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Ez a dokumentum iránymutatással szolgál a fogyatