokra vonatkozóan az EMIR nem tartalmaz adatot. 
67 Ld. előző lábjegyzet 
68 Ld. előző lábjegyzet 
69 Az itt közölt – az EMIR 5.6. rendszeréből származó – érték jelentősen meghaladja a 2010. TIOP éves jelentésben 
közölt értéket, s a prioritás szintű indikátor célértékét (500) is. A különbség oka lehet, hogy egyes projektgazdák több 
tucat, sőt alkalmanként több száz közszolgáltatás akadálymentesen hozzáférhetővé válását jelentették le, míg az éves 
jelentés a lezárt projektek számát tüntette fel. 
70 A 2008-as pályázatokra vonatkozóan az EMIR nem tartalmaz adatot. 
71 Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint a projektek megvalósítása a pályázati költségvetésben szereplő 
tervnél 24,4%-kal többe került, amit a szervezet saját keretéből biztosított. 
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8. ábra: A projektek lebonyolítása során felmerült nehézségek (a válaszadók %-a) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

Bár az adatok tanulsága szerint ezt mindössze egy válaszadó emelte ki problémaként, a projektek 
felénél szükség volt pótmunkára, a kivitelezés utólagos javítására. A záró helyszíni ellenőrzést 
követően az esetek 40%-ában szükség volt valamennyi módosításra, pótmunkára. 

A kérdőíves felmérés során választ adók 45,6%-a javasolta a pályázati kiírások egyszerűsítését, ami 
elsősorban a projektadatlap, az előrehaladási jelentések és a horizontális vállalások egyszerűsítésére, 
az automatikus (normatív) eljárásrend bevezetésére (állami szervezetek esetében), a civil szervezetek 
bevonási kötelezettségének eltörlésére vonatkozik. Számos válaszadó adott annak a véleményének 
hangot, hogy „csak a bizonyítottan szükséges akadálymentesítéseket lehessen kivitelezni!”, illetve „a 
teljes akadálymentesítés helyett az intézmény jellegéhez kapcsolható általánosan elvárt feltételeket 
kellene támogatni.” Voltak olyan válaszadók, akik a közszolgáltatások akadálymentesítésének céljával 
sem tudtak teljes mértékben azonosulni72. Ebben részben annak is szerepe volt, hogy az utólagos 
akadálymentesítési projektek esetében – hivatalosan – nem kerülhetett sor az adott közintézmény 
gyakran rossz állapotban levő, az akadálymentesítés által nem érintett épületrészeinek felújítására.  

Rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tapasztalatok és javaslatok 
Az értékelés során készült rehabilitációs környezettervező szakmérnöki interjúk során az 
alkalmazott pályázási renddel kapcsolatban számos megoldásra váró további problémát 
azonosítottunk: 

A komplex akadálymentesítések során a kedvezményezettek mind az előkészítés, mind a 
megvalósítás folyamatába kötelező jelleggel vontak be – saját költségkeretük terhére – rehabilitációs 
környezettervező szakmérnököket, akiknek feladata a hatályos jogszabályok és az akadálymentesítési 
Segédletben foglaltak betartása és betartatása volt. Ezt az intézményt azonban a KSZ-ek – az 

                                                           
72 Ennek illusztrálására részlet egy kérdőíves válaszból: „vicc, hogy amíg több ezer ember él Magyarországon villany 
nélkül vagy egyéb gondokkal, addig ebbe ölünk milliárdokat…” 
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építéshatósági engedélyezés mellett – nem tartották elégségesnek az akadálymentesítések megfelelő 
szakmai garanciájaként, hanem a projektek zárásakor végrehajtott helyszíni ellenőrzések során 
vizsgálták a kivitelezés terveknek megfelelő végrehajtását és a Segédletben foglalt követelmények 
betartását. E mögött részben az húzódott meg, hogy a KSZ-ek nem voltak elégedettek a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnökök és a kivitelezők73 által végzett munkával. Viták 
akkor merültek fel a kedvezményezett és a KSZ között, amikor a fizikai lehetőségek a Segédlettől 
való eltérést indokolták, míg a KSZ ragaszkodott a Segédletben foglaltak maradéktalan 
betartásához74. A megkérdezett rehabilitációs környezettervező szakmérnökök szerint e viták akkor 
lennének elkerülhetőek, ha: 

◙ A KSZ(-ek) a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tervezői és műszaki ellenőrzési 
feladatokat magukra vállalnák vagy 

◙ A KSZ(-ek) elfogadnák a kedvezményezettek által megbízott rehabilitációs 
környezettervező szakmérnökök igazolásait az akadálymentesítések megfelelőségéről. 

A projektek megvalósítása során – különösen tervezői oldalon – nehézséget okozott az OTÉK 
vonatkozó előírásainak75 a Segédletben foglalt akadálymentesítési minimumkövetelmények 
betartása, aminek az volt az oka, hogy számos épület esetében – azok fizikai kialakítása miatt – a 
Segédletben foglalt építészeti megoldások alkalmazása nem volt lehetséges. Ez különösen a helyszíni 
ellenőrzések alkalmával, a kivitelezési munkák lezárultát követően okozott nehézséget. A 
megkérdezett rehabilitációs környezettervező szakmérnökök javaslatai szerint a jövőben indokolt 
lenne a Segédlet – az eredeti szerzői szándékokkal összhangban – ajánlásként történő alkalmazása.  

A megkérdezett rehabilitációs környezettervező szakmérnökök szerint az NSRK-pályázatok kapcsán 
túlzott elvárások fogalmazódtak meg a tekintetben, hogy a közszolgáltatásokat nyújtó épületek 
komplex akadálymentesítése mekkora mértékű szemléletváltást fog eredményezni a közintézmények 
fogyatékos személyekkel kapcsolatos gondolkodásában, illetve hogy minden fogyatékossági csoport 
igényeit ki tudják-e szolgálni az épületek. A projektek esetében a hangsúly az épületek minél több 
fogyatékossági csoport tagjai számára egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésére helyeződött, 
de a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes alkalmazott megoldások bizonyos 
fogyatékossági csoportra megfelelők, mások számára pedig esetenként veszélyesek lehetnek. Épp 
ezért arra lenne szükség a jövőben, hogy a középületek akadálymentesítési megoldásainak 
kialakításában nagyobb döntési lehetősége legyen a fenntartónak és a rehabilitációs 
környezettervező szakmérnöknek, s hogy a döntésnél figyelembe vegyék a jellemző felhasználók 
igényeit, az alkalmazható egyedi megoldásokat. Ma sok esetben az is a tapasztalat, hogy 
esélyegyenlőségi megfontolásokból a pályázati kiírásokba belekerül az akadálymentesítés elvárása, 
ám számos esetben még a KSZ-ek sincsenek tisztában azzal, hogy az adott konkrét fejlesztésre, 
felújításra ezt miként kell értelmezni. A pályázati útmutatók effajta végiggondolatlansága jelentős 
bizonytalanságot eredményezett és eredményez a projektek végrehajtásában, ami – közvetve és 

                                                           
73 A megkérdezett projektmenedzserek szerint nem minden esetben sikerült olyan kivitelezőt kiválasztani a 
közbeszerzéseken, aki kellő akadálymentesítési tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkezett. Ilyen esetekben gyakran 
került sor pótmunkákra, amit a KSZ, a kedvezményezett, a rehabilitációs szakmérnök és a kivitelező közötti komoly 
viták előztek meg. Ez a projektek lezárásának elhúzódásához vezethetett. 
74 Ezek a problémák nemcsak az utólagos akadálymentesítés esetén, hanem a közszolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztései esetén is felmerülnek, melyek kötelező eleme a projektarányos (felújítás esetén) vagy teljes körű (új 
építés esetén) akadálymentesítés. Egyes pályázatírói vélemények szerint ma az akadálymentesítési előírások 
betartása jelenti a legkomolyabb nehézséget a projektek megvalósítása során. 
75 A jelen értékelés nem terjed ugyan ki a hazai építési szabályozás megfelelőségének vizsgálatára, mégis jeleznünk 
kell, hogy az akadálymentesítés során felmerült nehézségek egy része az OTÉK, tehát a szabályozás – építésszakma 
által is felvetett – problémáiból fakad. Ehhez lásd: http://epiteszforum.hu/node/20958, ill. 
http://epiteszforum.hu/files/OTEK_osszefoglaloval.pdf 
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nem szándékoltan – a fogyatékosüggyel szembeni ellenállást és a fogyatékos személyekkel szembeni 
társadalmi ellenszenvet erősítheti. 

Az állami szervezetek alacsony pályázási aktivitását magyarázó tényezők 
Az önkormányzati és az állami projektek kiválasztására alkalmazott eljárásrendek eredményessége 
között jelentős különbségek mutatkoztak. A következő oldalakon azt foglaljuk össze, hogy az 
értékelés kezdetekor az állami szervezetek alacsony pályázási aktivitására vonatkozóan felállított 
hipotéziseink mennyiben egyeznek az interjúk és a kérdőíves adatelemzés során rekonstruált 
valósággal. 

Információhiány 
a. A potenciális [állami] pályázók nem ismerték a fejlesztési lehetőséget, ezért nem pályáztak 
(információhiány hipotézis). 

A feltételezés helytállóságának megítéléséhez kapcsolódóan a megkérdezett nem pályázó állami 
szervezetek nem jelezték, hogy ne tudtak volna a pályázati lehetőségről. A kiírás híre azonban 
némileg eltérő csatornákon érkezett a potenciális kedvezményezettekhez, hisz a – 
kedvezményezetteket és nem a pályázástól távolmaradókat megszólító – kérdőíves vizsgálat 
eredményei szerint az önkormányzatoknál az esetek több mint 70%-ában a belső munkatársak 
„találták meg” a pályázati lehetőséget, míg az állami szervezeteknél az így válaszolók aránya alig 
haladta meg a 40%-ot. Mindez arra utal, hogy a pályázási hírek áramlásában jelentős különbségek 
vannak a két szervezettípus között: a nagyobb fokú pályázatírási kapacitáshiánnyal küzdő állami 
fenntartású intézmények esetlegesebben szereznek tudomást pályázati kiírásokról: 

20. táblázat: Az akadálymentesítési pályázatra vonatkozó információ forrása (%) 

Információforrás 
Önkormányzati fenntartású 

intézmények 
Állami fenntartású 

intézmények 

 által beadott pályázatok (%) 
A szervezet munkatársa találta a pályázati kiírást 71,1 41,9 

Külső szereplő ajánlotta a pályázati kiírást a 
szervezet figyelmébe 

25,4 
16,0 

Egyéb módon 3,5 41,976 

Összesen 100,0 100,0 

N 201 31 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Az állami intézmények esetében gyakorinak bizonyult az, hogy a pályázati felhívás híre a felügyeleti 
vagy az irányító szervtől jutott el az egyes szervezetekhez. Az állami szervezetek képviselői ezért 
javasolták, hogy a kiírások elkészítésének folyamatába hadd kapcsolódjanak be, és így előre meg 
tudják tervezni a pályázás menetét. Ehhez kapcsolódó javaslat, hogy az érintett állami szervek 
országos vezetői – a kiírás megjelenésekor – kapjanak részletes információt a pályázati lehetőségről, 
hogy „vezetői utasításban” időben felkérhessék az ingatlanüzemeltetésért felelős területi szervezeti 
egységeket a lehetőségre. 

Ami a pályázatok összeállításához szükséges információk elérhetőségét illeti, ezek minősége, 
mennyisége, a tájékoztatás és útmutatások nem jelentettek lényeges akadályt a pályázóknak, noha 
a válaszadók több mint 80%-a igénybe vett személyes – telefonos, e-mailes vagy online – 
segítségnyújtást. A megkérdezettek leggyakrabban az utasítások pontosítását kérték vagy segítséget 
azok értelmezésében.  

                                                           
76 Például a területileg dekoncentrált szervezet országos központjából érkező tájékoztatás. 
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21. táblázat: A pályázati kiíráshoz kapcsolódó információk minősége (%) 

Az információk minősége Pályázó intézmények (%) 
Teljes mértékben megfelelő 32,3 

Inkább megfelelő 63,1 

Inkább nem megfelelő 4,5 

Összesen 100,0 

N 198 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A fentiekben vázoltak arra utalnak, hogy az információhiány az állami szervezetek pályázástól való 
távolmaradásában csak kisebb jelentőségű szerepet játszott. 

A projektek előkészítésének időszükséglete 
b. A pályázásra rendelkezésre álló időkeret nem volt elégséges a projektek kidolgozására (projekt-
előkészítés nagy időszükséglete hipotézis). 

A feltételezett összefüggés relevanciájára utaló információnk kevés van, ugyanakkor – más 
hipotézisekkel összefüggésben – azt tapasztaltuk, hogy a szervezeti döntéshozatal nehézkessége és 
egyes esetekben a műemléki védettségű épületek átalakításának engedélyeztetése időben 
kitolhatta a benyújtáshoz szükséges dokumentáció összeállítását. Az akadálymentesítési projekteket 
sikeren lebonyolított szervezetek válaszadói között nem találtunk olyan lényeges eltéréseket, 
amelyek a pályázat összeállításának időszükséglete tekintetében az állami és önkormányzati 
fenntartású intézmények különböző pályázati aktivitását magyaráznák.  

9. ábra: A pályázatok előkészítésére rendelkezésre álló időkeret megítélése (%) 

 
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

A fentiekben vázoltak arra utalnak, hogy a projekt-előkészítés nagy időszükséglete az állami 
szervezetek pályázástól való távolmaradásában kisebb jelentőségű szerepet játszott. 
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Pályázói kör nem megfelelő lehatárolása 
c. Azok a közszolgáltatók, ahol a legnagyobb szükség és igény lett volna a támogatásra (pl. 
egészségügyi alapellátás), nem pályázhattak (a pályázói kör nem megfelelő lehatárolása hipotézis). 

Nincs ennek relevanciájára utaló információnk, s a kérdőíves vizsgálat során megkérdezett 
munkatársak77 szinte egyhangúlag hasonlóan jelölték volna meg a célszervezetek körét.  

22. táblázat: A pályázatot benyújtható intézményi kör meghatározásáról alkotott vélemények (%) 

A pályázatot benyújtható intézmények 
körét... 

Önkormányzati fenntartású 
intézmények 

Állami fenntartású 
intézmények 

által beadott pályázatok (%) 
... megfelelően állapították meg 97,6 100,0 

... nem megfelelően állapították meg 2,4 0,0 

Összesen 100,0 100,0 

N 166 13 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A fentiekben vázoltak arra utalnak, hogy a pályázói kör nem megfelelő lehatárolása az állami 
szervezetek pályázástól való távolmaradásában nem játszott szerepet. 

Pályázatkészítési kapacitások hiánya 
d. A pályázók nem rendelkeztek megfelelő projektfejlesztési/pályázatkészítői kapacitásokkal a 
projektek kidolgozására (pályázatkészítési kapacitások hiánya hipotézis). 

Számos információ utal arra, hogy ez a tényező jelentős szerepet játszott a pályázatok benyújtásának 
elmaradásában, amit a fentiekben feltárt (ld. Pályázási aktivitás c. alfejezet) összefüggések is 
igazolnak. Jellemző továbbá, hogy az állami szervezetekkel – szemben az önkormányzatokkal – a 
pályázatírói világnak nincs érdemi kapcsolata, amit egyrészt a kevés kiírás magyaráz, másrészt pedig 
az, hogy a külső – pályázatíró – vállalkozók szolgáltatásainak finanszírozási rendje nem letisztult a 
központi költségvetési szerveknél78.  

A pályázástól való tartózkodásban szerepet játszott az is, hogy a pályázati világban kevésbé jártas 
szervezetek vezetői túlzottan bürokratikusnak ítélték meg a kiírásokat79. A legtöbb pályázatot 
benyújtó állami szervezetek külső pályázatírókkal dolgoztak (jellemzően egy cég bonyolította az 
összes projektet), de voltak olyan szervezetek is, ahol belsős munkatárs kapta a pályázat 
összeállításának feladatát. Ők – épp a TIOP-projektnek köszönhetően – kellő tapasztalatot 
szereztek,80 amit később pl. KEOP-pályázatok lebonyolításában is alkalmaztak. Megvalósítói oldalon 
felmerült, hogy a közreműködő szervezet sem tanúsított különösebb rugalmasságot a kezdőnek 
számító pályázók irányába, aminek az lett az egyik következménye, hogy esetenként fegyelmi 
eljárások indultak a támogatási szerződés be nem tartása miatt keletkezett károk okán. Ez jelentősen 
nehezítette a belsős projektmenedzserek elköteleződését.  

                                                           
77 Eredményeink érvényességét ugyanakkor csökkenti, hogy a támogatásra nem jogosult szervezetek körében nem 
hajtottunk végre vizsgálatot. 
78 Az interjúk készítése során felkerestünk olyan állami szervezetet is, ami 2012 késő tavaszán hozta létre első belső 
szervezeti pályázati irodáját.  
79 A tapasztalatok fontosságát mutatja az is, hogy a kisebb települések, amelyeknek nincs „állandó pályázatírójuk” 
csak ezzel foglalkozó belső munkatársuk, saját szakértőkkel is el tudták készíteni a ROP-os dokumentációt, nem 
kellett külsős pályázatírót igénybe venniük – némi tapasztalat mellett az akadálymentesítésesek egyszerűen 
kidolgozható pályázatok voltak.  
80 Részlet egy kedvezményezetti interjúból: – A tanulópénzünk volt ez a TIOP, mert a szervezetnek is tanulni kellett a 
pályázati működést. 



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

63 

A fentiekben vázoltak arra utalnak, hogy a pályázatkészítési kapacitások hiánya az állami 
szervezetek pályázástól való távolmaradásában döntő szerepet játszott. 

Rehabilitációs környezettervező szakmérnöki/szakértői kapacitások hiánya 
e. A pályázók nem rendelkeztek felkészült rehabilitációs környezettervező 
szakmérnökkel/szakértővel, illetve a pályázatok beadásának „kampányidőszakában” szűkek voltak az 
elérhető szakértői kapacitások (rehabilitációs szakmérnöki kapacitások hiánya hipotézis). 

A feltételezés vizsgálata során azt állapítottuk meg, hogy az első (2007-es és 2008-as) kiírások 
megjelenésekor a szakemberhiány még valós probléma volt. Az elmúlt évek képzéseinek 
köszönhetően azonban mára jelentősen nőtt a rehabilitációs környezettervező szakmérnökök hazai 
száma, így ez a probléma – részben a TÁMOP-projekteknek köszönhetően – megoldódni látszik. 
Felmerült ugyanakkor, hogy mivel a rehabilitációs környezettervező szakmérnökök alkalmazásának 
költsége a pályázót terhelte (még ha a projekt költségvetésében ez részben elszámolható is volt81), a 
pályázat támogatásának kockázata miatt számos szervezet nem pályázott, mert elutasítás esetén 
nem tudta volna miből kigazdálkodni a költséget, vagy épp túlzottan magasnak ítélte a rehabilitációs 
környezettervező szakmérnökök árajánlatát. 

A fentiekben vázoltak arra utalnak, hogy a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki kapacitások 
hiánya az állami szervezetek pályázástól való távolmaradásában közepes jelentőségű, az első 
kiírások időszakában jelentkező szerepet játszott. 

Likviditási nehézségek 
f. A pályázók likviditási helyzete és/vagy várakozásai nem tették lehetővé a fejlesztések (részleges) 
előfinanszírozását, emiatt nem is nyújtottak be pályázatot (likviditási félelmek hipotézis). 

Ennek a feltételezésnek a helytállóságát nemcsak a nem pályázó szervezeteknél készített interjúk, de 
a kérdőíves lekérdezés eredményei is visszaigazolták. A válaszadók szerint a projektek 
egyharmadában problémát jelentett – mi több, a legnagyobb nehézségként számoltak be erről – a 
lebonyolítás során a likviditás biztosítása. A kérdőív nyílt kérdéseire adott válaszok is megerősítik e 
probléma jelentőségét: nem az önrész biztosítása jelentett nehézséget az állami szervezetek 
számára (minthogy arra nem is volt szükség ebben a pályázati konstrukcióban), hanem az 
utófinanszírozás menedzselése. Ez a probléma pedig nagyobb akadályt jelentett az állami, mint az 
önkormányzati fenntartású intézményeknek.  

23. táblázat: A likviditási problémák megítélése a sikeresen lebonyolított pályázatok esetében (%) 

A projekt lebonyolítása során a likviditási 
problémák... 

Önkormányzati fenntartású 
intézmények 

Állami fenntartású 
intézmények 

által beadott pályázatok (%) 
... nehézséget jelentettek 28,5 52,9 

... nem jelentettek nehézséget 71,5 47,1 

Összesen 100,0 100,0 

N 172 34 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Figyelemre méltó azonban, hogy bár az állami intézmények projektmenedzsmentjét lényegesen 
jobban nehezítette a likviditás biztosítása, mint az önkormányzatiakét, előbbiek ezt nehezebben 
tudták előre megbecsülni, vagy legalábbis kisebb jelentőséget tulajdonítottak neki a pályázat 
összeállításakor. Interjúink során azt is tapasztaltuk, hogy a szervek nagyon feszes és erősen 
szabályozott gazdálkodást folytatnak, és belső szervezeti kapcsolatok, hozzáállás kérdése, hogy 

                                                           
81 A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmérnöki nyilatkozat költségei nem voltak elszámolhatók a támogatás 
terhére.  
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vállalják-e a pályázatokkal járó pénzügyi kockázatokat vagy sem. Minél több olyan tevékenység van 
egy pályázatnál, amit csak külsős szereplővel lehet megoldani, annál kisebb az esélye annak, hogy a 
pályázatot előkészítik és benyújtják. Néhány visszalépés mögött az húzódott meg, hogy a pályázat 
benyújtása és a szerződéskötés között túl sok idő telt el, időközben a kivitelezői árak emelkedtek, s a 
közbeszerzésen legolcsóbb ajánlatot tevő vállalkozás is lényegesen magasabb áron tudta volna 
elvégezni a felújítási-átalakítási munkákat.  

Az eredményeink arra utalnak, hogy a likviditási félelmek az állami szervezetek pályázástól való 
távolmaradásában komoly jelentőségű szerepet játszottak. 

Alacsony maximális projektméret 
g. A projektek maximális mérete (jellemzően 30 millió forint) túl alacsony volt egyes speciális, 
jellemzően műemléki védettség alatt álló középület akadálymentesítésére (alacsony maximális 
projektméret hipotézis).  

A feltételezés helytállóságára több információ is utal. A kérdőívre válaszolók fele például úgy ítélte 
meg, hogy a maximálisan pályázható összeget magasabban kellett volna meghatározni. Ez a 
vélemény az állami intézmények által lebonyolított projektek esetében valamelyest azonban kevésbé 
volt elterjedt, mint az önkormányzatiak esetében. Tehát, bár sok esetben problémát jelentett a 
támogatás nagyságrendje, nem tekinthető specifikusabban az állami fenntartású intézmények által 
megtapasztalt akadálynak. 

24. táblázat: A pályázható támogatási összeg nagyságáról alkotott vélemény (%) 

A pályázható támogatási összeg nagysága... 

Önkormányzati fenntartású 
intézmények 

Állami fenntartású 
intézmények 

által beadott pályázatok (%) 
... elegendő volt 49,7 61,1 

... nem volt elegendő, magasabban kellett volna 
megállapítani 

50,3 
38,9 

Összesen 100,0 100,0 

N 181 18 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Interjúink tanúsága szerint nagyobb, műemléki védettség alatt álló épületek esetében a támogatási 
összeg felső határa alacsony volt, ami néhány esetben a pályázás elmaradása fő okának bizonyult. 

Eredményeink tehát arra utalnak, hogy az alacsony maximális projektméret néhány, jellemzően 
egyedi (pl. műemlék) sajátossággal rendelkező középület esetében szerepet játszott az állami 
szervezetek pályázástól való távolmaradásában. 

Állami szervezetek döntéshozatali rendszere 
h. A pályázó szervezetek belső döntéshozatali rendszere nehézzé teszi az egyedi (a tagolt szervezeten 
belül „szétszórt”) fejlesztési projektek kialakítását és megvalósítását (közintézmények szervezeti 
működése megnehezíti és az egyedi fejlesztések kidolgozását hipotézis). 

A központi költségvetési szervek gazdálkodása, és ebben az ingatlangazdálkodás és –fejlesztés 
eltérően, centralizáltabban és szabályozottabban működik az EU pályázati rendszer leggyakoribb 
„ügyfeleinek” (a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak) a rendszerénél. Néhány egyedi esettől 
eltekintve nem találtuk annak nyomát, hogy a központi költségvetési szervek – különösen ha 
önállóan gazdálkodó, területi dekoncentrált szervekkel is rendelkeznek – működésüket 
hozzáillesztették volna az EU pályázati rendszer projektközpontú működéséhez. Ennek egyik oka az, 
hogy meglehetősen nagy, hierarchikus jelleggel szerveződő rendszerekről van szó, amelyek – 
lehetőség híján – kevés tapasztalatot szereztek a „pályázati világ” működéséről. Voltak ugyan erre 
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irányuló kísérletek, de a jellemző az, hogy a „normál” szervezeti működés és a projektműködés 
nehezen illeszthető össze ezekben a szervezetekben.  

A fentiekben már jeleztük azt is, hogy sok esetben az elkülönült fenntartói döntéshozatal és 
szervezetvezetés megnehezíti a pályázatok beadását, különösen azokban az esetekben, ahol magára 
a támogatásszerzésre vonatkozóan sem történik konzultáció a két szint között. Az elkülönült döntés 
az állami intézményeket némileg nagyobb arányban jellemzi: 

25. táblázat: A szervezeti vezetés és fenntartói döntéshozatal sajátosságai (%) 

Vezetés és döntéshozatal 
Önkormányzati fenntartású 

intézmények (%) 
Állami fenntartású 
intézmények (%) 

elkülönülten működik 36,4 42,1 

nem válik ketté 63,6 57,9 

Összesen 100,0 100,0 

N 173 19 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Az alábbi táblázatba foglalt adatok arra engednek következtetni, hogy feltételezésünknek 
megfelelően az állami intézmények munkatársai nagyobb arányban vélik úgy, hogy a különböző 
vezetési szintek közötti konzultáció hiánya teljes mértékben vagy részlegesen befolyásolja az adott 
intézmény pályázati aktivitását. 

26. táblázat: Az elkülönült döntéshozatal hatása a pályázati tevékenységre (%) 

Hatások a pályázati aktivitásra 
Önkormányzati fenntartású 

intézmények (%) 
Állami fenntartású 
intézmények (%) 

Teljes mértékben befolyásolja 22,2 25,0 

Inkább befolyásolja 23,8 37,5 

Inkább nem befolyásolja 15,9 37,5 

Egyáltalán nem befolyásolja 38,1 0 

Összesen 100,0 100,0 

N 63 8 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Az interjúk során vizsgált központi költségvetési szervek és önállóan gazdálkodó területi szervezeteik 
esetében a kisebb beruházásokról jellemzően helyben, a nagyobbakról, valamint az adott évi 
források elosztásáról pedig a központi gazdálkodási/beruházási egységben születnek a döntések. A 
centralizáltabban működő központi költségvetési szervek esetében a különböző infrastrukturális 
fejlesztések mindegyike a szervezet gazdasági igazgatóságának hatáskörébe tartozik. Az érintett 
területi egység fejlesztési szükséglet esetén jelzi igényeit a gazdasági igazgatóság felé, ott a 
szakemberek az igények alapján összeállítanak egy költségtervet a beruházáshoz. Ezen költségtervek 
elfogadása és ezek alapján egy felújítási terv kidolgozása minden évben a költségvetés elfogadásakor 
történik meg, azaz jellemzően egy évre előre tervezett. A nagyobb beruházások kapcsán a 
megvalósításra vonatkozó döntést a költségvetési szerv vezetője hozza meg. A költségvetés éves 
elfogadásakor megállapításra kerül egy keret, mellyel a gazdasági igazgatóság (vagy a területi egység 
vezetése) rendelkezik, és amelyekből az ad hoc, kisebb beruházások kivitelezhetők. Ezekről a 
gazdasági igazgatóság vezetője hozza meg a döntést a szakemberek javaslatai alapján. Jellemzően az 
EU-s projektek megvalósításához szükséges projektmenedzsment-kapacitás is a központban (esetleg 
még a régiós-megyei szervezetben) áll rendelkezésre, míg az akadálymentesítési projektek 
megvalósítása alsó vagy alsó középszintű döntéshozatalt és projektmenedzsment-jelenlétet kívánt 
volna. 
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Vannak olyan szervezetek, ahol a karbantartásért és infrastrukturális fejlesztéséért felelős 
szervezeti egységek ennél „távolabb” vannak a szervezeten belüli döntéshozóktól, 
kötelezettségvállalóktól, s az ő motiváltságuk erősen befolyásolta, hogy egyáltalán eljutott-e a 
pályázat benyújtásának kérdése a döntéshozó elé. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy ezek az 
egységek tisztában vannak az akadálymentesítésre vonatkozó törvényi kötelezettségekkel, 
határidőkkel. Ahol nagy tömegben hajtottak végre EU-s akadálymentesítési projektet, ott a szerv 
központjában hozták meg a pályázatok benyújtásáról szóló döntést, s ők választották ki az 
akadálymentesítendő épületeket, a pályázatírót, a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt és a 
tervezőt is, akiket információval a megyei szervezetek láttak el. A projektek megvalósítása viszont 
teljes egészében a megyei szerv feladata volt. A projektek finanszírozására központilag nyitottak egy 
feladatfinanszírozási számlát: ebből fizették a pályázatírást és a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnököt, a műszaki ellenőrt és a közbeszerzést lebonyolító szakértő céget. A pályázati költség is 
erre a számlára érkezett. A kivitelezőt közbeszerzési eljárással választották ki, 
akadálymentesítésenként külön-külön szerződést kötöttek, mivel a támogatási szerződés nem tette 
lehetővé a projektek kivitelezésének összevonását. 

A fentiekből kifolyólag a más kiírások esetében jól alkalmazható projektszervezési megoldások (pl. 
projektmenedzser alkalmazása) ennél a kedvezményezetti csoportnál nem mindig adekvátak vagy 
éppenséggel feleslegesek (pl. aláírási címpéldány bemutatása). Mindezek arra utalnak, hogy az állami 
szervezetek pályázástól való távolmaradásában kiemelkedő szerepe volt sajátos, a pályázási 
rendszerhez alig illeszkedő belső döntéshozatali rendszerüknek.  

E szervezetek ugyanakkor képesek nagyobb, összetett projektcsomagok lebonyolítására, erre 
bizonyíték pl. a Schengen Alap sikeres hazai felhasználása. Mindebből fakadóan eldöntendő, hogy a 
központi költségvetési szervek ingatlanfejlesztéseinek támogatására a projektközpontú, 
decentralizált megoldások-e a megfelelőek vagy pl. a Schengen Alap működéséből mintát merítő 
megoldások. Az első modell azt feltételezi, hogy pályázatírói-projektmenedzseri kapacitások 
épüljenek ki a szervezeten belül, a másik viszont azt, hogy a szervezetek „normál” működéséhez 
igazodóan valósuljon meg a fejlesztések lebonyolítása.  

Eljárásrend rossz illeszkedése 
i. Az alkalmazott TIOP-eljárásrend (egyfordulós) nem illeszkedett a potenciális pályázók és projektek 
igényeihez (eljárásrend rossz illeszkedése hipotézis). 

Ahogy a fentiekben is láttuk, az akadálymentesítési pályázatoknál kétféle eljárásrend alkalmazása 
mellett született meg a támogatási döntés: automatikus és egyfordulós. A központi költségvetési 
szervek esetében csak egyfordulós eljárásrendet alkalmaztak, de a vizsgálat során azt állapítottuk 
meg, hogy nem az eljárásrend volt a pályázatok elmaradásának fő oka. Az alkalmazott eljárásrend a 
döntéshozatali időt növelte meg, ami egyes esetekben a kedvezményezettek visszalépéséhez 
vezetett, mivel a benyújtás és a megvalósítás között jelentősen emelkedtek a kivitelezői árak.  

Mindez arra utal, hogy az alkalmazott eljárásrend az állami szervezetek pályázástól való 
távolmaradásában kisebb jelentőségű szerepet játszott. 

Fogyatékosügy jelentősége 
j. Az érintett közintézmények vezetői nem különösebben érzékenyek a fogyatékos emberek 
problémái iránt, nem tartották elsődleges fontosságúnak az ügyfélszolgálatok akadálymentesítését 
(közintézmény-vezetők prioritáslistáján a fogyatékosügy nem kiemelt jelentőségű hipotézis). 

Magyarországon az akadálymentesítés a fogytékosügyi törvénykezés egyik célterületeként jelent 
meg. Ebben a közpolitikai keretben az akadálymentesítés fő kedvezményezetti csoportját a 
fogyatékos személyek alkotják, s az akadálymentesítés társadalmi elfogadottságát erősítő érvek 
között kisebb szerepet játszik az, hogy ennek révén lehetővé válik a közszolgáltatások, tágabban az 
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épített környezet mindenki számára kényelmes és biztonságos elérése, használata. Az 
akadálymentesítés fogyatékosügyi közpolitikai kerete miatt azok a polgárok, akik számára a 
fogyatékos személyek életminősége, esélyegyenlősége nem különösebben fontos ügy, az 
akadálymentesítési projektek szükségességével kapcsolatban is kétségeket fogalmaznak meg82.  

A kérdőíves vizsgálatba került intézmények munkatársainak megítélése szerint az akadálymentesítési 
pályázati kiírások megjelenése előtt a kérdés marginálisabb helyet foglalt el az állami, mint az 
önkormányzati intézmények vezetőinek prioritáslistáján. A megkérdezettek véleménye szerint 
majdnem kétszer olyan nagy az akadálymentesítést célul kitűző intézmények aránya az 
önkormányzati, mint az állami fenntartású szervezetek körében. 

27. táblázat: A komplex akadálymentesítés megjelenése az intézmény formális célkitűzései között 
(%) 

Az akadálymentesítés a pályázati kiírás előtt 
... 

Önkormányzati fenntartású 
intézmények (%) 

Állami fenntartású 
intézmények (%) 

... megjelent az intézmény stratégiai 
dokumentumaiban 

43,3 26,7 

... nem jelent meg az intézmény stratégiai 
dokumentumaiban 

56,7 73,3 

Összesen 100,0 100,0 

N 127 15 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Míg a fenti táblázatban az akadálymentesítési célkitűzés formális megfogalmazásának ténye látható, 
a következő ábra azt szemlélteti, hogy miként vélekednek a megkérdezett munkatársak arról, hogy 
milyen fontosságot tulajdonítanak az egyes intézményvezetők az épületek komplex 
akadálymentesítésének. Ezek az adatok is megerősítik az előző táblázatban látottakat: az állami 
szervezetek körében van egy csoport, melynek döntéshozói számára kevésbé jelent kiemelt 
kérdést az akadálymentesítés, mint az önkormányzati fenntartású intézmények döntéshozói 
számára. 

                                                           
82 Ezt a kérdőíves válaszadók egy része – a fentiekben idézett módon – ki is fejezte. 
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10. ábra: A fogyatékos személyek szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének helye az 
intézményi döntéshozók prioritáslistáján (%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

Interjús tapasztalataink szerint a legtöbb intézményvezető nyitott a problémára, csak a megoldási 
lehetőségek nem kellően ismertek előttük vagy éppen a pályázati útmutatóban elvárt megoldásokat 
nem tekintik adekvátnak és arányosnak intézményük ügyfélforgalmának sajátosságai miatt. Ennek 
egyik megnyilvánulása, hogy számos állami intézmény esetében – a megkérdezett nem pályázó 
szervezetek képviselőinek egy része szerint – fogyatékos személyek alig veszik igénybe a vizsgált 
közszolgáltatásokat, ezért igényeik alig jelennek meg a döntéshozók előtt, igényeik híján a 
döntéshozók pedig – a jogszabályi előírások miatt – vagy az egyszerűbb (gyakran látszat jellegű) 
megoldásokat választották, vagy a törvényi előírások módosítását (szűkítését) javasolják. 
Vizsgálatunk során ugyanakkor azt is feltártuk, hogy sok fogyatékos, elsősorban súlyosan 
mozgássérült ember az elmúlt évtizedekben úgy szocializálódott, hogy önállóan és személyesen 
már képtelen elintézni hivatalos ügyeit, mivel be sem tudott jutni az intézményekbe. A 
próbavásárlások és a pályázói interjúk során is kiderült, hogy ezek az emberek gyakran 
hozzátartozóikon keresztül, meghatalmazás útján vagy személyes ismeretségeik kihasználásával 
intézik el hivatalos ügyeiket. Súlyosbítja a helyzetet a közterületek és a közösségi közlekedés 
elégtelen akadálymentessége vagy annak teljes hiánya, így nem meglepő, hogy a közintézmények 
dolgozói ritkán találkoznak fogyatékos ügyfelekkel.  

Eredményeink arra utalnak tehát, hogy a fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének 
fontosságát az érintett döntéshozók eltérőképpen ítélik meg, s más döntési szempontokkal együtt, 
azokkal kölcsönhatásban ez a tényező az állami szervezetek pályázástól való távolmaradásában is 
szerepet játszott. 

Szankcionálás hiánya 
k. Mivel nem kapcsolódott erős jogszabályi szankció a közintézmények akadálymentesítésének 2010. 
december 31-i határidejű megvalósításának elmulasztásához, a közintézmények vezetői a jobban 
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szankcionált kötelezettségek elvégzésére fordították a szervezetek erőforrásait (szankcionálás hiánya 
hipotézis). 

Eredményeink azt mutatják, hogy az akadálymentesítési pályázatok összeállításának és 
benyújtásának egyik legfontosabb motivációja a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés volt. 
A kötelezettség nem jelentett az állami intézményekre nézve kisebb nyomást, mint az 
önkormányzatiakra, tekintettel arra, hogy az 1-től 5-ig terjedő skálán, az utóbbiak átlagosan 4,4-es, az 
előbbiek pedig 5-ös erősségűnek ítélték meg a jogszabályi előírást az akadálymentesítés 
kivitelezésében. Interjúink során az önkormányzati akadálymentesítés esetén azt tapasztaltuk, hogy 
a törvényi határidőknek komoly motiváló erejük volt a pályázásban. A közoktatási intézmények 
vezetőinek döntéseiben ezt a motivációt erősítette az, hogy a kellően komplex akadálymentesítés 
megvalósításától az esetleges iskolabezárás elkerülését remélték (egyrészt a fenntartási 
kötelezettség, másrészt a Fot. vonatkozó kistérségi/települési akadálymentesítési kötelezettségei 
miatt). Az egészségügyi alap- és szakellátásban a működési engedélyek esetleges megvonásától való 
félelem játszott szerepet a döntések meghozatalában. Az állami szervezeteknél jellemző volt, hogy 
saját forrásokból kisebb fizikai akadálymentesítéseket valósítottak meg a törvényi előírások 
betartása végett.  

Eredményeink arra utalnak tehát, hogy az akadálymentesítési határidők be nem tartásához 
kapcsolódó szankcionálás érdemi hiánya nem játszott szerepet az állami szervezetek pályázástól 
való távolmaradásában, illetve a pályázó szervezetek nagy része esetében kimondottan a jogszabályi 
határidők működtek erős ösztönzőként. 

* * * 

A fentiekben jelzett, a pályázási döntést befolyásoló tényezőket két továbbival kell kiegészítenünk 
információgyűjtésünk tapasztalatai alapján: 

Kockázatvállalási hajlandóság 
l. A közintézmények gyakran változó elhelyezése, a különböző szervezeti átalakítások 
bizonytalanságot váltottak ki az intézményvezetők körében a tekintetben, hogy megalapozott-e 
vállalni az 5 éves fenntartási kötelezettséget. Azokat a vezetőket, akik a pályázási feltételek 
ismeretében felelősen akartak dönteni, néhány esetben elriasztották az útmutatóban és a 
támogatási szerződésben szereplő feltételek, mivel nem látták biztosítottnak, hogy ezeknek a 
fenntartási időszak végéig meg tudnak felelni. Ezzel összefüggésben a pályázási döntést meghozó 
vezetők kockázatvállalási hajlandósága jelentősen befolyásolta a pályázaton való indulást. 

Felújítási igények 
m. Az utólagos akadálymentesítés melletti döntés meghozatalában nagy szerepet játszott az is, hogy 
az állami és önkormányzati szervezetek magas támogatási intenzitás mellett tudták kiegészíteni 
szűkös (és egyre szűkösebbé váló) felújítási költségkeretüket.83 A legtöbb szervezet esetében ez volt 
a pályázási döntés meghozatala melletti legfőbb érv. 

* * * 
A fentiekben vázolt tényezők magyarázóerejét az állami szervezetek akadálymentesítési 
pályázatainak elmaradásában a következő táblázatban foglaljuk össze. 1-től 5-ig terjedő skálán 
szakértői becslés jelleggel osztályoztuk az egyes tényezők „erejét”, ahol 1 azt jelenti, hogy szinte 

                                                           
83 Részlet egy kedvezményezetti interjúból: – Akármilyen pályázatot hozhatok, de itt csak az a szempont, hogy hány 
gurulós széket, hány nyomtatót és hány monitort tudok beszerezni, mert ez az elsődleges probléma, hogy eszköz- és 

pénzhiány van. … Tehát senki sem csinál akadálymentesítési pályázatot, hogyha abból nem lehet újraburkolni a 
padlót és nem lehet a WC-t kicserélni. Az akadálymentes WC-t sem használja senki, az be van zárva. Nyilván, ha jönne 
valaki, akkor kinyitnák, csak gondolom, úgy vannak vele, hogy azt ne tegyék tönkre. [Kiemelés: Cs. A.] 
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jelentéktelen a hatása a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról szóló döntésre, míg az 5 azt, hogy 
nagyon jelentős hatású. 
 

28. táblázat: Az állami szervezetek alacsony pályázási aktivitását magyarázó tényezők 

Hipotézis 
Magyarázóerő 

(becsült, 1-5 skála) 

a. A potenciális [állami] pályázók nem ismerték a fejlesztési lehetőséget, ezért nem pályáztak 
(információhiány hipotézis).   

b. A pályázásra rendelkezésre álló időkeret nem volt elégséges a projektek kidolgozására (projekt-előkészítés 
nagy időszükséglete hipotézis).   

c. Azok a közszolgáltatók, ahol a legnagyobb szükség és igény lett volna a támogatásra (pl. egészségügyi 
alapellátás), nem pályázhattak (a pályázói kör nem megfelelő lehatárolása hipotézis).   

d. A pályázók nem rendelkeztek megfelelő projektfejlesztési/pályázatkészítői kapacitásokkal a projektek 
kidolgozására (pályázatkészítési kapacitások hiánya hipotézis).     

e. A pályázók nem rendelkeztek felkészült rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel/szakértővel, ill. a 
pályázatok beadásának „kampányidőszakában” szűkek voltak az elérhető szakértői kapacitások 
(rehabilitációs szakmérnöki kapacitások hiánya hipotézis). 

  

f. A pályázók likviditási helyzete és/vagy várakozásai nem tették lehetővé a fejlesztések (részleges) 
előfinanszírozását, emiatt nem is nyújtottak be pályázatot (likviditási félelmek hipotézis).     

g. A projektek maximális mérete (jellemzően 30 M Ft) túl alacsony volt egyes speciális, jellemzően műemléki 
védettség alatt álló középület akadálymentesítésére (alacsony maximális projektméret hipotézis).   

h. A pályázó szervezetek belső döntéshozatali rendszere nehézzé teszi az egyedi (a tagolt szervezeten belül 
„szétszórt”) fejlesztési projektek kialakítását és megvalósítását (közintézmények szervezeti működése 
megnehezíti és az egyedi fejlesztések kidolgozását hipotézis). 

    

i. Az alkalmazott TIOP-eljárásrend (egyfordulós) nem illeszkedett a potenciális pályázók és projektek 
igényeihez (eljárásrend rossz illeszkedése hipotézis).   

j. Az érintett közintézmények vezetői nem különösebben érzékenyek a fogyatékos emberek problémái iránt, 
nem tartották elsődleges fontosságúnak az ügyfélszolgálatok akadálymentesítését (közintézményvezetők 
prioritáslistáján a fogyatékosügy nem kiemelt jelentőségű hipotézis). 

    

k. Mivel nem kapcsolódott erős jogszabályi szankció a közintézmények akadálymentesítésének 2010. 
December 31-i határidejű megvalósításának elmulasztásához, a közintézmények vezetői a jobban 
szankcionált kötelezettségek elvégzésére fordították a szervezetek erőforrásait (szankcionálás hiánya 
hipotézis). 

  

További feltárt összefüggések 

l. A közintézmények gyakran változó elhelyezése, a különböző szervezeti átalakítások bizonytalanságot 
váltottak ki az intézményvezetők körében a tekintetben, hogy megalapozott-e vállalni az 5 éves fenntartási 
kötelezettséget. 

     

m. Az utólagos akadálymentesítés melletti döntés meghozatalában nagy szerepet játszott, hogy az állami és 
önkormányzati szervezetek magas támogatási intezítás mellett tudták kiegészíteni szűkös (és egyre 
szűkösebbé váló) felújítási költségvetésüket. 

       

 

 



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

71 

Az akadálymentesítési projektek eredményei – 
eredményességvizsgálat 

A megvalósult komplex akadálymentesítések tartalma, jellemzői 

A projektek révén akadálymentesített középületek legnagyobb része polgármesteri hivatal (312 
projekt). A ROP-os támogatásnak köszönhetően 188 egészségügyi ellátást nyújtó épület, 159 iskola, 
119 szociális intézmény és 101 óvoda is akadálymentesült. Az önkormányzati akadálymentesítések 
közül az iskolaiak bizonyultak a nagyobb méretűeknek és komplexebbeknek. 

Az állami szervezetek akadálymentesítési projektjei átlagosan kétszer nagyobbak voltak az 
önkormányzatiaknál. A TIOP- és KMOP-támogatás segítségével 77 bírósági, 24 NÉBIH, 23 
rendőrségi, 17 földhivatali és 10 kormányhivatali épület lett akadálymentesítve. A 81 pályázó állami 
szervből 56 több akadálymentesítési pályázatot is beadott, több – jellemzően megyei – épület 
akadálymentesítésére [pl. Vas megyei rendőrkapitányságok, Békés megyei bíróságok, megyei MGSZH 
kirendeltségei].  

29. táblázat: A projektek során akadálymentesített épületek típusai 

Kedvezményezett típusa 

Megvalósított 
projektek száma 

Megvalósított 
projektek 

összetétele, % 

Leszerződött 
NSRK-

támogatás [M 
Ft] 

Támogatás 
mediánja [M Ft] 

Önkormányzati akadálymentesítések 

Polgármesteri hivatal 312 34,3 4150,2 10,1 

Egészségügyi ellátás 188 20,7 1804,9 9,2 

Iskola 159 17,5 3609,4 23,2 

Szociális ellátási intézmény 119 13,1 1806,1 13,1 

Óvoda 101 11,1 1260,6 11,0 

Bölcsöde 9 1,0 130,9 14,6 

Kulturális intézmény 3 0,3 50,5 14,6 

Nincs adat 19 2,1 271,4 13,3 

Összesen 910 100,0 13084,1 10,6 

Állami akadálymentesítések 

Bíróság84 77 48,4 1832,0 26,9 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
[Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal] 

24 15,1 625,7 26,4 

Rendőrség 23 14,5 376,7 12,9 

Földhivatal 17 10,7 427,8 28,3 

Kormányhivatal 10 6,3 123,3 6,4 

Egyéb állami intézmény 5 3,1 133,0 26,2 

Kulturális intézmény 3 1,9 79,9 28,7 

Összesen 159 100,0 3598,4 25,8 

Forrás: EMIR 1.1. lekérdezés  
 

A fogyatékos ügyfelek számára a közszolgáltatásokat elsősorban a fizikai környezet módosítása 
révén tették elérhetőbbé a projektgazdák. A legtöbb projekt a fizikai környezet átalakítására 
törekedett a mozgássérült ügyfelek számára. A végrehajtott módosítások és rendszertelepítések az 
egyes intézmények munkatársai által észlelt igényeket követték, feltehetőleg ezért is végzett pusztán 
a projektek fele értelmi sérült és autista emberek számára infokommunikációs akadálymentesítést. 

                                                           
84 A bíróságok az ország legtöbb helyén az ügyészséggel egy épületben vannak elhelyezve. Az ilyen együttműködést 
igénylő pályázatok megvalósítására a bíróságok nyújtottak be pályázatot, az ügyészség pedig a rá eső területi rész 
alapján hozzájárulást adott a beruházásokhoz az önrész vonatkozásában. 
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30. táblázat: Elvégzett akadálymentesítések az épület ügyfélterében, illetve környezetében (%) 

Akadálymentesítések 

Lebonyolított pályázatok (%) 

A pályázat része 
Nem része a 
pályázatnak 

Összesen N 

Fizikai akadálymentesítés mozgássérültek számára 99,6 0,4 100,0 242 

Fizikai akadálymentesítés látássérültek számára 97,5 2,5 100,0 241 

Infokommunikációs akadálymentesítés látássérültek számára 95,8 4,2 100,0 239 

Infokommunikációs akadálymentesítés hallássérültek számára 92,7 7,3 100,0 234 

Infokommunikációs akadálymentesítés értelmi sérültek és autisták 
számára 

50,3 49,7 100,0 193 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A pályázó intézmények körében meglehetősen alacsony volt a hajlandóság a nem anyagi 
természetű átalakítások – a munkatársak képzése, a hivatali rend átalakítása vagy akár fogyatékos 
munkatárs alkalmazása – megvalósítására.  

11. ábra: A projektek részeként megvalósult átalakítások, fejlesztések (%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

A(z épített) környezeti elemekbe való leggyakoribb beavatkozások a bejáratokat, WC-ket, mosdókat, 
az audiovizuális elemeket, parkolókat, járdafelületeket érintették. Jóval ritkábbak – nagyjából a 
projektek egyharmadát érintik – az olyan infokommunikációs akadálymentesítések, amelyek az 
ügyfélhívó rendszerek vagy a honlapok átalakítása révén kívánnák a szolgáltatásokat a fogyatékos 
emberek számára használhatóbbá tenni. A kérdőív kitöltésére vállalkozott munkatársak megítélése 
szerint a projektek egyötöde kiemelkedően fontos, innovatív elemet is tartalmaz az 



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

73 

akadálymentesítésben; ezek a nyílt kérdésekre adott válaszok tanulsága szerint az 
infokommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódnak85. 

Az akadálymentesített közszolgáltatások igénybevételének sajátosságai 

A kérdőíves felmérés eredményei 
A pályázat benyújtását megelőzően a különféle, speciális igényekkel rendelkező ügyfelek a teljes 
ügyfélkör 2-21%-át tették ki a válaszadók tapasztalati becslése szerint. 

31. táblázat: Sajátos igényű ügyfél-kategóriák aránya a teljes ügyfélkörön belül az 
akadálymentesítés előtt (%) 

Sajátos igényű ügyfél-kategóriák Ügyfelek aránya (%) 
Idős ügyfelek 21,45 

Kisgyermekes (babakocsis) ügyfelek 11,96 

Mozgáskorlátozott ügyfelek 6,26 

Értelmi fogyatékkal élő, valamint autista ügyfelek 5,40 

Látássérült ügyfelek 3,52 

Hallássérült ügyfelek 2,61 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A fejlesztést megelőzően a kisgyermekkel, babakocsival közlekedő, az idős és a mozgássérült 
ügyfelek képezték a sajátos igényű, nehezen közlekedő és/vagy kommunikáló ügyfélkör többségét, 
az akadálymentesítés iránti társadalmi igényeik az érintett intézményekben a projektek megkezdése 
előtt is jelen voltak. A kérdőívet kitöltő intézmények harmadában naponta, felében hetente fordul 
meg fogyatékos ügyfél. Ez az eredmény ellentmond annak az – interjúk és a kérdőív nyílt kérdéseire 
adott válaszokban is megjelenő – véleménynek, hogy az akadálymentesített intézmények fogyatékos 
ügyfélforgalma alacsony. 86 

 

                                                           
85 Ezt az információt a rehabilitációs szakmérnökök tapasztalata is megerősíti, azonban ők arra is felhívták a 
figyelmet, hogy az alkalmazott eszközök egy része új, korábban ismeretlen megoldás volt (pl. indukciós hurok, Braille-
feliratok), s ezek használatra alkalmas helyre történő kihelyezése, üzemképes állapotban tartása nem valósult meg a 
potenciális felhasználók igényei szerint. 
86 A látás- és hallássérült ügyfelek jelenlétére vonatkozó becslések értelmezésénél figyelembe kell vennünk, hogy e 
két csoport tagjai első látásra gyakran nem ismerhetőek fel, hiszen külső megjelenésükre fogyatékosságuk nem hat 
ki, speciális segédeszközt nem használnak, és bizonyos helyzetekben, különösen ha az épület egyébként 
akadálymentes kialakítású, nem is igényelnek speciális segítséget. A gyengénlátó és nagyothalló ügyfelek létszáma 
ilyen módon nehezen becsülhető, számuk vélhetően nagyobb, mint ahogy azt a kérdőívet kitöltők feltételezték. 
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12. ábra: A különböző fogyatékossági csoportokba tartozó és nehezen közlekedő emberek 
előfordultak-e az egyes intézmények ügyfélkörén belül az akadálymentesítést megelőzően? (az 

igennel válaszoló szervezetek %-a) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

A projektek eredményeként megvalósult akadálymentesítések következtében a megkérdezettek 
becslése szerint az idősek, a babakocsival közlekedők és a mozgáskorlátozott ügyfelek számának 
növekedése volt a legjellemzőbb. A sikeres akadálymentesítési projektet lezárt intézmények 
egyharmadában – közel felében nőtt e csoportok képviselőinek száma az ügyfélkörön belül87. A 
legkevésbé a korábban is kevéssé előforduló, értelmi fogyatékkal élő, valamint austista emberek 
alkotta csoportok létszáma nőtt.  

 

 

                                                           
87 Részlet egy kedvezményezetti interjúból: – Nem számoltuk össze, azóta sincs erről az ügyfélforgalomról semmiféle 
kimutatás, meg nem is lesz, mert amíg ezt parancsban nem kapja meg valaki, addig nem is fogja senki megcsinálni. 



 

 

A középületek utólagos akadálymentesítését szolgáló NSRK-fejlesztések értékelése – értékelési jelentés 

75 

13. ábra: Miként változott az egyes sajátos igényű csoportokba tartozó ügyfelek száma az utólagos 
akadálymentesítést követően? (%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 
 
Annak oka, hogy az akadálymentesített közszolgáltatások igénybe vevői között nem mindenütt nőtt 
meg jelentős mértékben a fogyatékos emberek aránya az lehet, hogy az adott szervezetre jellemző 
ügyintézés rendjére (pl. ahol ügyvédekre van szükség) nem hatott az akadálymentesítés, így a 
fogyatékos személyeknek továbbra is az a legegyszerűbb megoldás, ha megbízottaikon (pl. ügyvéd, 
hozzátartozó) keresztül intézik ügyeiket. Az egyes közintézményeknél tapasztalt alacsony 
igénybevétel másik oka az, hogy a fogyatékos személyek nem ismerik az ügyintézési lehetőségeket, 
illetve nincsenek kellően felkészítve az önálló ügyintézésre.  
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14. ábra: A fejlesztések során akadálymentesített közszolgáltatások igénybevételének gyakorisága 
az egyes fogyatékos ügyfélcsoportokban – a válaszadó szervezetek képviselői szerint (%) 

  
Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 

 

A válaszadók megítélése szerint a megvalósított utólagos akadálymentesítések 70%-a tartalmaz 
kiemelkedően hasznos elemeket. Ezek közül a leggyakrabban a következőket említették: a felvonók, 
korlát- és hangos liftek, akadálymentes zuhanyzók, WC-k, mosdók, parkolók és rámpák, a bejáratok 
kiszélesítése és nyitó automatikával való felszerelése, a vizesblokk és indukciós hurok kialakítása, 
valamint az infokommunikációs alkalmazások egész sora (táblák, térképek, audiovizuális eszközök). 
Sokan magát a koncepciót – a javítani kívánt integrációt, a munkalehetőségek kialakítását, valamint a 
törvényi előírásoknak való megfelelést – emelték ki pozitívumként.  

A válaszadók úgy vélték, hogy az akadálymentesítési fejlesztések mintegy egytizedében voltak 
„feleslegesnek látszó” elemek is. Ezek felsorolására mindössze tizenhat válaszadó vállalkozott. Az 
általuk leggyakrabban említett elemek: a felvonó, az indukciós hurok, az infokommunikációs 
eszközök, az akadálymentes parkoló, valamint a Braille-írásos feliratok.  

A helyszíni vizsgálat – „próbaügyintézés” – tapasztalatai 
Tapasztalati szakértőink 10 TIOP- és ROP-támogatásból akadálymentesített közintézményt kerestek 
fel abból a célból, hogy példajelleggel feltárjuk, a fogyatékos emberek miként tudják használni a 
kialakított szolgáltatásokat, s biztosított-e számukra az egyenlő esélyű hozzáférés lehetősége. A 
próbaügyintézés módszertanát A helyszíni vizsgálatok, a „próbaügyintézés” módszertana című 
fejezetben mutatjuk be. Az alábbiakban összefoglaljuk a módszertan alkalmazása során 
tapasztaltakat. 

A tesztelők az ügyintézés helyszínére való eljutáshoz többnyire az adott intézmény honlapjáról vagy 
internetes térképek segítségével próbáltak információt szerezni, ám a közszolgáltatást nyújtó 
intézmények honlapjai jellemzően nem tartalmaztak információt az akadálymentesítéssel vagy a 
megközelíthetőséggel kapcsolatban, pl. ha volt is térkép az intézményről, azon nem jelölték az 
akadálymentes bejáratot, nem volt információ arról, hogy akadálymentesen hogyan közelíthető meg 
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az épület. Problémát jelentett továbbá az ún. vakbarát honlapok használata, melyeket többnyire 
évekkel ezelőtt, jellemzően elkülönítve, kifejezetten a látássérült felhasználók számára készítettek el, 
és melyek információtartalma rendszerint elavult, hiányos volt, miközben a teljes 
információtartalommal bíró főoldal nem volt használható képernyőolvasó szoftverrel, illetve nehezen 
volt áttekinthető és olvasható a gyengénlátó tesztelők számára.  

Kivétel nélkül eljutottak a tesztelők az adott közszolgáltatás helyszínére, és szinte minden esetben 
igénybe is tudták venni a szolgáltatásokat. Összesen két olyan eset volt, mikor a mozgássérült 
tesztelők egyáltalán nem jutottak be az épületbe, bár, tekintve, hogy akadálymentesített épületekről 
van szó, ez is magas számnak tekinthető. Jellemző volt ugyanakkor, hogy a bejutáshoz vagy a 
tájékozódáshoz szükséges információk megszerzéséhez a tesztelőknek a járókelők, más ügyfelek 
vagy a hivatali dolgozók segítségére volt szükségük, illetve ez a megoldás általában gyorsabbnak és 
hatékonyabbnak bizonyult az információs táblák megkeresésénél. 

A parkolás megoldható volt a mozgássérült tesztelők számára, bár több intézménynél nem találták 
meg a minden esetben kötelezően kialakítandó akadálymentes parkolót, vagy az már foglalt volt, 
illetve több esetben is az úttestre, balesetveszélyes módon voltak kénytelenek kiszállni a gépkocsiból. 
A látássérült ügyfelek számára általában a járókelők nyújtottak segítséget a bejáratok 
megtalálásában, arról nincs információnk, hogy bármelyik helyszínen is lett volna a járdán a bejárat 
megtalálását segítő vezetősáv vagy figyelmeztető jelzés. 

Az épületekbe való bejutásnál a mozgássérült tesztelők számára hatékony és minden esetben biztos 
megoldást jelentettek a rámpák és a mindenki által használható liftek. Ezzel szemben sok gondot 
okoztak azok a lezárt akadálymentes bejáratok vagy önállóan nem kezelhető személyemelő 
berendezések és korlátliftek, melyek használatához az ügyfelek a hivatali személyzet segítségére 
vannak utalva. Több tesztelés során is előfordult, hogy a helyszínen lévő hivatali dolgozó nem tudta, 
hogyan kell üzemeltetni a korlátliftet, a mindenki számára nyitva álló lift nem működött, az 
akadálymentes bejárat zárva volt. Ilyen esetekben még arra is volt példa, hogy a mozgássérült 
tesztelőnek egy járókelőt kellett megkérnie, hogy jelezze a főbejáratnál, hogy egy mozgássérült 
ügyfél használni szeretné az akadálymentes bejáratot, illetve hogy a korlátlift használatát a 
mozgássérült ügyfélnek kellett elmagyaráznia a portásnak. 

Az épületen belüli tájékozódáshoz a tesztelők rendszerint a hivatali dolgozók, pl. portás, biztonsági őr 
stb. segítségét vették igénybe. A látássérült tesztelők tájékozódását az épületeken belül többnyire 
már segítette vezetősáv, ez azonban néhány esetben csupán vizuális jelzést jelentett, vagyis a 
vezetősáv a teljesen vak ügyfelek számára semmilyen támpontként nem szolgált. Máskor a korábban 
tapintható jelzés már lekopott, vagy a vezetősávként szolgáló, utólagosan a padlóburkolatra 
ragasztott szalagok felpöndörödtek. Több esetben jelezték a tesztelők, hogy a lépcsők kezdetének és 
végének jól látható jelölése hiányzott. 

Két helyszínen találkoztak a látássérült tesztelők auditív információt nyújtó sorszámosztó és 
ügyfélhívó berendezésekkel, melyek pozitív tapasztalatot jelentettek számukra, mivel az ilyen 
rendszerek Magyarországon csak elvétve kerültek még kiépítésre. A rendszer sorszám kérésekor 
elmondja a papírra írott sorszámot, majd, amikor a fogyatékos ügyfél következik, az ő sorszámát 
hangosan is bemondja, illetve szintén szóban tájékoztatja az ügyfelet, hogy hányas pultnál várják. A 
tesztelők megjegyzése ebben az esetben is az előzetes információk fontosságára vonatkozott, hiszen 
egy látássérült ügyfél csak akkor fogja tudni élvezni egy ilyen rendszer előnyeit, ha tud róla, hogy az 
adott közszolgáltatónál elérhető ilyen, és keresi is a sorszámkiadó automatán a Braille-feliratos 
tájékoztatót és az akadálymentes kezelőfelületet. 

Néhány esetben a mozgássérült tesztelők nem tudtak eljutni az ügyintézés helyszínére a nem 
működő lift, a használhatatlan korlátlift vagy az ügyintézők pultjai előtt található néhány lépcsőfok 
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miatt. Ilyen esetekben előfordult, hogy az ügyintéző ment oda hozzájuk, ám az ilyen beszélgetések 
nem mindig zajlottak megfelelő körülmények között, pl. zajos váróhelyiségben. 

Az ügyintézés folyamatában a tesztelők különösebb nehézségekbe nem ütköztek, tapasztalataik 
szerint az ügyintézők készségesek voltak, a velük való kommunikációban általában nem adódtak 
nehézségek. Ugyanakkor más közszolgáltatások igénybevétele alkalmával szerzett tipikus 
tapasztalatként minden tesztelő arról számolt be, hogy kísérővel érkező fogyatékos ügyfél láttán az 
ügyintéző a kísérőhöz, akár szó szerint a fogyatékos személy feje fölött beszél. 

Elsősorban a hallássérült tesztelők számára okozott problémát az ügyintézés során a magasabb 
zajszint vagy a nem megfelelő megvilágítás, ami megnehezítette az ügyintéző szájáról való olvasást. 
Érdekes és informatív tapasztalat, hogy bár számos közintézményben utal logó vagy felirat indukciós 
hurok meglétére, azok szinte soha nincsenek bekapcsolt állapotban, a személyzet pedig nem tudja, 
hogyan kell működtetni ezeket a berendezéseket, a mobil eszközöket pedig nem is találják meg, vagy 
az akkumulátoruk nincs karbantartva, így a készülék működésképtelen. 

Az akadálymentes mosdók a mindennapi tapasztalatok szerint egyre több ember által ismertek, a 
nem fogyatékos emberek is egyre inkább értik, hogy miért van rájuk szükség. Ugyanakkor még 
mindig megfigyelhető, hogy sok közintézményben ezeket a helyiségeket bezárják arra való 
hivatkozással, hogy az kizárólagosan a fogyatékos emberek számára lett kialakítva, és majd kinyitják, 
ha ők kérik. Más esetekben az akadálymentes mosdót takarítószer-raktárnak használják, így az a 
mozgássérült ügyfelek számára nem hozzáférhető. Jellemző, hogy látássérült ügyfeleknek is az 
akadálymentes mosdót mutatják meg, ha az illemhelyet keresik, miközben ők a normál mosdót is 
képesek használni, az akadálymentes mellékhelyiség szokatlan elrendezése pedig kifejezetten 
megnehezíti a használatot számukra. 

Az egyes helyszíni tapasztalatokat, a pozitívumokat és a negatívumokat a következő táblázatban 
tüntettük föl. 

32. táblázat: A helyszíni vizsgálatok tapasztalatainak összegzése 

Közintézmény Pozitívumok Negatívumok Megjegyzés Megvalósult 
fejlesztések 

Önkormányzati 
intézmény 1.  
(okmányiroda) 

Az akadálymentes mosdó 
megfelelő kialakítású; 
Az épület kerekesszékkel 
megfelelően bejárható, bár 
az akadálymentes útvonal 
egy része az ügyfelektől 
elzárt területen halad. 

A lépcsők nincsenek jól 
látható módon jelölve, illetve 
nincs vezetősáv; 
Az okmányiroda és a 
polgármesteri hivatal külön 
bejárattal rendelkezik, de 
akadálymentes mosdó csak a 
hivatalban van; 
Az épület funkciója és a két 
külön bejárat az utcán 
haladva nem látható 
egyértelműen; 
Van korlátlift, de a dolgozók 
nem tudják használni. 

A teszteléskor a korlátliftet 
három dolgozó odahívásával 
sikerült használni, a végénél 
egy virágláda akadályozta a 
bejutást. 

− Járdák, 
gyalogutak 

− Bejáratok 

− Gyalogutak 

− Folyosó 

− Lift 

− Járófelület 

− Falburkolat 

− Ügyfélforgalmi 
pult 

− WC, mosdó 

− Ügyfélhívó 
rendszer 

− Információs 
táblák, térképek, 
piktogramok stb. 

− Hangjelzések, 
vizuális jelzések 

Állami intézmény 
1.  
(földhivatal) 

Kerekesszékkel érkező 
mozgássérült ügyfelek 
számára jól kialakított, 
bejárható, jól használható 
épület; 
Látássérült ügyfelek számára 
hangos tájékoztatást is adó 
sorszámosztó és ügyfélhívó 
berendezés áll 

Az akadálymentes mosdó 
zárva van és raktárként 
használják; 
Az indukciós hurok nem 
működik. 

Ez az intézmény is azt 
bizonyítja, hogy a jó 
kialakítás nem minden, 
legalább ilyen fontos az 
üzemeltetők hozzáállása is. 

− Parkoló 

− Bejárat, ajtók 

− Folyosók 

− Lépcsők 

− Lift 

− Ügyfélhívó 
rendszer 

− Információs 
táblák, 
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Közintézmény Pozitívumok Negatívumok Megjegyzés Megvalósult 
fejlesztések 

rendelkezésre; 
Az intézmény honlapja 
képernyőolvasó szoftverrel is 
jól használható. 

piktogramok, 
térképek, 
feliratok stb. 

− Hangjelzések 

− Indukciós hurok 

− WC, mosdó 

− Honlap 

Állami intézmény 
2. 
(bíróság) 

Jól kialakított, megfelelően 
használható akadálymentes 
mosdó; 
Jól használható és részletes 
információs tábla; 
A bejárati lépcső kezdete és 
vége jól látható és taktilis 
módon is jelölve van. 

Az üveg bejárati ajtón nincs 
megfelelő támpont a nyitási 
lehetőség megtalálásához; 
Az információs tábla 
nehezen megtalálható 
helyen van elhelyezve; 
A főbejárattal nem 
megegyező akadálymentes 
bejárat zárva van, az 
akadálymentes bejutást 
lehetővé tevő lift nem 
megbízhatóan működik. 

A mozgássérült tesztelőnek 
egy másik személlyel kellett 
beüzennie a főportára88, 
hogy nyissák ki az 
akadálymentes bejáratot, ezt 
követően pedig a liftbe is 
beragadt.. 

− Parkoló 

− Bejárat 

− Lift 

− Információs 
táblák, térképek, 
piktogramok stb. 

− WC, mosdó 

− Vezetősáv 

− Lépcső 

Önkormányzati 
intézmény 2. 
(okmányiroda) 

A bejutást egy jól kialakított 
rámpa segíti; 
Az épület kerekesszékkel jól 
bejárható, a lift és az 
akadálymentes mosdó is 
megfelelő; 
Megfelelő tájékoztató és 
irányjelző táblák; 
Megfelelően kontrasztos 
kialakítás (falak, ajtók, 
kilincs). 

Az önkormányzat honlapja 
nehezen használható 
látássérültek számára, nem 
áttekinthető, a vakbarát 
verzió tartalma elavult, azt 
nem frissítik; 
Indukciós hurok nem áll 
rendelkezésre; 
Látássérültek számára a 
tájékozódás nehézkes, nincs 
vezetősáv, a sötét és világos 
terek váltakozása nehezíti a 
tájékozódást. 

A látássérült tesztelő a 
tájékozódásban teljesen a 
hivatali dolgozókra és 
ügyfelekre volt utalva. 

− Parkoló 

− Járdák, 
gyalogutak 

− Lift 

− Ügyfélforgalmi 
pult 

− WC, mosdó 

− Információs 
táblák, térképek, 
piktogramok stb. 

− Honlap 

Önkormányzati 
intézmény 3. 
(polgármesteri 
hivatal) 

Jó kialakítású akadálymentes 
parkoló; 
Megfelelő, önállóan is 
igénybe vehető 
akadálymentes bejárat; 
A liftben jól olvasható Braille-
feliratok; 
Az épület kerekesszékkel is 
jól bejárható; 
Megfelelő megvilágítás és a 
tájékozódást segítő 
kontrasztos kialakítás. 

Az indukciós hurok nem 
működik, nincs 
összeszerelve; 
A vezetősáv jól látható, 
taktilisan azonban nehezen 
érzékelhető, itt-ott már 
felkunkorodott. 

Különösen segítőkészek 
voltak a dolgozók; 
Az akadálymentes mosdó be 
volt zárva, de kérésre 
kinyitották. 

− Parkoló 

− Bejárat 

− Rámpa 

− Lift 

− Információs 
táblák, térképek, 
piktogramok stb. 

− Indukciós hurok 

− Vezetősáv 

− WC, mosdó 
− Honlap 

− Folyosó, 
falburkolat 

Önkormányzati 
intézmény 4. 
(kórház) 

Gyakorlatilag nem volt 
pozitív tapasztalatuk a 
tesztelőknek. 

Nincs információ az 
akadálymentes bejáratról; 
Nincs akadálymentes 
parkolási lehetőség; 
Az intézmény honlapján van 
utalás hangostérképre, de a 
link nem működik; 
Az indukciós hurok nem 
működik. 

A mozgássérült tesztelő be 
se jutott az épületbe; 
A tesztelők az 
akadálymentesítési 
megoldásokkal jórészt nem is 
találkoztak, amivel mégis, az 
sem volt számukra 
használható, így mások 
segítségére voltak utalva. 

− Bejárat 

− Járda 

− Rámpa 

− Burkolat, vezető 
sávok 

− Indukciós hurok 

− Hangos térkép 

− Honlap 

− WC, mosdó 

                                                           
88 A tapasztalat megfelelő értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy a bírósági épületekbe való bejutásnál speciális 
biztonsági követelmények vannak érvényben, többek között minden ügyfél csak ellenőrzött módon juthat be az 
épületbe, ott is csak a megengedett, ügyfélszolgálati területekre Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint „az 
utólagos akadálymentesítések során, ahol az akadálymentes bejárat nem a főbejárati útvonalon történik, az épületre 
szabottan, speciális megoldások születtek, mivel a költségekbe nem lehetett beépíteni a beléptetés duplikálásának 
költségeit, a személyzet megduplázását, nem beszélve az ezekhez szükséges építészeti kialakításának szűkös 
lehetőségeiről. A külön akadálymentes bejáratoknál az általános koncepció az volt, hogy csengővel jelez a portára, 
ahol veszik a jelzést és jobb esetben felszerelt kamerán ellenőrizve a bejáratot, a kapu elektromosan kinyitásra kerül 
és beengedik az ügyfelet ellenőrizetten. Ahol elektromos kialakítás nincs, ott személyesen megy az őr a bejárathoz és 
nyitja ki az ajtót.” 
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Közintézmény Pozitívumok Negatívumok Megjegyzés Megvalósult 
fejlesztések 

− Információs 
táblák, térképek, 
piktogramok stb. 

− Lift 

Önkormányzati 
intézmény 5. 
(okmányiroda) 

Hangos tájékoztatás segíti a 
látássérülteket, hogy hányas 
sorszámú ügyfelet melyik 
pulthoz szólítják; 
A sorszámkijelzők jól látható 
módon vannak elhelyezve, 
külön kijelzés van a pultok 
fölött is. 

Az akadálymentes parkoló 
kialakítása nem megfelelő, 
nehézkes a parkolás; 
A bejárati ajtó nehezen volt 
nyitható; 
Nincs vezetősáv, illetve más 
tájékozódást segítő eszköz; 
Az ügyintézők pultjai nagyon 
magasak; 
Nincs indukciós hurok. 

A tesztelők a dolgozók és 
más ügyfelek segítségére 
voltak utalva; 
A tesztelés időpontjában az 
akadálymentesítés még 
kivitelezés alatt volt. 

− Bejáratok 

− Folyosó 

− Lift 

− Lépcső 

− Járófelület 

− Ügyfélforgalmi 
pult 

− WC, mosdó 

− Információs 
táblák, térképek, 
piktogramok stb. 

− Hangjelzések, 
vizuális jelzések 

Önkormányzati 
intézmény 6. 
(okmányiroda) 

Látássérült ügyfelek számára 
hangos tájékoztatást is adó 
sorszámosztó és ügyfélhívó 
berendezés áll 
rendelkezésre; 
Kerekesszékkel is könnyű a 
bejutás, megfelelő az 
akadálymentes bejárat és a 
lift; 
Az akadálymentes mosdó 
kialakítása megfelelő. 

A vezetősáv szinte csak 
látható, taktilisan kevéssé 
érzékelhető; 
Az ügyféltérben található 
lépcsők nincsenek jól látható 
módon jelezve; 
Az ügyféltérben található 
lépcsőhöz tartozik korlátlift, 
de a dolgozók nem tudják 
használni. 

Az épületet a teszteléskor 
éppen felújították, ezért nem 
volt egyértelműen látható a 
felirata és az akadálymentes 
bejárat jelölése. 

− Parkoló 

− Bejárat 

− Szélfogó 

− Folyosók 

− Lépcsők 

− Lift 

− WC, mosdó 

− Ügyfélhívó 
rendszer 

− Információs 
táblák, 
piktogramok, 
térképek, 
feliratok stb. 

− Honlap 

Állami intézmény 
3. (munkaügyi 
központ) 

A vezetősáv jól látható, 
taktilisan is érzékelhető; 
Az első és utolsó lépcsőfokok 
jól láthatóan jelölve vannak; 
Az akadálymentes mosdó 
kialakítása megfelelő. 

Nincs akadálymentes 
parkolási lehetőség; 
A lift nem működik; 
Az akadálymentes mosdót 
raktárnak használják, a 
vízöblítés sem működik. 

A dolgozók segítőkészek, de 
ez sem ellensúlyozza a fizikai 
akadálymentesítés súlyos 
hiányosságait. 

− Parkoló 

− Járdák, 
gyalogutak 

− Bejáratok 

− Lift 

− Lépcsők 

− Járófelület 

− Ügyfélforgalmi 
pult 

− WC, mosdó 

− Ügyfélhívó 
rendszer 

− Információs 
táblák, 
piktogramok, 
térképek, 
feliratok stb. 

− Hangjelzések, 
vizuális jelzések 

Önkormányzati 
intézmény 7. 
(okmányiroda) 

Jól jelölve van az 
akadálymentes bejárat és az 
oda vezető útvonal; 
Az épület kerekesszékkel 
biztonságosan és 
kényelmesen bejárható; 
Az akadálymentes mosdó 
kialakítása megfelelő. 

A lépcsők kezdete és vége 
nincs jól láthatóan jelölve; 
A vezetősáv csak vizuális, 
taktilisan nem érzékelhető; 
A tájékoztató feliratok 
elhelyezése és olvashatósága 
nem megfelelő. 

A teszteléskor az 
akadálymentes bejárat zárva 
volt, az ott dolgozók 
elmondása szerint véletlenül 
– a dolgozók egyébként 
segítőkészek voltak. 

− Parkoló 

− Bejárat 

− Rámpa, korlát 

− Küszöbök 
kiiktatása 

− Nyílászárók 
cseréje, ill. 
megszüntetése 

− WC, mosdó 

− Információs 
táblák, 
piktogramok, 
térképek, 
feliratok stb. 

− Indukciós hurok 
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Forrás: helyszíni vizsgálatok 
 

Fogyatékos személyek alkalmazása a kedvezményezetteknél 
A kérdőíves vizsgálat során megkérdezettek szerint a sikeresen lebonyolított akadálymentesítési 
projekteknek mindössze alig több mint egytizedének volt eleme fogyatékos emberek 
foglalkoztatása. Ez annak ellenére van így, hogy a válaszadók mintegy négyötöde szerint az 
intézmény alkalmas fogyatékos emberek alkalmazására. 

33. táblázat: Tudna-e dolgozni az Ön intézményében fogyatékos munkavállaló? (%) 

Tudna-e dolgozni fogyatékos 
munkavállaló? 

Önkormányzati fenntartású Állami fenntartású Összesen 

pályázó intézmények (%) 
Igen 79,2 100,0 83,0 

Nem 20,8 0 17,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

N 125 28 153 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Noha az intézmények döntő többsége tudna foglalkoztatni megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat, az adatfelvétel időpontjában mindössze az intézmények kevesebb mint 
egyharmadában dolgozott ilyen személy. Számuk intézményenként, átlagosan a következő 
táblázatban látható. 

34. táblázat: Fogyatékos munkavállalók átlagos száma intézményenként (fő/100 szervezet) 

Munkavállalói kategóriák Fő 
Mozgássérült munkavállaló 75 

Hallássérült munkavállaló 24 

Látássérült munkavállaló 13 

Értelmi fogyatékos, autista munkavállaló 089 

Halmozottan sérült munkavállaló 9 

Egyéb megváltozott munkaképességű munkavállaló 14690 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

A pályázati kiírások vonatkozó ösztönzői ezek szerint nem voltak elégségesek a fogyatékos 
emberek foglalkoztatásának bővítésére, holott a közszolgáltatásokat működtető önkormányzati és 
állami szervezeteknél lenne erre lehetőség és talán fogadókészség is. E tény értékelésénél 
ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az akadálymentesített munkahelyek kialakítása a 
gyakorlatban személyre/alkalmazottra szabottan történik, vagyis az akadálymentesítést akkor és úgy 
célszerű lebonyolítani, amikor már ismert a megváltozott munkaképességű alkalmazott felvételének 
időpontja és sajátos igényei. 

A megvalósított komplex akadálymentesítések erősségei és gyengeségei 

Erősségek 
A 2007–2012 között megvalósult komplex akadálymentesítési fejlesztések erősségeinek ismertetését 
azzal kell kezdenünk, hogy a projektek eredményeként egyre több ember, így egyre több döntéshozó 

                                                           
89 Az adatbázisban egyetlen olyan szervezet szerepel, amely, tevékenységi köréből fakadóan, értelmi fogyatékkal élő, 
illetőleg autista embereket foglalkoztat. Az átlagképzéskor viszont ezzel a szervezettel – mely mintegy 30 értelmi 
fogyatékos személyt foglalkoztat – nem számoltunk. 
90 Az átlagszámolás során ebben az esetben is eltekintettünk egy 35, egyéb fogyatékkal élő főt foglalkoztató 
intézménytől. Ha ezt a szervezetet is figyelembe vennénk, az átlagérték 2,12 lenne. 
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és hivatali dolgozó tudja és érti, hogy kiknek és miért van szükségük az akadálymentesítési 
beruházásokra. Megkérdezett szakértőink szerint a 2007-2008. évben támogatást nyert és 
megvalósult projektek és a későbbi projektek minőségében folyamatos javulás tapasztalható, ami az 
érintett szereplők (IH, KSZ, pályázók, rehabilitációs környezettervező szakmérnökök, tervezők) 
tapasztalatokon alapuló tanulásával magyarázható, illetve azzal, hogy akadálymentesítéshez 
eszközöket szolgáltató piac szintén átesett egy lassú fejlődésen. Egyre szélesebbé válik az a – még 
mindig nagyon szűkös és néha drága – termékpaletta, amelyből a tervező a tervezési munka során 
válogathat, így az akadálymentesítési célú termékek egyre inkább illeszthetők az építészek 
koncepciójához, illetve a bővülő termékválaszték mind műszakilag, mind esztétikailag korrektebb 
megoldásokat tesz lehetővé a korábbiaknál. 

A fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését az Európai Unió 
támogatásával megvalósult projektek azzal is növelték, hogy alkalmazásra kerültek és nagy számban 
el is terjedtek olyan jó gyakorlatként bemutatható technikai megoldások, amelyek érdemben 
segítik a fogyatékos emberek önálló tájékozódását, ügyintézését egy épületen belül (pl. beszélő 
ügyfélhívó rendszer, hangostérkép). Részben az intenzív pályázati aktivitásnak köszönhető az is, hogy 
a fogyatékos emberek országos érdekvédelmi szervezetei is felismerték a szakszerű 
akadálymentesítési tanácsadásban rejlő érdekvédelmi és szakmai lehetőségeket, és megkezdődött 
az akadálymentesítés területén tudással rendelkező és saját tapasztalatain, igényein túltekinteni 
képes ún. tapasztalati tanácsadók képzése91. Számos önkormányzat, közintézmény arculatának 
javítása, az ügyfelek körében való megítélésének javítása érdekében a komplex akadálymentesítés 
minimális előírásokon túli, innovatív megoldásait is alkalmazta. Találkoztunk olyan kiemelt 
idegenforgalmi jelentőségű településsel, ahol az önkormányzat az akadálymentesítettséget sajátos 
versenyelőnyként, pluszszolgáltatásként értékeli, ami a vendégek településre vonzásában is 
szerepet játszik. Ezt jelezheti az is, hogy a kérdőíves felmérésre válaszolók több mint négyötöde 
szerint az akadálymentesítés hatására az intézmény külső megítélése javult. 

Gyengeségek 
A kérdőívvel, próbaügyintézéssel és interjúk segítségével vizsgált komplex akadálymentesítések 
hiányosságainak, gyengeségeinek sorát azzal kell kezdenünk, hogy még ahol megfelelően meg is 
valósul az akadálymentesítési beruházás, gyakran ott sem áll a felhasználók rendelkezésére 
elegendő információ, tájékoztatás annak kihasználásához és előnyeinek valódi élvezéséhez, pl. 
nincs egyértelműen jelölve, hogy merre található az akadálymentes bejárat, nincs kellő információ a 
megvalósult fejlesztésekről, így a fogyatékos ember nem mindig tudja előzetesen felmérni, hogy 
igénybe fogja-e tudni venni a közszolgáltatást. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőben nagy 
hangsúlyt kell helyezni a közszolgáltatások potenciális igénybevevő körében az egyenlő esélyű 
hozzáférés lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívásra. 

Több, egyébként jól kivitelezett projekt esetében is előfordult, hogy az akadálymentesítés 
használhatatlan vagy nehezen használható volt a felhasználók számára, mert az ott dolgozó 
munkatársak nem tudták használni az eszközöket (esetleg nem is tudtak róluk), illetve nem voltak 
felkészülve a fogyatékos emberek fogadására. Az akadálymentesítés technikai kivitelezése mellett a 
valódi akadálymentesítés feltétele a munkatársak felkészítése, érzékenyítése is. 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés akadálymentesítésével egy időben nem történt érdemi 
előrelépés a tömegközlekedés és a közterületek akadálymentesítésében, aminek az a 
következménye, hogy a mozgáskorlátozott emberek – személygépkocsi nélkül – nem tudnak eljutni a 
közintézményekbe. A 2014–2020-as tervezési időszak nagy kihívása így a közlekedés 

                                                           
91 A MEOSZ 2012 tavaszán tartotta meg az első ilyen képzését, az MVGYOSZ pedig évek óta működteti 
akadálymentesítési munkacsoportját, 2012-ben létrehozta tagegyesületeinek delegáltjaiból az Egyenlő Hozzáférés 
Testületet, melyben várhatóan hasonló képzések megszervezésére és egységes állásfoglalások megalkotására fog sor 
kerülni. 
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akadálymentesítése kell legyen, aminek során hangsúlyt kell helyezni a nagyobb városok átfogó 
akadálymentesítésére.  

A közszolgáltatók honlapjai jellemzően nem felelnek meg az akadálymentességet garantáló 
WCAG2.0 webszabvány követelményeinek, amely nem csak a látássérültek, hanem valamennyi 
fogyatékos és ép felhasználó számára könnyebbséget jelentene. Különösen nagy problémát jelent a 
helytelenül alkalmazott, az elkészítésük után gyakran egyáltalán nem frissített és így téves, elavult 
információkat tartalmazó vakbarát verziók akadálymentesítésnek minősítése. A jövőben 
megvalósítandó fejlesztéseknél célként kell kitűzni, hogy a közszolgáltatók honlapjai minél több és 
jól strukturált információt tartalmazzanak, illetve hogy az e-ügyintézés formái is egyenlő eséllyel 
hozzáférhetőek legyenek. 

Néhány projekt esetében azt tapasztaltuk, hogy az alkalmazott akadálymentesítési elemek (pl. 
akadálymentes WC92) nem kellően kihasználtak, alkalmanként a tervezői szándékoktól eltérő célokra 
használják őket, illetve fenntartásuk nehézséget okoz (pl. lift93). Találkoztunk olyan fejlesztésekkel is, 
ahol pl. az akadálymentes parkolók használata okoz problémákat94. 

Komplex akadálymentesítési jó gyakorlatok 
Az értékelés eredményei alapján (főként a valóban teljes körű) akadálymentesítés megvalósítása 
rendkívül összetett, ezért fontosnak tartottuk, hogy a jó gyakorlatok kiválasztása során több 
szempont is érvényesüljön – az eddig alkalmazott önkormányzati és állami intézményi elkülönítésen 
túl. Két aspektusból mutatunk be példaértékű fejlesztéseket: felhasználói megítélés szerint, illetve 
a pályázati eredményesség szerint. 

A felhasználói szempontú kiválasztás során elsősorban az értékelésbe bevont fogyatékos emberek 
tapasztalataira támaszkodtunk, akik a próbavásárlások során ügyfelekként szerzett tapasztalataik 
alapján tettek javaslatot arra vonatkozóan, melyik közintézmény akadálymentesítése kiemelendően 
példaértékű fejlesztésként. A tesztelők tapasztalatai alapján – kiegészítve azokat az egyes 
intézményekben felvett interjúk során elhangzottakkal – az önkormányzati intézmények közül 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának polgármesteri hivatala/okmányirodája, az állami szervezetek 
közül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala került kiválasztásra felhasználói szempontú jó 
gyakorlatként. 

A pályázati eredményesség szerint végzett jó gyakorlat választás elsősorban a nyertes pályázókkal 
készült interjúk alapján történt. Az állami intézmények alacsonyabb pályázati aktivitása miatt 
esetükben ez a szempont nagy hangsúlyt kapott, így a kiválasztás során elsősorban ezekre a 
szervezetekre koncentráltunk. Ennek megfelelően az ide vonatkozó jó gyakorlat nem kizárólag egy 
adott projektre szorítkozik, hanem a pályázó intézmények egy bizonyos típusának, a bíróságoknak a 
pályázati tevékenységét mutatja be, példaként említve a kvalitatív vizsgálat mintájába került egyik 
ilyen szervezetet, a Kaposvári Törvényszéket. 

                                                           
92 A kedvezményezettek – az egyébként minimumkövetelménynek számító – akadálymentes WC-k kialakítását 
részben azért pártolták, mert ez lehetőséget teremtett a vizesblokkok teljes körű felújítására. Ugyanakkor ma számos 
helyen ezeket a helyiségeket tárolónak használják, különösen ott, ahol nincs érdemi fogyatékos személyforgalom. 
93 Részlet egy kedvezményezetti interjúból: – Óvodákban egyáltalán nincs kihasználva a lift. Tehát a liftnek a 
beépítése elvitte az 1/3 részt, és közben minden hónapban a 3-4 lift karbantartása 200 ezer forint plusz kiadás úgy, 
hogy a liftet nem használjuk. – Szakértői vélemények szerint a liftberuházások egy része szakmailag nem volt 
indokolható. Van viszont olyan tapasztalat, hogy: – a [l]ift az egyedüli haszon, mert dolgozók is használhatják a liftet, 
iratokat mozgatnak rajta.  
94 Részlet egy kedvezményezetti interjúból: – Az az én nagyon nagy gondom, hogy az akadálymentes autóparkolót 
sajnos nem azok használják, akik erre jogosultak lennének. Én minden reggel megvívom a magam kis harcát, a 
magam csatáját itt. Szerintem engem a lakók itt nem kedvelnek, mert teszem a megjegyzést, de itt nem azok 
parkolnak, akiknek jogosultságuk lenne, hanem az itt lakók. 
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A Veszprém Megyei Földhivatal épülete – Veszprém 

A pályázó és a projekt rövid bemutatása (TIOP 3.3.1-07/1-2008-0030) 

A Veszprém Megyei Földhivatalhoz öt körzeti hivatal tartozik. Ezek közül először a veszprémi épületet 
akadálymentesítették TIOP-kiírás keretében. Ezután a további négy intézmény fejlesztésére is sor 
került: háromra pályázati forrásból, egyre önerőből. Ezeknek az épületeknek az akadálymentesítését 
a veszprémi példájára valósították meg. 

Projekt összege: 29 953 410 Ft 

Ebből a támogatás összege: 29 953 410 Ft 

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2008. 06. 23.–2008. 10. 20. 

Projektgazda szervezet: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

A Veszprém Megyei Földhivatalban komplex akadálymentesítés valósult meg. A megközelítés 
könnyítése érdekében akadálymentes parkolót építettek ki, a bejutást pedig egy új bejárat 
létesítésével segítették. Az épületen belül lévő ajtókat kiszélesítették, a folyosókat vezető sávval 
látták el, a lépcsők szélén jelzéseket helyeztek el. Mivel emeletes épületről van szó, lift beépítésére is 
sor került. Az ügyfélhívót a fogyatékos emberek is tudják használni. Az ügyfélterekben információs 
táblákat, piktogramokat, térképeket, Braille-feliratokat stb. helyeztek ki, ezen kívül hangjelzések és 
indukciós hurok segíti a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Az épületben 
akadálymentes WC, mosdó is található. Nemcsak az ügyfélterekben végezték el a fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítést, hanem a dolgozói helyiségekben is. A hivatal honlapja is 
akadálymentes. 

Szervezeti erőforrások 
A pályázat előkészítését és adminisztrációját külső pályázatíró cég végezte. Ezáltal tapasztalt és 
hozzáértő szakértők működtek közre a pályázat összeállításában és beadásában, ami előnyösen 
befolyásolta a nyerési esélyeket. A pályázatíró céget a legjobb ajánlat alapján választották ki. A 
szervezet tagjai kevesebb munka- és időbefektetéssel, főként adatszolgáltatással járultak hozzá a 
pályázat beadásához.  

A megvalósítás során az intézmény érintett munkatársai szorosan és hatékonyan tudtak 
együttműködni olyan külső szereplőkkel, mint a fogyatékos személyeket képviselő szervezetek, a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy a kivitelező cég. Ennek eredményeképpen a 
fejlesztések a lehető leghasznosabban és legmegfelelőbben valósulhattak meg.  

Szemlélet és belső struktúra 

Az akadálymentesítésre irányuló pályázati aktivitást az intézmény esetében az mozdította elő, hogy 
az intézmény vezetője nyitott a beruházási – így akár akadálymentesítés – jellegű fejlesztésekre. Ő 
egyfajta közvetítői szerepet lát el: befogadja munkatársai ötleteit, és ezeket képviselni tudja felsőbb 
szinteken is. Az intézmény Esélyegyenlőségi Tervvel is rendelkezik. 

A próbaügyintézés tapasztalatai 

A földhivatalban megvalósult akadálymentesítésről a próbavásárlók összességében pozitívan 
nyilatkoztak. Az alábbi három szempontot emelték ki, melyekkel különösen meg voltak elégedve: 

− kerekesszékkel érkező mozgássérült ügyfelek számára jól kialakított, bejárható, jól  
használható épület, 

− látássérült ügyfelek számára hangos tájékoztatást is adó sorszámosztó és ügyfélhívó  
berendezés áll rendelkezésre, 
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− az intézmény honlapja képernyőolvasó szoftverrel is jól használható. 

Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése 

A pályázó és a projekt rövid bemutatása (ÉMOP 4.2.2-2007-0256) 

Kazincbarcika Város Önkormányzata az értékelés tárgyát képező projektek keretében nyolc épületét 
akadálymentesítette. Ezek többségében nevelési és oktatási intézmények voltak, de ROP-konstrukció 
keretében fejlesztették a polgármesteri hivatalt is. Minden projekt komplex akadálymentesítést 
foglalt magába.  

Projekt összege: 66 959 171 Ft 

Ebből a támogatás összege: 19 985 673 Ft 

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2009. 05. 05.–2009. 11. 30. 

Projektgazda szervezet: Kazincbarcika Város Önkormányzata 

A polgármesteri hivatalban a megközelítés és a bejutás elősegítésére akadálymentes parkolót, illetve 
bejáratot hoztak létre, valamint szélfogót építettek be. A belső közlekedés megkönnyítésére a 
folyosókat és a lépcsőket is akadálymentesítették, illetve – mivel emeletes épületről van szó – lift 
beépítésére is sor került. Az épületben található akadálymentes WC, mosdó. Az ügyfélhívó rendszert 
is elérhetővé tették fogyatékos emberek számára, valamint vizuális segítő eszközöket is kihelyeztek 
(információs táblák, piktogramok, térképek, feliratok stb.). A hivatal honlapja is akadálymentes. 

Szervezeti erőforrások 
A pályázat előkészítését és adminisztrációját külső pályázatíró cég végezte. Ez minden pályázat 
esetében ilyen módon történik. Így kevés belső energiaráfordítással, megfelelő szaktudással és 
tapasztalattal rendelkező szakemberek végzik a pályázat előkészítését – ezáltal pedig a nyerési 
esélyek és arányok is megnövekednek. A pályázatíró céget közbeszerzés útján választották ki és több 
évre szóló szerződést kötöttek vele. A szervezet tagjai főként adatszolgáltatással járultak hozzá a 
pályázat beadásához. 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos fejlesztések kivitelezése során az önkormányzat munkatársai 
szorosan és hatékonyan tudtak együttműködni a külső szereplőkkel: a kivitelező céggel, a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel stb. Minden szereplő törekedett az épület minél 
hasznosabban, minél tökéletesebben megvalósított átalakítására.     

Szemlélet és belső struktúra 

Az akadálymentesítésre irányuló pályázati aktivitást az mozdította elő, hogy az önkormányzat 
struktúrájában dolgozik olyan személy, aki nyitott az akadálymentesítésre, illetve más fejlesztési 
kezdeményezésekre is, és tudja is érvényesíteni az ezekkel kapcsolatos elképzeléseit. Az intézmény 
Esélyegyenlőségi Tervvel is rendelkezik. 

A tapasztalatok szerint a szervezet érintett tagjai hatékonyan és konstruktívan tudtak 
kommunikálni, illetve együttműködni, ami megalapozta a későbbi projektek előkészítésének és 
megvalósításának hatékonyságát is. Ez lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy a pályázati igények 
„alulról” (pl. az önkormányzati intézmények vagy más szervezeti egységek szintjéről) szerveződjenek 
meg.   
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A próbaügyintézés tapasztalatai 

A kazincbarcikai polgármesteri hivatal akadálymentesítésének keretében megvalósult fejlesztésekkel 
kapcsolatban az azokat kipróbáló fogyatékos embereknek túlnyomó részt jó tapasztalataik voltak. Az 
alábbi szempontokat említették pozitívumként: 

− látássérült ügyfelek számára hangos tájékoztatást is adó sorszámosztó és ügyfélhívó 
berendezés áll rendelkezésre, 

− kerekesszékkel is könnyű a bejutás, megfelelő kialakítású az akadálymentes bejárat és 
működik, önállóan is használható a lift, 

− az akadálymentes mosdó kialakítása megfelelő.    

A bírósági épületek akadálymentesítése 

A pályázók és a projektek rövid bemutatása 

A bírósági épületek akadálymentesítésére TIOP- és KMOP-kiírások keretében lehetett pályázni az 
értékelés tárgyát képező időszakban. A pályázó minden esetben a megyei intézmény volt. Nincsen 
olyan megyei szerv (ide értve a fővárosit is), amelynek ne lett volna legalább egy nyertes projektje. 
Összesen 77 bírósági akadálymentesítést célzó projekt valósult meg. Ezek az állami épületek 
akadálymentesítésének több mint felét jelentik. Közülük – egy kivételével – mindegyik komplex 
akadálymentesítést foglalt magába. 

Szemlélet és belső struktúra  
A bírósági épületek akadálymentesítését azok központi felügyeleti szerve, az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH) (műszaki főosztálya) kezdeményezte. A központi ösztönzés nemcsak a megyei szervek 
pályázati aktivitására volt pozitív hatással, hanem a pályázati hatékonyságukra is. Az OBH végezte az 
előkészítést: ő volt felelős a pályázat megírásáért és a tervek elkészítéséért. A törvényszékeknek (a 
projekt idején: megyei bíróságok) a megvalósításban volt jelentősebb szerepük: a kivitelezés már 
ezek feladata volt.  

Szervezeti erőforrások 

A pályázatok előkészítését minden esetben ugyanaz a külső pályázatíró cég végezte, amelyet a 
központi szerv bízott meg. Ennek köszönhetően a pályázó szervezetek nemcsak mentesültek a 
megírással, az adminisztrációval, illetve a beadással járó terhek alól, de a tapasztalt szakértői 
segítség előrevetítette a nagy nyerési arányt is. A megyei szervek adatszolgáltatással működtek közre 
ebben a szakaszban. 

A megvalósítás során az intézmények szorosan együtt tudtak működni több külső szereplővel is. A 
kivitelezésben többek között – például az értékelésbe közvetlenül bevont Kaposvári Törvényszék 
esetében – rehabilitációs környezettervező szakmérnökök, műszaki ellenőrök, tervezők, 
közbeszerzést lebonyolító, projektmenedzseri szakértő, valamint kivitelezést végző cégek is részt 
vettek. A külső szakértők bevonásának anyagi feltételeit – és a szükséges önerőt – az OBH 
biztosította.  

Az értékelésbe közvetlenül bevont törvényszék 

Az értékelésbe interjú és próbaügyintézés által is bevont Kaposvári Törvényszék hat épületében 
teremtette meg az egyenlő esélyű hozzáférést – ezzel minden, a megyében található bíróság 
akadálymentes lett (a hetedik épület újonnan épült, így azt nem utólagosan fejlesztették). Mindegyik 
projekt 100%-os támogatottsággal valósult meg 2008 júniusa és 2009 júniusa között. A pályázó 
intézmény összesen 144 455 542 forint akadálymentesítési célú támogatást nyert el.      
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35. táblázat: Kaposvári Törvényszék (korábban: Somogy Megyei Bíróság) projektjei 

A megvalósulás helyszíne 
A projekt 

azonosítója 
Támogatás 

összege 

A projekt 
megvalósításának 

kezdete 

A projekt 
megvalósításának vége 

Kaposvári Törvényszék és a Kaposvár 
Városi Bíróság, Szent Imre u. 14. 

TIOP 3.3.1-07/1-
2008-0002 

14 338 614 Ft 2008.07.14. 2009.06.15. 

Kaposvári Törvényszék és a 
Kaposvári Városi Bíróság, Bajcsy-
Zsilinszky utca 3. 

TIOP 3.3.1-07/1-
2008-0007 

26 861 120 Ft 2008.07.14. 2009.06.30. 

Barcsi Városi Bíróság 
TIOP 3.3.1-07/1-

2008-0006 
22 647 800 Ft 2008.07.14. 2009.06.30. 

Marcali Városi Bíróság 
TIOP 3.3.1-07/1-

2008-0003 
28 179 560 Ft 2008.06.30. 2009.06.15. 

Nagyatádi Városi Bíróság 
TIOP 3.3.1-07/1-

2008-0005 
22 611 848 Ft 2008.07.14. 2009.06.30. 

Siófok Városi Bíróság 
TIOP 3.3.1-07/1-

2008-0001 
29 816 600 Ft 2008.07.14. 2009.06.15. 

Forrás: Forrás: EMIR 1.1. lekérdezés 2012. januári adatai 

Azonosított komplex akadálymentesítési szükségletek az állami 
intézmények körében 
Az értékelés során feladatként fogalmazódott meg a 2012–2013 közti programozási részidőszakra 
vonatkozó (a TIOP 3.3.1. forrásabszorpcióját növelő) akadálymentesítési javaslatok kialakítása. Az 
online kérdőív e kérdésére választ adó szervezetek 70%-a jelezte, hogy vannak további 
akadálymentesítésre váró épületei, ügyfélterei, melyek száma összesen 362. A válaszadók szerint 
ezeknek az akadálymentesítéseknek a forrásigénye mintegy 250 millió forint lenne. 

36. táblázat: Van-e olyan épülete, ügyféltere az intézménynek, ami egyáltalán nem 
akadálymentes? (%) 

További akadálymentesítésre 
szoruló épület, ügyféltér 

Önkormányzati fenntartású Állami fenntartású Összesen 

pályázó intézmények (%) 
Van 72,4 46,7 70,2 

Nincs 27,6 53,3 29,8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

N 156 15 171 

Forrás: az értékelés során elvégzett online kérdőíves felmérés 
 

Az értékelés keretében készült interjúk során két további állami szervnél azonosítottunk előkészített, 
nagy tömegű komplex akadálymentesítési szükségleteket: a rendőrségnél és a kormányhivataloknál. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatósága által rendelkezésünkre bocsátott belső 
statisztika szerint a megyei rendőrkapitányságok fenntartásában levő, ügyfélforgalmat is bonyolító 
rendőrségi épületek közül 98 esetében valósítandó meg fizikai vagy komplex akadálymentesítés, 
melyek forrásigénye – szakmai tartalomtól függően – 500 és 1300 millió forint közötti.  

Az elmúlt években végrehajtott területi közigazgatási átalakítások következtében számos központi 
költségvetési szerv területi dekoncentrált egységének működtetése (így ingatlangazdálkodása) a 
megyei kormányhivatalok feladatává vált, míg a szakmai irányítás az adott központi szervnél maradt. 
Ez az átalakulás egyrészt azt jelentette a 2010 előtt megkezdett akadálymentesítési pályázatok 
kapcsán, hogy a kedvezményezettekben változás állt be, a projektek átkerültek a megyei 
kormányhivatalokhoz, másrészt pedig azt, hogy a jövőben kiírásra kerülő akadálymentesítési 
pályázatok egyik legnagyobb potenciális kedvezményezetti csoportját az ügyfélszolgálati ingatlanok 
kezelését ellátó kormányhivatalok fogják alkotni. A kormányhivatalok komplex 
akadálymentesítésben játszott szerepét növeli, hogy az államigazgatási ügyintézés nagy része 2013-
tól a járási kormányablakoknál fog megvalósulni. Becslésünk szerint a 2013-tól kialakítandó járási 
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kormányablakok komplex akadálymentesítése – a projektek szakmai tartalmától és számától 
függően – mintegy 2700-7000 millió forintba kerülhet.  

37. táblázat: Azonosított további TIOP 3.3.1. forrásabszorpciós igények 

Állami szerv Épület típusa Akadály-

mentesítésre 

váró 

középületek 

száma 

I. becslés II. becslés 

Becsült 
akadály-

mentesítési 
költség (M 

Ft) 

Költségbecslés 
forrása 

Becsült 
akadály-

mentesítési 
költség (M 

Ft) 

Költségbecslés 
forrása 

Rendőrség 
Rendőrkapitányságok 

és rendőrőrsök 
98 479,4 

ORFK adatközlése a 
fizikai 

akadálymentesítésre 
vonatkozóan 

1264,2 
12,9 M Ft/épület 
(korábbi időszak 

átlaga) 

Megyei 
kormányhivatalok  

Járási 
kormányablakok 

271 
Tervezett szám 

300, melyből 
29 már 

működik 

2710,0 

Saját becslés (Cs. A.) 
10 M Ft / 

kormányablakkal 
számolva 

6991,8 

Saját becslés (Cs. 
A.) 25,8 M Ft / 

épület (korábbi 
időszak átlaga 

Összesen 369 3189,4  8256,0  

Forrás: saját becslés ORFK és nyilvános adatok alapján (Cs. A.) 
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Következtetések 
(1) Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult fejlesztések eredményeképpen Magyarország 
jelentős előrelépést tett a közszolgáltatások mindenki számára, így a fogyatékos személyek számára 
is könnyebb, kényelmesebb és biztonságosabb hozzáférésének megteremtésében. Az 
akadálymentesítések és a TÁMOP kapcsolódó képzési programjai révén jelentősen emelkedett a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnökök száma, tudásuk bővült, és az általuk kínált 
szolgáltatások elérhetőbbé váltak. Az egyenlő esélyű hozzáférés gondolata az elmúlt években 
megjelent a mérnöki/tervezői gyakorlatban és az építési hatósági döntéshozatalban. A fizikai 
akadálymentesítés egyre inkább beépül a közintézmények fenntartói, a tervezők és a kivitelezők 
gondolkodásába is, a felújítás és építés elfogadott elemévé vált. Az infokommunikációs 
akadálymentesítésről, különösen a tömegesen alkalmazott eszközökről (pl. indukciós hurok) egyelőre 
ez még nem mondható el.  

(2) Az akadálymentesített közszolgáltatások igénybevétele vizsgálati eredményeink szerint elmarad a 
lehetőségektől, aminek egyik oka az, hogy a célcsoportok tagjai kevéssé ismerik a környezetükben 
rendelkezésre álló akadálymentesített ügyintézési lehetőségeket, nincsenek felkészítve az önálló 
ügyintézésre, illetve a fogyatékos személyekkel közvetlen kapcsolatba kerülő alkalmazottak (pl. 
portás, ügyfélfogadó munkatárs, ügyintéző) nem kellően felkészültek fogadásukra.  

(3) Magyarországon az akadálymentesítés közpolitikai keretét a fogyatékosügyi törvénykezés jelölte 
ki. A projektek elindításáról hozott döntések meghozatalában (és az akadálymentesítés lakossági 
elfogadtatásában) a fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdök játszottak fontos szerepet, ami 
mellett elhalványult az az érv, hogy a közszolgáltatások és az épített környezet könnyebb, 
kényelmesebb, biztonságosabb elérése minden érintett polgár életminőségét javítja. Ennek 
következtében nem mindenütt került sor akadálymentesítésre, vagy az alkalmazott megoldások helyi 
társadalmi elfogadottsága nem megfelelő. 

(4) Az értékelés készítése során nem állt rendelkezésre olyan országos felmérés, ami megbízható és 
részletes képet tudott volna adni a közszolgáltatások akadálymentesítettségének hazai helyzetéről 
és a Fot. vonatkozó előírásainak betartásáról.  

(5) Az akadálymentesítési források elosztására alkalmazott projekt-kiválasztási eljárásrend csak 
korlátozottan volt alkalmas a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének széleskörű 
megteremtésére. Utólagos komplex akadálymentesítések ott valósultak meg, ahol a központi és helyi 
költségvetési szervek belső döntéshozatali folyamatait hozzáillesztették a pályázati rendszer 
működéséhez, s ennek keretében külső (esetenként belső) pályázatíró projektmenedzsment-
kapacitásokat építettek ki. Az alkalmazott – a pályázatokat egymással versenyeztető – 
forrásallokációs eljárásrend következtében nem tudható, hogy a Fot.-ban a közszolgáltatások 
akadálymentesítésére vonatkozó megfogalmazott területi minimumok teljesültek-e. 

(6) A kedvezményezettek jelzései szerint számos KSZ nem tudja megadni a megfelelő szakmai 
támogatást a közszolgáltatások akadálymentesítéséhez, s a problémát növeli, hogy nehézségekbe 
ütközik a projektmenedzserek és a KSZ közötti együttműködés. 

(7) Az akadálymentesítés népszerűsítésében, a szakszerű megvalósításhoz szükséges információk 
terjesztésében kiemelkedő szerepe volt a 2007-ben elkészített, majd 2009-ben továbbfejlesztve 
kiadott akadálymentesítési Segédletnek. Részben ebből az egyedülállóságból fakad ugyanakkor, hogy 
a Segédletet a KSZ-ek elvárásának megfelelően nem ajánlásként, hanem kötelező minimumként 
kellett a projektek megvalósítása során alkalmazni, olyan esetekben is, amikor a valós igények és 
fizikai lehetőségek az eltérést indokolták volna. 
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(8) A nem utólagos (projektarányos) akadálymentesítések esetében a kedvezményezettek körében 
számos tisztázatlanság, információhiány és bizonytalanság van a tekintetben, hogy mit és miként 
kell ahhoz akadálymentesíteni a közintézményeknél, hogy a pályázati útmutatókba belekerült 
szűkszavú elvárásoknak meg tudjon a kedvezményezett felelni. 

(9) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a Bizottság által megfogalmazott tematikus 
célkitűzések közül a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése a 
következőkhöz kapcsolódik:  

- (2) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és 
minőségének javítása (az infokommunikációs akadálymentesítés révén); 

- (8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (a fogyatékos 
személyek és megváltozott munkaképességűek munkapiaci integrációjának révén); 

- (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem (a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének erősítése révén); 

- (11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás (a közigazgatás könnyebben 
hozzáférhetővé válása révén). 

Az ESZA 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó rendelettervezetének 8. cikke előírja továbbá, 
hogy a tagállamok és a bizottság a „nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem” beavatkozási prioritáson belül konkrét intézkedésekkel mozdítsák elő a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, ideértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítést. 

(10) Noha a 2007–2013 programozási időszakban szakértői vélemények szerint a közszolgáltatások 
akadálymentesítése területén komoly előrelépés történt, hasonló léptékű áttörés nem valósult meg 
a közösségi közlekedésben. Ennek következtében a fogyatékos személyek egy része csak nehezen 
tudja megközelíteni a közintézményeket. 

(11) A vizsgált központi költségvetés egy jelentős része 2007 után kiépítette saját pályázatírói 
projektmenedzsment-kapacitásait, melyeket jellemzően KEOP energiatakarékossági és hazai 
finanszírozású projektek menedzselésére használnak. Tapasztalataink szerint ezek a kiépült 
kapacitások lehetővé teszik, hogy az állami szervek egy része más pályázati kiírásokban is 
megjelenjen kedvezményezettként, és ennek révén megtehessék hozzájárulásukat a 
forrásabszorpciós nyomás enyhítéséhez. 
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Javaslatok 
A következő oldalakon az értékelés főbb eredményeihez kapcsolódóan – táblázatos formában – 
fogalmazzuk meg javaslatainkat.  

38. táblázat: Javaslatok táblázata 

Értékelési eredmény Javaslat 
Komplex akadálymentesítési fejlesztések támogatása 

(1) Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult 
fejlesztések eredményeképpen Magyarország 
jelentős előrelépést tett a közszolgáltatások 
mindenki számára, így a fogyatékos személyek 
számára is könnyebb, kényelmesebb és 
biztonságosabb hozzáférésének megteremtésében. 
A fizikai akadálymentesítés mára beépült a 
közintézmények fenntartói, a tervezők és a 
kivitelezők gondolkodásába, a felújítás és építés 
elfogadott elemévé vált. Az infokommunikációs 
akadálymentesítés, különösen a tömegesen 
alkalmazott eszközökről (pl. indukciós hurok) 
egyelőre ez még nem mondható el. 

Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésében 
Magyarországnak még további teendői vannak, s e cél 
megvalósítását lehetővé tevő hazai források 
korlátozottan állnak rendelkezésre, az utólagos 
komplex akadálymentesítési fejlesztések 
támogatására továbbra is szükség van. 

(2) Az akadálymentesített közszolgáltatások 
igénybevétele vizsgálati eredményeink szerint 
elmarad a lehetőségektől, aminek egyik oka az, hogy 
a célcsoportok tagjai kevéssé ismerik a 
környezetükben rendelkezésre álló 
akadálymentesített ügyintézési lehetőségeket, 
nincsenek felkészítve az önálló ügyintézésre, ill. a 
fogyatékos személyekkel közvetlen kapcsolatba 
kerülő alkalmazottak (pl. portás, ügyfélfogadó 
munkatárs, ügyintéző) nem kellően felkészültek 
fogadásukra. 

A jövőben megvalósuló komplex akadálymentesítési 
projektek esetében a kedvezményezetteknek nagy 
hangsúlyt kell helyezni a potenciális ügyfelek 
tájékoztatására, mely munkába fokozottan 
bevonandók a célcsoport érdekképviseletét ellátó 
szervezetek. A projektek keretében és akár azoktól 
függetlenül (pl. TÁMOP-projektek révén) erősíteni kell 
az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak 
célcsoporttal és fogadásukkal kapcsolatos ismereteit, 
szemléletét (érzékenyítés), ill. a társadalom egészében 
javítani szükséges az akadálymentesítés 
szükségességének elfogadottságát.  

Az Új Széchenyi Terv keretében lebonyolított, az 
egyenlő esélyű hozzáférést erősítő projektek 
eredményeinek disszeminációja során hangsúlyt kell 
helyezni a kedvezményezettek weblapjainak 
akadálymentesítésére, s a folyamatos frissítés 
feltételeinek biztosítására.  

A fejlesztéspolitika a fogyatékos emberek önálló 
ügyintézésre való alkalmasságát a jövőben úgy tudja 
erősíteni, ha az érintett érdekképviseleti és civil 
szervezetek számára e cél elérését szolgáló fejlesztési 
konstrukciókat definiál, s támogatja a szervezetek 
szakértői kapacitásainak erősödését. 

2012–2013 TIOP akadálymentesítési kiírás(ok)95  
(3) Magyarországon az akadálymentesítés 
közpolitikai keretét a fogyatékosügyi törvénykezés 

Az akadálymentesítés szükségessének társadalmi és 
döntéshozói elfogadottságát növelendő – összhangban 

                                                           
95 Tekintettel a forráslekötésre rendelkezésre álló idő szűkösségére olyan módosításokra teszünk javaslatot, amik 
nem igényelnek OP-módosítást, ill. a korábbi konstrukciók szabályozásában (a pályázati kiírásokban) kisebb 
jelentőségűnek tekinthetők. Ezek a módosítások akkor vezethetnek a forrásabszorpció nagyságrendi növeléséhez, ha 
a Közreműködő Szervezetek a korábbi időszakban megszokottnál gyorsabban és rugalmasabban hozzák meg a 
projektekkel kapcsolatos döntéseket. 
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Értékelési eredmény Javaslat 
jelölte ki. A projektek elindításáról hozott döntések 
meghozatalában (és az akadálymentesítés lakossági 
elfogadtatásában) a fogyatékos személyekkel 
kapcsolatos attitűdök játszottak fontos szerepet, ami 
mellett elhalványult az az érv, hogy a 
közszolgáltatások és az épített környezet könnyebb, 
kényelmesebb, biztonságosabb elérése minden 
érintett polgár életminőségét javítja. Ennek 
következtében nem mindenütt került sor 
akadálymentesítésre, vagy az alkalmazott 
megoldások helyi társadalmi elfogadottsága nem 
megfelelő. 

a Magyary Program céljaival – fokozottabban 
szükséges hangsúlyozni azt, hogy az 
akadálymentesítés révén minden közszolgáltatást 
használó polgár könnyebben, biztonságosabban 
veheti azokat igénybe. Az előttünk álló években – az 
akadálymentesítés társadalmi elfogadottságának 
növelése érdekében is – azokat a közszolgáltatásokat 
kell először komplex módon akadálymentesíteni, 
melyeket a fogyatékos emberek leginkább igénybe 
vesznek (egészségügyi ellátás, rehabilitációs 
szakigazgatási szervek, okmányirodák, közoktatás 
[kiemelten iskola előtti oktatás intézményei]), ill. ahol 
nyítottság  mutatkozik a forrásabszorpciós nyomás 
enyhítésében való közreműködésre (rendőrség, járási 
kormányablakok). 

(4) Az értékelés készítése során nem állt 
rendelkezésre olyan országos felmérés, ami 
megbízható és részletes képet tudott volna adni a 
közszolgáltatások akadálymentesítettségének hazai 
helyzetéről és a Fot. vonatkozó előírásainak 
betartásáról. 

A 2014–2020 programozási időszak előkészítése során 
részletesen fel kell tárni, hogy a Fot.-ban foglalt, a 
közszolgáltatások akadálymentesítettségére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően mely közszolgáltatások 
esetében biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés. 
Ugyanakkor jelezzük, hogy álláspontunk szerint a 2012-
ben meghirdetendő pályázati kiírások előkészítését egy 
ilyen felmérés jelentősen meghosszabbítaná, ami akár 
a források lehívását is veszélyeztetheti.  

TIOP Pályázati útmutató módosítása 

(5) Az akadálymentesítési források elosztására 
alkalmazott projektkiválasztási eljárásrend csak 
korlátozottan volt alkalmas a közszolgáltatások 
egyenlő esélyű hozzáférésének széleskörű 
megteremtésére. Utólagos komplex 
akadálymentesítések ott valósultak meg, ahol a 
központi és helyi költségvetési szervek belső 
döntéshozatali folyamatait hozzáillesztették a 
pályázati rendszer működéséhez, s ennek keretében 
külső (esetenként belső) pályázatírói 
projektmenedzsment-kapacitásokat építettek ki. 
Emiatt a 2012-2013-as pályázati kiírások 
kialakításakor a korábbi szabályozás módosítására 
van szükség. 

Az állami szervezetek akadálymentesítési pályázatairól 
szóló támogatási döntés meghozatalában az 
egyfordulósról lehetőség szerint át kell térni a ROP-
oknál alkalmazott automatikus eljárásrendre, s ezzel 
szükséges a pályázati útmutató

96
 a C1.2. fejezetének 

(Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó 
tevékenységek, szolgáltatások) törlése. 

Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy egy projekt 
keretében több akadálymentesítés megvalósítására is 
sor kerülhessen: 
„B1.b) Jelen kiírásra a B1. a) pontjában felsorolt 
intézmények több pályázatot is benyújthatnak és egy 
pályázatban több helyrajzi számon nyilvántartott 
épület/ek átalakítására is igényelhető támogatás.” 

Tekintettel arra, hogy a projektek kimondottan 
esélyegyenlőségű célzatúak, ezért törölni szükséges a 
C1.1. fejezetből a következő bekezdést: „A horizontális 
szempontok (esélyegyenlőségi és fenntartható 
fejlődési) érvényesítése érdekében kötelező a projekt 
adatlapban található horizontális vállalások tétele 
(partnerenként) és azok megvalósítása a projekt 
során.” Ezzel csökkenthetők a projektgazdák 
adminisztratív terhei. 

Tekintettel arra, hogy a központi költségvetési szervek 
számos esetben komoly finanszírozási problémákkal 
szembesülnek, javasoljuk, hogy a rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök költségei legyenek 

                                                           
96 A TIOP Pályázati útmutató módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazásakor a TIOP – 3.3.1.A-10/1 kódszámú 
pályázati felhíváshoz kiadott Pályázati útmutatóból indultunk ki. 
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Értékelési eredmény Javaslat 
elszámolhatóak a támogatás terhére: 
C1.: „Annak eldöntése, hogy egy intézmény 
szolgáltatásainak elérése milyen jellegű 
akadálymentesítéseket követel meg, minden esetben a 
kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező 
szakmérnökök/szakértők kompetenciájába tartozik. A 
pályázat kötelezően csatolandó melléklete az F8-A1 
építési dokumentáció pontban megjelölt, rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök által aláírt nyilatkozat. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen nyilatkozat költségei 
(nem) elszámolhatóak a támogatás terhére.” 

Tekintettel az állami szervezetek működési 
sajátosságaira, a projektmenedzsmenttel szembeni és 
beszerzéshez kapcsolódó elvárásokat (útmutató C1.3 
fejezet) törölni szükséges. 

Tekintettel a KEOP-os energiatakarékossági 
projektekre, javasoljuk a következők módosítását: 
C11: „Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más 
támogatással nem kombinálható.” 

Növelni szükséges a projektek maximális méretét 
(javasolt maximum: 500 M Ft): 
„D3. Kizárólag fizikai akadálymentesítés esetén a 
támogatás maximum (25 helyett) 100 millió Ft. 
Komplex (fizikai és infokomunikációs) 
akadálymentesítés esetén a támogatás maximum (30 
helyett) 105 millió Ft.” 

Tekintettel a központi költségvetési szervek 
működésének sajátosságaira, a B6. Egyéb kizáró okok 
fejezetből törölni szükséges a 
köztartozásmentességre

97
 vonatkozó előírásokat és a 

3. egyéb feltételek első pontját. 

Illeszkedve a magyar közigazgatás napjainkban zajló 
átalakulásához a projektek tartalmával kapcsolatos 
egyéb korlátozások körét (C.11) módosítani szükséges: 
„…bérelt ingatlanon végzett beruházás esetén: az 
ingatlan állami (kincstári tulajdon) vagy önkormányzati 
lehet, minimum 15 (öt) évig tartó, határozott idejű 
bérleti szerződés meglétét kell igazolni.” 

Az állami szervezetek pályázatainak megfelelő 
előkészítése érdekében növelni szükséges a 
meghirdetés és a beadás határideje közti időtávot. 

Az állami szervezetek országos irányítását a pályázati 
felhívások előkészítésébe is be kell vonni, és időben 
előre jelezni kell nekik a pályázási folyamat 
menetrendjét, a főbb határidőket, hogy azok 
megfelelően felkészülhessenek és alsóbb szintű 
szervezeti egységeiket felkészíthessék a pályázatok 
előkészítésére. 

A KSZ(-ek) működésében a rugalmasság és a monitoring erősítése 

                                                           
97 A központi költségvetési szervek esetében – a központi költségvetés finanszírozhatóságának biztosítása végett – 
előfordul, hogy késve tesznek eleget befizetési kötelezettségeiknek. Ezen összefüggés ismeretében a vállalkozások 
esetében alkalmazható kizáró okok egy az egyben történő alkalmazása az állami intézmények esetében nem 
életszerű. 
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(6) A kedvezményezettek jelzései szerint számos KSZ 
nem tudja megadni a megfelelő szakmai támogatást 
a közszolgáltatások akadálymentesítéséhez, s a 
problémát növeli, hogy nehézségekbe ütközik a 
projektmenedzserek és a KSZ közötti együttműködés. 

A KSZ-ek működésében gyorsítani szükséges a 
döntéshozatalt és erősíteni kell az együttműködést a 
kedvezményezettek projektmenedzsmentjével, 
továbbá érdemi szakmai támogatást kell biztosítani az 
akadálymentesítéses fejlesztések lebonyolításához már 
a végrehajtás folyamatában (helyszíni ellenőrzés 
helyett/mellett a szakmai monitoring erősítése). 

(7) Az akadálymentesítési Segédletet nem 
ajánlásként, hanem kötelező minimumként kellett a 
projektek megvalósítása során alkalmazni, olyan 
esetekben is, amikor a valós igények és fizikai 
lehetőségek az eltérést indokolták volna. 

Az akadálymentesítési Segédlet – a szerzői 
szándékoknak megfelelően és a szakma javaslata 
szerint – csak a tervezést segítő iránymutatás, ajánlás 
legyen az akadálymentesítési megoldások 
kialakításában. Javasolt, hogy a KSZ(-ek) a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tervezői 
és műszaki ellenőrzési feladatokat vagy vállalják 
magukra, vagy fogadják el a kedvezményezettek által 
megbízott rehabilitációs környezettervező 
szakmérnökök igazolásait az akadálymentesítések 
megfelelőségéről. 
A komplex akadálymentesítések szakmai tartalmával 
kapcsolatos elvárások pontosabbá és rugalmasabbá 
tétele érdekében a KSZ mellett szakmai testületet 
javasolt felállítani, amelynek feladata az 
akadálymentesítésnél alkalmazandó műszaki 
megoldások követelményeinek kidolgozása és 
frissítése az újonnan elérhetővé váló műszaki 
megoldások és termékcsoportok alkalmazási 
lehetőségeinek figyelembe vételével. Javasolt, hogy e 
testület munkájába a fogyatékos személyek 
érdekképviseletét ellátó szervezetek is 
bekapcsolódjanak. 

2012–2013 közszolgáltatások fejlesztése keretében megvalósuló projektarányos 
akadálymentesítések 

(8) A nem utólagos (projektarányos) 
akadálymentesítések esetében a kedvezményezettek 
körében számos tisztázatlanság, információhiány és 
bizonytalanság van a tekintetben, hogy mit és miként 
kell ahhoz akadálymentesíteni a közintézményeknél, 
hogy a pályázati útmutatókba belekerült szűkszavú 
elvárásoknak meg tudjon a kedvezményezett felelni.  

A nem utólagos akadálymentesítést is tartalmazó 
pályázatok kiírásakor a döntéshozóknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy milyen akadálymentesítési 
elvárások érvényesíthetők a projekteknél. Ebbe a 
vizsgálatba be kell vonni a szakmai szervezeteket, s a 
KSZ-eknek biztosítaniuk kell az ingyenes, könnyen 
hozzáférhető akadálymentesítési monitoring 
szakértelmet a kedvezményezetteknek. Továbbá 
javasolt a kedvezményezetteknek olyan információs és 
projektindító napokat szervezni, amelyek kimondottan 
az akadálymentesítésre vonatkoznak.  

A központi költségvetési szervek részvétele a 2012–2013-as időszak forrásabszorpciós 
céljainak teljesítésében 

(11) A vizsgált központi költségvetési egy jelentős 
része 2007 után kiépítette saját 
pályázatíróiprojektmenedzsment-kapacitásait, 
melyeket jellemzően KEOP energiatakarékossági és 
hazai finanszírozású projektek menedzselésére 
használnak. Tapasztalataink szerint ezek a kiépült 
kapacitások lehetővé teszik, hogy az állami szervek 
egy része más pályázati kiírásokban is megjelenjen 
kedvezményezettként és ennek révén megtehessék 

A jövőben kiírásra kerülő pályázatoknál előzetesen 
vizsgálni szükséges, hogy a központi költségvetési 
szervek esetleges kizárása a kedvezményezetti körből 
indokolt-e. Ahol nem, ott ezt – a KSH-kódokban 
materializálódó – kizárást törölni kell. 
 
Az NFÜ-nek a jelentősebb állami szervekkel (pl. 
rendőrség) együttműködésben meg kell vizsgálnia, 
hogy a 2012–2013 időszakban az adott állami szerv és 
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hozzájárulásukat a forrásabszorpciós nyomás 
enyhítéséhez. 

országos hálózata milyen fejlesztési célok 
megvalósításában tud közreműködni. A vizsgálat 
eredményeinek függvényében olyan pályázati 
kiírásokat kell megjelentetni, ami lehetőséget teremt 
e szervezetek számára fejlesztési céljaik 
megvalósítására. 
Egyes állami szervek (pl. rendőrség) back-office 
egységeinél (pl. call centerek) lehetőség mutatkozik a 
megváltozott munkaképességű személyek 
alkalmazásának bővítésére, amit a fejlesztéspolitika – 
az EU 2020 célkitűzésekhez kapcsolódóan – speciális, 
szervezetre szabott konstrukciók kialakításával 
ösztönözhet. 

Komplex utólagos akadálymentesítés a 2014–2020 programozási időszakban 

(9) Az Európa 2020 stratégiával összhangban 
megfogalmazott tematikus célkitűzések

98
 közül a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése a következőkhöz kapcsolódik: 

(2) az információs és kommunikációs technológiák 
hozzáférhetőségének, használatának és 
minőségének javítása (az infokommunikációs 
akadálymentesítés révén); 
(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő 
mobilitásának támogatása (a fogyatékos 
személyek és megváltozott munkaképességűek 
munkapiaci integrációjának révén); 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem (a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének erősítése révén); 
(11) az intézményi kapacitás javítása és hatékony 
közigazgatás (a közigazgatás könnyebben 
hozzáférhetővé válása révén). 

A komplex akadálymentesítés célja az Európai Unió 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, a közös 
stratégiai keretben megadott valamennyi strukturális 
eszköz szabályozására vonatkozó 
rendelettervezetében meghatározott 11 tematikus 
célkitűzés közül négyhez illeszkedik. Mindez 
lehetőséget teremt a komplex akadálymentesítést 
szolgáló beavatkozások KSK-alapokból történő 
támogatására. Tekintettel arra, hogy a 
közszolgáltatások komplex akadálymentesítése 
vélhetően nem fejeződik be 2013 végére, indokolt, 
hogy az akadálymentesítés (fizikai, 
infokommunikációs és elektronikus közigazgatási 
ügyintézés) támogatandó célként megjelenjen a 
2014–2020 programozási időszak hazai fejlesztési 
céljai között. 

A közszolgáltatást nyújtó épületek akadálymentesítése 
mellett az egyenlő esélyű hozzáférés bizonyos 
esetekben hatékonyabban megteremthető a 
fogyatékos emberek személyre szabott 
segédeszközökkel való ellátása révén. Javasolt önálló 
támogatási konstrukció kidolgozása e célok 
megvalósítására. 

A komplex akadálymentesítések szakmaiságát 
erősítendő szükséges (a.) a ma alkalmazott 
akadálymentesítési Segédlet szakmai 
továbbfejlesztése; (b.) az akadálymentesítési jó 
gyakorlatok, műszaki megoldások összegyűjtése és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tétele; (c.) olyan szakmai 
gyűjtemény kialakítása, ami az akadálymentesítés 
során mérlegelendő szempontokat mutatja be. 

(4) Az akadálymentesítési források elosztására 
alkalmazott projektkiválasztási eljárásrend csak 
korlátozottan volt alkalmas a közszolgáltatások 
egyenlő esélyű hozzáférésének széleskörű 

A közszolgáltatásokat működtető állami szerveknek a 
vagyonkezelésükben levő épületekre vonatkozóan 
akadálymentesítési intézkedési tervet kell készíteniük, 
amelyek megvalósításának finanszírozásához kell a 

                                                           
98 Ld. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
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megteremtésére. A 2014–2020 programozási 
időszakban ezért a források elosztásában további 
módosításokat szükséges végrehajtani.  

KSK-alapokból a forrásokat biztosítani (egy országos 
intézmény = egy EU-projekt). A források elosztásánál 
előnyben kell részesíteni a legnagyobb 
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézményeket (pl. 
kormányablakok, egészségügyi alap- és szakellátás, 
rehabilitációs szakigazgatási szervek). 

Az önkormányzatok által működtetett 
közszolgáltatások tervszerű akadálymentesítéséhez 
területi (javasolt szint: járás) akadálymentesítési 
terveket kell készíteni, amelyek megvalósításának 
finanszírozásához a forrásokat „global grant” vagy 
kiemelt projekt eljárásrend alkalmazása mellett kell a 
KSK-alapokból biztosítani. A források elosztásánál 
előnyben kell részesíteni a legnagyobb ügyfélforgalmat 
lebonyolító közintézményeket (pl. egészségügyi 
intézmények és polgármesteri hivatalok [különösen a 
járási székhelytelepüléseken]). 

A 2007–2013 időszakban a közreműködő szervezeti 
(KSZ) funkciókat 3 szervezet látta el: VÁTI, ESZA, ill. a 
Norvég Alap esetében a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., aminek 
oka az volt, hogy a projektek támogatása eltérő OP-
kból valósult meg. A szervezeti különállás – jelentős 
koordináció mellett is – felesleges párhuzamosságok 
kialakulásához vezetett (és ezzel 
költségnövekedéshez), aminek fenntartása nem 
indokolt. A közszolgáltatások komplex utólagos 
akadálymentesítését szolgáló forráselosztás 2014–
2020 közötti lebonyolítására a közreműködő 
szervezeti (KSZ) funkciókat már az 
akadálymentesítésben nagy gyakorlatot szerzett 
szervezetre kell delegálni. 

Az ügyfélforgalom tekintetében megfontolandó lenne 
differenciált akadálymentesítési megoldások 
alkalmazása. Különösen kisebb települések esetében, 
ahol az ügyintézésben a személyes ismeretségnek és 
közreműködésnek nagy szerepe van, megengedhető 
lenne egyszerűbb és költségtakarékosabb 
akadálymentesítési megoldások előírása és 
alkalmazása is. Állami intézmények esetében – főleg 
ott, ahol egy épületben több közintézmény is működik 
– jelentős összegű beruházás helyett elégséges lehet 
egy – adott esetben közös használatú – 
akadálymentesített ügyfélfogadó helyiség kialakítása, 
ahova az ügyintéző megy a fogyatékos, elsősorban 
mozgássérült ügyfélhez. Ez a megoldás indokolt lehet 
nehezen átalakítható, pl. műemlék épületek 
akadálymentesítésében. 

(10) Noha a 2007–2013 fejlesztési tervidőszakban 
szakértői vélemények szerint a közszolgáltatások 
akadálymentesítése területén komoly előrelépés 
történt, hasonló léptékű áttörés nem valósult meg a 
közlekedésben. Ennek következtében a fogyatékos 
személyek egy része csak nehezen tudja 
megközelíteni a közintézményeket. 

A 2014–2020 tervidőszakban komoly fejlesztési 
forrásokat kell biztosítani a tömegközlekedés és a 
közterületek átfogó akadálymentesítésére, hogy a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosított legyen. 

Városi szintű, komplex akadálymentesítés 
(közintézmények hálózata, akadálymentes közlekedési 
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megoldásokkal), elszigetelt intézményi akadálymentes 
szigetek helyett.

99
 

 

                                                           
99 Részlet egy szakértői interjúból: – Hogy egy-egy intézmény akadálymentessé válik – mondhatjuk az x. utcai óvodát 
és környékét –, akkor az úgy rendben van. De hogy önállóan, mondjuk, egy város szintjén jön létre olyan program és 
annak megvalósítása, ami valóban a végén eredményezhetné azt, hogy a városrész vagy maga a város, a legfontosabb 
intézményeivel együtt akadálymentessé válnak, erre kevés példát látok. Talán azért érzékelhetjük úgy, hogy nem sok 
előrelépés történt az akadálymentesítésben, miközben rengeteg helyen történtek ilyen típusú megoldások – tehát 
hogy lebontották azokat a korlátokat, akadályokat, és gurulhatóvá tették a környezetet, mert nem kapcsolódnak 
egymáshoz a rendszerek. Másrészt például mondjuk a közlekedési rendszerek nagymértékben kimaradtak ebből az 
akadálymentesítési programból.  
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Equal Opportunities for People with Disabilities. Letölthető: 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3784&langId=en (A letöltés időpontja: 2012. április 16.) 
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Dr. Laki Tamás (2012): Az akadálymentesség megvalósulásának szakmai kihívásai az ezredforduló után. Hablitiációs 
értekezés 

Eszköztár (2009/2012): Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférésének és megkülönböztetés-mentességének 
biztosítása. Eszköztár a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználásához. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(eredeti angol kiadás: 2009, magyar fordítás kiegészített tartalommal: 2012) 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány–FSZEK (2009): Akadálymentesítés – Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz. Monitoring látogatások tapasztalatait összefoglaló kiadvány szerkesztette: 
Dr. Novák Ágnes PhD. okleveles építészmérnök. Budapest 

Fogyatékosságügyi statisztikák: Szöveggyűjtemény. (2009) ELTE BGGYK, Budapest. Letölthető: 
http://mek.oszk.hu/10000/10020/10020.pdf (A letöltés időpontja: 2012. március 30.) 

Humán infrastruktúra fejlesztés a regionális operatív programokban. ROP irányító hatóság. Letölthető: 
www.nfu.hu/download/32044/human_ROP.pdf (A letöltés időpontja: 2012. június 26.) 

Jelentés a Dél-alföldi Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés a Dél-dunántúli Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés a Közép-dunántúli Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés a Közép-magyarországi Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009. évi megvalósításáról (Határnap: 2009. december 31.) 

Jelentés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2010. évi megvalósításáról (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011. évi megvalósításáról (Határnap: 2011. december 31.) – 
előzetes változat 

Jelentés az Észak-alföldi Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Jelentés az Észak-magyarországi Operatív Program 2010. évi megvalósításáról. (Határnap: 2010. december 31.) 

Komáromi Róbert (2003): A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci 
integrációjáról. Esély, 14. évf. 5. sz., 27–59.  Letölthető: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-
201/esely/TPUBL-A-201.pdf (A letöltés időpontja: 2012. március 30.) 

Központi Statisztikai Hivatal Stadat tájékoztató. http://ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg006.html 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete [NSRK] 2007–2013 „Új Magyarország Fejlesztési Terv” 
[http://www.nfu.hu/download/479/UMFT_HU_NSRK-hun_Accepted.pdf] 
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http://www.kormany.hu/download/1/6d/40000/Magyary%20Kozigazgatas%20fejlesztesi%20Program.pdf 

Mobilitás Fejlesztési Programok és Forráskezelő Iroda (2006): Egyenlő esély a tanulásra,  sportolásra. Programzáró 
kiadvány. PHARE HU 2003-004-347-02-01. Közintézmények akadálymentesítése pályázati program. Budapest. 

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány – Revita Alapítvány (2009): Fogyatékos emberek turisztikai szokásai és 
igényei. Vezetői összefoglaló. 
[http://www.motivacio.hu/sites/default/files/turizmus_vezetoi_osszefoglalo_uj.doc] 

P. Farkas Zsuzsa–Pandula András (2007): Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához. Fogyatékosok 
Esélye Közalapítvány: Budapest 

Pályázati felhívás a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Akadálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz). Kódszám: DAOP-2007-4.3.1. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/254 (A 
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Pályázati felhívás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Közszolgálati intézmények akadálymentesítése 
(Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz). Kódszám: DDOP-2007-3.3.1. Letölthető: 
http://www.nfu.hu/doc/255 (A letöltés időpontja: 2012. június 01.) 
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Pályázati felhívás a Észak-Alföldi Operatív Program keretében Akadálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz). Kódszám: ÉAOP-2007-4.1.5. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/262 (A 
letöltés időpontja: 2012. június 01.) 

Pályázati felhívás a Észak-Magyarországi Operatív Program keretében utólagos akadálymentesítés az önkormányzati 
feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz). Kódszám: 
ÉMOP-2007-4.2.2. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/264 (A letöltés időpontja: 2012. június 01.) 

Pályázati felhívás a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében utólagos akadálymentesítés támogatására (Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz). Kódszám: KDOP-2007-5.3.2. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/267 
(A letöltés időpontja: 2012. június 01.) 
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esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtés. Kódszám: TIOP-3.3.1/07/1. Letölthető: 
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Kódszám: NYDOP-2009-5.1.1/C-09, Kódszám: DDOP-2009-3.1.1-09, Kódszám: ÉMOP-2009-4.2.2-09, Kódszám: 
ÉAOP-2009-4.1.5-09, Kódszám: DAOP-2009-4.3.1-09. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/1575 (A letöltés 
időpontja: 2012. június 01.) 

Pályázati útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP – 3.3.1.A-
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Pandula András szerk. (2009): Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez. 
Komplex akadálymentesítés. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány: Budapest 
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Pulay Gyula (2009): A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági 
hatékonyságának vizsgálata. Állami Számvevőszék Kutató Intézete, 2009. Október, Budapest. 

Ramboll Management Consulting (2012): Comparative study of the project selection process applied in cohesion 
policy programmes 2007-2013 in a number of member states. Final Report. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/selection/selection_process.pdf (A letöltés 
időpontja: 2012. május 5.) 

Regionális operatív programok - http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok 

Regionális operatív programok akciótervei (2007-2008) – http://www.nfu.hu/doc/324 
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Regionális operatív programok akciótervei (2009-2010) – http://www.nfu.hu/doc/1378 

Regionális operatív programok akciótervei (2011-2013) – http://www.nfu.hu/doc/2670 

Regionális Operatív Programok: Félidei értékelés 2007–2009. 

Reszkető Petra–Váradi Balázs (2009): A regionális operatív programok keretében kiírásra került szociális 
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SINOSZ–MDAC–FESZT (2010): Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? A Magyar Civil Caucus párhuzamos 
jelentése az ENSZ egyezményről. Budapest 

Szociális alap és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
közintézmények akadálymentesítése. 
http://fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=195:norveg-alap-
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TÁRKI Zrt. (2009): TIOP-indikátorok részletes értékelése. 2009. december 22.  

TÁRKI Zrt. (2010): A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program félidei áttekintő értékelése. 2010. december 14.  

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – 
[http://www.nfu.hu/download/24862/TIOP_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s1_hu.pdf] 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007-2008-as akcióterve. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/336 (A 
letöltés időpontja: 2012. május 31.) 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010-es akcióterve. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/1469 (A 
letöltés időpontja: 2012. május 31.) 
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Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Letölthető: http://www.nfu.hu/doc/466 (A letöltés időpontja: 2012. 
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Zala Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja. http://www.zalamegye.hu/palyazatok/eselyegyenloseg.doc  
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Elkészített szakmai interjúk 
39. táblázat: A szakmai interjúk részletei 

Szakértő Intézmény Interjú típusa 
Interjú 

elkészítésének 
időpontja 

Interjú 
készítője 

Dóra Krisztina és Magyarosi Tünde ESZA Nonprofit Kft. NSRK 2012. április 23. Csite András 

Dr. Juhász Péter 
NEFMI Fogyatékosságügyi és 

Rehabilitációs Főosztály 
Szakpolitika 2012. április 15. Csite András 

Dr. Zöld-Nagy Viktória és Dr. Virágh 
Rudolf helyettes államtitkárok 

KIM Területi Közigazgatásért 
Felelős Államtitkárság 

Szakpolitika 
Érintett állami szerv 
(kormányhivatalok) 

2012. május 30. Csite András 

Igali Zsófia 
Rehabilitációs környezettervező 

szakmérnök 

Rehabilitációs 
környezettervező 

szakmérnök 

2012. augusztus 
22. 

Csite András 

Kogon Mihály igazgató 
Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja 
Érdekképviselet 2012. május 31. Varjú Tamás 

Könczei György PhD, DSc, dr. Habil., 
kutatócsoport-vezető 

ELTE Bárczi Gyusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 

Tématerület 
tudományos kutatója, 

érdekképviselet 
2012. május 31. Varjú Tamás 

Laki Tamás PhD, dr. Habil.,  Lakterv Kft. 
Rehabilitációs 

környezettervező 
szakmérnök 

2012. április 24. Csite András 

Linzenbold Ildikó és Székely Beatrix NFÜ HEP IH NSRK 2012. április 4. Csite András 

Pandula András okleveles 
építészmérnök, adjunktus 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány 

Rehabilitációs 
környezettervező 

szakmérnök 
2012. július 17. Csite András 

Rigó Csaba kormánymegbízott, Zala 
Megyei Kormányhivatal 

megyei kormányhivatal – megyei 
intézményfenntartó központ 

Érintett állami szerv 2012. május 29. Csite András 

Szalai István r. ezredes 
főosztályvezető és Szász Péter r. 
alezredes, osztályvezető, ORFK GF 
Műszaki Főosztály  

Országos Rendőrfőkapitányság Érintett állami szerv 2012. június 14. Csite András 

Szauer Csilla ügyvezető igazgató 
Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért N. Kft.  
Szakpolitika 2012. június 18. Nagy Zita Éva 

Szécsiné Marton Éva Jótanácsadó Kft. Pályázatíró 2012. május 18. Csite András 

Szentkatolnay Miklós irodavezető, 
és Kovács Zsuzsanna 
programmenedzser 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért N. Kft. 

Akadálymentesítési 
Programiroda 

Szakpolitika 2012. június 18. 
Prókai 

Orsolya 

Turcsán Lászlóné osztályvezető, 
komplex akadálymentesítési 
projektek fő koordinátora 

Országos Bírósági Hivatal 
Bírósági Főosztály Műszaki 

Osztálya 
Érintett állami szerv 

2012. augusztus 
17. 

Levél 
formájában 

történő 
válaszadás 

Vajna Gabriella NFÜ ROP IH NSRK 2012. április 12. Csite András 

Magyar Tudományos Akadémia Nem pályázó szervezet 2012. július 16. 
Forrai 

Erzsébet 

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nem pályázó szervezet 2012. július 13. Szerepi Anna 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Nem pályázó szervezet 2012. július 26. 
Forrai 

Erzsébet 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal  Nem pályázó szervezet 2012. július 24. Nagy Zita Éva 

Legfőbb Ügyészség Nem pályázó szervezet 2012. július 25. 
Forrai 

Erzsébet 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
Nyertes  állami szervezet 

(TIOP) 
2012. június 11. Nagy Zita Éva 

Kaposvári Törvényszék 
Nyertes  állami szervezet 

(TIOP) 
2012. július 17. Nagy Zita Éva 

Veszprém Megyei Földhivatal  
Nyertes  állami szervezet 

(TIOP) 
2012. augusztus 

6. 
Sőrés Anett 

Téglás Város Önkormányzata Pályázó önkormányzat 2012. július 12. Sőrés Anett 

Kazincbarcika Város Önkormányzata Pályázó önkormányzat 2012. július 18. Sőrés Anett 

Budapest Főváros Önkormányzata (kórház) 
Pályázó önkormányzati 
fenntartású szervezet  

2012. július 26. Nagy Zita Éva 

Siófok Város Önkormányzata Pályázó önkormányzat 2012. július 27. Nagy Zita Éva 
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A helyszíni vizsgálatok, a „próbaügyintézés” módszertana 
Az akadálymentesítési projektek értékelésének részeként a közvetett célcsoport, a fogyatékos 
emberek tapasztalatait, véleményét és javaslatait felhasználói értékelés, ún. próbaügyintézés útján 
tártuk fel. A módszer segítségével (és helyes használatával) az elvégzett akadálymentesítési 
munkálatokról nem csak „mennyiségi”, hanem „minőségi” információkkal is rendelkezhetünk: vagyis 
képet kaphatunk arról, hogy mi is található a programindikátorok hátterében, vajon a megvalósult 
fejlesztések – a felhasználhatóság szempontjából – mennyire bizonyulnak megfelelőnek. A 
próbaügyintézés módszere lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásokat az érintettek tesztelhessék, azokat 
működés közben, teljesen életszerű körülmények között kipróbálhassák. A módszer előnye éppen az 
életszerűségében rejlik, a tesztelő személy bejelentés nélkül, átlagos ügyfélként érkezik, így az adott 
intézményben előforduló mindennapi körülményeket tapasztalhatja meg. Az értékelés során 
összesen tíz helyszínen nyílt alkalmunk próbaügyintézést végezni, melyek listáját az alábbi táblázat 
mutatja. 

40. táblázat: A próbaügyintézések helyszínei  

Közintézmény Látássérült 
tesztelők 

Hallássérült 
tesztelők 

Értelmi sérült 
tesztelők 

Mozgássérült 
tesztelők 

Önkormányzati intézmény 1.  
(okmányiroda) 

X   X 

Állami intézmény 1.  
(földhivatal) 

X X  X 

Állami intézmény 2. 
(bíróság) 

X X  X 

Önkormányzati intézmény 2. 
(okmányiroda) 

X X  X 

Önkormányzati intézmény 3. 
(polgármesteri hivatal) 

X X  X 

Önkormányzati intézmény 4. 
(kórház) 

X X X X 

Önkormányzati intézmény 5. 
(okmányiroda) 

X X X X 

Önkormányzati intézmény 6. 
(okmányiroda) 

X X X X 

Állami intézmény 3. (munkaügyi 
központ) 

X X X X 

Önkormányzati intézmény 7. 
(okmányiroda) 

X X  X 

 

A helyszínek kiválasztásának szempontja volt, hogy az elmúlt években EU-finanszírozással 
akadálymentesített intézmények közül lehetőleg minden olyan közszolgáltatásból legalább egy 
bekerüljön a vizsgálatba, ahol bárki megfordulhat, információt kérhet vagy ügyet intézhet. Emiatt 
nem kerültek a próbaügyintézés helyszínei közé oktatási intézmények, volt viszont köztük számos 
önkormányzat és okmányiroda, illetve egészségügyi szakellátó intézmény, földhivatal, bíróság és 
munkaügyi kirendeltség is. 

A próbaügyintézést fogyatékos tesztelők, mozgás-, látás-, hallás- és néhány esetben értelmi sérült 
felnőttek végezték. A tesztelés során kis számú, összesen hét tapasztalati tanácsadóval dolgoztunk, 
akik természetesen nem reprezentálták teljes körűen az egyes fogyatékossági csoportokat, így pl. a 
mozgássérült tesztelők között nem volt végtaghiányos, a látássérültek között pedig teljesen vak 
tesztelő sem. Igyekeztünk arra törekedni, hogy egy tesztelő több helyszínt is meglátogasson, mert így 
az általuk levont következtetések könnyebben általánosíthatók, illetve az eltérő helyszíneken szerzett 
tapasztalataik egymással is jobban összevethetők. 

A kutatásban rejlő korlátokat még a próbaügyintézések megkezdése előtt feltártuk, és az 
eredményeket ezek fényében értelmeztük: 
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- A vizsgált helyszínek száma igen alacsony volt, ugyanakkor az akadálymentesítés módja, 
technikai, szakmai, jogi és anyagi feltételei, a beruházás megvalósulásának időpontja és az 
épületben, illetve a szolgáltatásban rejlő további korlátok eredményeként igen különbözőek 
is voltak az egyes helyszínek. 

- Az egyes helyszínek és közszolgáltatások akadálymentességének összehasonlíthatóságát 
nehezítette, hogy az elmúlt évek akadálymentesítési pályázatai során az előírások, a 
szaktudás, a technikai feltételek, a beruházói és tervezői hozzáállás egyaránt folyamatosan 
változott, fejlődött, illetve sok vonatkozásban az akadálymentesítés területén a mai napig 
sem állnak rendelkezésre egységes normák, szabványok, ajánlások, állásfoglalások. 

- Ahány fogyatékos ember, szinte annyiféle igény létezik, és mivel kevés tapasztalati 
tanácsadóval dolgoztunk, óhatatlanul leginkább az ő egyéni szempontjaik dominanciáját 
vártuk a visszajelzésekben, éppen ezért sokkal inkább az általános tendenciákra és a tesztelők 
által közösen megfogalmazott javaslatokra koncentráltunk. 

- Egy vak és egy gyengénlátó, illetve egy végtagamputált és egy kerekesszékes mozgássérült 
személynek teljesen mások az igényei az akadálymentesítés terén, ezért valamelyest objektív 
képet egy-egy helyszínről is legalább két-két különböző sérültségű látás- és mozgássérült 
személy bevonásával kaphattunk volna. 

- A különböző fogyatékossági csoportok számára mást-mást jelent elméletben és a 
gyakorlatban az akadálymentesítés, pl. míg egy mozgássérült személy megfelelő rámpa vagy 
emelő-berendezés hiányában akár be sem jut az épületbe, addig egy látássérült ügyfélnél 
személyi segítséggel sok tájékozódási és információszerzési nehézség áthidalható; vagy míg 
egy kerekesszékes mozgássérült személy számára az akadálymentesítés már az első 
használatnál is meghatározó, addig egy teljesen vak ember számára inkább a rendszeres 
használatot segíti, illetve esetükben az előzetes információk megléte egy-egy konkrét 
útvonalról vagy épületről elengedhetetlen. 

 

A próbaügyintézések alkalmával minden tesztelő minden helyszínről külön-külön kitöltött egy-egy 
felmérőlapot. A felmérőlap összeállításának legfontosabb szempontja az volt, hogy azt mutassa be, 
hogy a gyakorlatban mennyire volt hozzáférhető az adott közszolgáltatás a fogyatékos személy 
számára. Ennek megfelelően nem az egyes akadálymentesítési megoldások felsorolását és 
értékelését vártuk a tesztelőktől, hanem a szolgáltatás használatára és annak hozzáférhetőségére 
vonatkozó tapasztalataik lejegyzését. A felmérőlap folyamatában, eldöntendő és „kifejtős” kérdések 
alkalmazásával követte végig egy közszolgáltatás igénybe vételét az indulás előtti 
információszerzéstől az odajutáson és a helyszínen történő tájékozódáson át egészen az ügyintézés 
befejezéséig. Külön kérdések vonatkoztak az épület biztonsági és kényelmi funkcióira, a mosdó és az 
egyéb, a nyilvánosság számára nyitva álló szolgáltató helyiségek, pl. büfé, pelenkázó használatára, 
bár ez utóbbit elég kevés esetben találtak a tesztelők. 

A felmérőlapot úgy készítettük el, hogy az az akadálymentesítés területén szaktudással nem 
rendelkező, de érintettségük okán a területen valamelyest mégiscsak jártas tesztelők számára is 
érthető és használható legyen. A különböző típusú fogyatékossággal élő tesztelők ugyanazt a 
felmérőlapot töltötték ki, mivel szándékosan nem szerepeltek a kérdések között fogyatékosság-
specifikus témák, talán egyedül a parkolás volt olyan téma, ami kifejezetten a mozgássérült tesztelők 
számára volt releváns. Az értelmi fogyatékos tesztelők számára a felmérőlapból könnyen érthető 
változatot készítettünk. A felmérőlap kérdései minden olyan mozzanatra kiterjedtek, amelyek egy 
ügyintézés során előfordulhatnak és amelyek az akadálymentesítést támogató pályázatokban is 
megjelentek, így egyaránt magában foglalta a fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés által 
érintett helyzeteket. 

A próbaügyintézések megkezdése előtt a tesztelők számára csoportos felkészítést szerveztünk. Itt 
kaptak részletes tájékoztatást a felmérés céljáról, a próbaügyintézés módszertanáról és a felmérőlap 
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használatáról, ismertetésre került az egyes kérdések pontos értelmezése és az egyes helyszíneken 
igénybe vehető közszolgáltatások fajtái. Ugyancsak itt kapták meg megbízólevelüket, melyre akkor 
lett volna szükség, ha fel kellett volna fedni és igazolni magukat a próbaügyintézés során, amire végül 
sehol nem került sor. 

A próbaügyintézéseket a tesztelők önállóan végezték el, néhány esetben pedig párban, pl. amikor egy 
látás- és egy mozgássérült tesztelő házasságkötéssel kapcsolatosan érdeklődött az egyik 
polgármesteri hivatalban. A tesztelések minden esetben félfogadási időben történtek, a megszerezni 
kívánt információkat, illetve az elintézendő ügyeket a tesztelők maguk választották ki. A tesztelők 
minden esetben térítésmentes szolgáltatásokat vettek igénybe, többnyire információt kértek egy 
adott ügy elintézésének folyamatáról, pl. lakcím bejelentés, útlevél meghosszabbítás, házasságkötés, 
bértámogatás igénylése, egyesület alapítása, egy építési telek adatai. A 10 helyszínen összesen 32 
tesztelés történt, melyek felmérőlapjait a fókuszcsoportos megbeszélés előtt áttekintettük.  

A fókuszcsoportos megbeszélés célja nem a próbaügyintézések során történtek konkrét megismerése 
volt, hanem azok összegzése, általánosítható tanulságok levonása, a tesztelők más közszolgáltatások 
igénybevétele során szerzett jó és rossz tapasztalatainak becsatornázása a kutatásba. A beszélgetés 
során az alábbi kérdések megválaszolására törekedtünk: 

- Milyen pozitív tapasztalataik voltak a tesztelőknek a próbaügyintézések során, találkoztak-e 
általánosítható, kifejezetten jó gyakorlattal a meglátogatott intézményekben? 

- Milyen negatív tapasztalataik voltak a tesztelőknek a próbaügyintézések során, találkoztak-e 
általánosnak mondható problémákkal, hiányosságokkal, nem megfelelő hozzáállással? 

- Az akadálymentesített intézményekben mik voltak azok a megoldások, amik kifejezetten 
hasznosnak bizonyultak a tesztelés során, amelyek valóban támogatják az önálló ügyintézést? 

- Az akadálymentesített intézményekben mik voltak azok a megoldások, amelyek nem 
nyújtottak érdemi segítséget az önálló ügyintézéshez, illetve amelyek nem töltötték be 
funkciójukat? 

- Mik lettek volna azok az akadálymentesítési vagy egyéb megoldások, amelyekre szükségük 
lett volna a tesztelőknek az önálló ügyintézéshez, ám azok jellemzően nem álltak 
rendelkezésre a próbaügyintézések helyszínén? 

- Milyen jó gyakorlatokat ismernek más intézményekből, amelyek érdemben támogatják a 
fogyatékos személyek önálló ügyintézését? 

- Milyen módon lenne lehetséges az egyes közszolgáltatások akadálymentességével 
kapcsolatos információkat eljuttatni az érintettekhez? 
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A kérdőíves vizsgálat módszertana 
A 2007 és 2011 közötti pályázati kiírásokra beadott és sikeresen lebonyolított akadálymentesítési 
projektek tanulságait online kérdőív segítségével is feltérképeztük. Az adatfelvétel 2012 júliusában 
zajlott egy, a Revita Alapítvány honlapjáról elérhető kérdőív segítségével. A kitöltésre mind az erre 
speciálisan kialakított szoftver révén, mind pedig Word dokumentum-formátumban lehetőség volt. A 
kérdőíves vizsgálat alapsokaságát a 682 állami és önkormányzati fenntartású kedvezményezett 
szervezet képezte. 

Az önkitöltős kérdőíves vizsgálatok – közöttük az online alkalmazásúak – a szociológiai adatfelvételi 
módszereknek olyan sajátos típusát képezik, melynek kétségtelen előnye az (internethasználó) 
válaszadók nagy számának könnyű, költséghatékony és gyors elérése, de amelyből egyszersmind egy 
fontos hátrány is származik: a személyes lekérdezéshez viszonyított alacsonyabb válaszadási arány. 
Tekintettel arra, hogy a kutatás során voltaképpen teljes körűségre törekedtünk, azaz a teljes 
alapsokaságot céloztuk meg, a kérdőívet kitöltőkből alkotott minta nem reprezentatív a szó 
matematikai-valószínűségszámítási értelmében. A válaszadók szelekciója nem valamely mintavételi 
algoritmus szabályait követte, hanem a vizsgálat során megkeresettek válaszolási hajlandóságától 
függött. Mivel tehát az eredmények nem általánosíthatók maradéktalanul a teljes sikeres pályázói 
alapsokaságra, az elemzés során a válaszadókról, s kevésbé a teljes intézményi körről tettünk 
kijelentéseket.  

A kérdőív kitöltésére 213 intézmény – 193 önkormányzati és 20 állami fenntartású szervezet – 
munkatársa vállalkozott, ez közel egyharmados (31,2%-os) válaszadási arány. A mintában 37%-os 
válaszolási aránnyal valamelyest felülreprezentáltak az állami fenntartású intézmények, míg az 
önkormányzatiak körében valamelyest kisebb (30,8%-os) volt a kitöltési hajlandóság.  

15. ábra: Az alapsokaság és a minta regionális összetétele (%) 

 

A válaszadók között leginkább az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régióbeli válaszadók 
alulreprezentáltak, míg a Dél-Alföldi és Közép-Dunántúli régiókban működő intézmények körében 
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közel 50%-os volt a válaszadási arány. Mind az Észak-Magyarországi, mind pedig az Észak-Alföldi 
régióban elsősorban az önkormányzati fenntartású intézmények körében alacsonyabb a válaszadási 
arány. A település jellege szempontjából a megyei jogú városokban működő intézmények mintabeli 
aránya megegyezik a teljes sokaságon belülivel; a kistérségi központokban működők viszont 
arányukon felül (mintegy 10%-kal magasabb arányban) válaszoltak a kérdőívre. Végül pedig a 
pályázati aktivitás is egyenes arányban növelte a válaszadás valószínűségét: míg az alapsokaságban az 
egy intézmény által benyújtott pályázatok átlagos száma 1,98 volt, a mintába bekerült szervezetek 
átlagosan 2,20 pályázatot adtak be. Az 1 pályázatot benyújtott szervezetek egynegyede válaszolt a 
kérdőívre, ez az arány azonban 35%, sőt 40%-os a 2, 3 és 4 pályázatot beadott intézmények körében. 
Más szóval, a pályázati folyamatban való aktívabb részvétel egyben a kiértékelésben, 
visszacsatolásban való magasabb fokú érdeklődést is valószínűsített. Összességében megállapítható 
tehát, hogy a vizsgálatban való részvételi hajlandóság magasabb volt a gazdaságilag fejlettebb 
régiókban működő, valamint aktívabb pályázati tevékenységgel rendelkező intézmények körében. 

A válaszadók – az alapsokaságot képező kedvezményezetti csoport egészéhez hasonlóan –
polgármesteri hivatali épületet – város- és községházát – akadálymentesítettek legnagyobb számban. 
Ezeket oktatási és egészségügyi intézmények – orvosi rendelők, óvodák és iskolák – valamint a 
bírósági épületek követték.  

41. táblázat: A válaszadó szervezetei által EU-támogatással akadálymentesített épületek száma 

 Összesen a megkérdezett intézmények körében 
Polgármesteri hivatal (városháza, községháza) 92 

Iskola 56 

Orvosi rendelő 39 

Óvoda 36 

Bíróság épülete 34 

Egyéb 17 

Egyéb szociális intézmény 15 

Idősek otthona 14 

Rendőrségi épület 11 

Egyéb ügyfélforgalmat ellátó állami hivatal épülete 11 

Egészségügyi szakellátó intézmény 11 

Okmányiroda 8 

Egyéb bentlakásos szociális intézmény 8 

Középiskola 7 

Bölcsőde 6 

Egyéb egészségügyi intézmény 5 

Munkaügyi központ épülete - 

Földhivatal épülete - 

Összesen 370 

 

A kutatás során használt kérdőív két részből állt aszerint, hogy miként definiálta az elemzési 
egységet. Az első kérdéstömb a szervezetre, annak pályázati kapacitására és gyakorlatára fókuszált, 
míg a második nagyobb kérdésblokk az egyes akadálymentesítési projekteket tekintette elemzési 
egységnek. A mintába került 213 szervezet összesen 278 megvalósult utólagos akadálymentesítési 
projektjéről adtak meg a válaszadók adatokat.100  

                                                           
100 Az önkitöltős kérdőívek alkalmazása az alacsony válaszadási arányon kívül a hiányos kitöltés veszélyét is magában 
rejti. A kérdések megválaszolására vállalkozott 213 intézmény munkatársa közül mintegy 23 (vagyis több mint 10%-
uk) egyetlen projektről sem adott meg adatokat. Hogy mégis összesen 278 projektről gyűjtöttük információt, az 
annak köszönhető, hogy 52 válaszadó egynél több akadálymentesítési projektről számolt be. 


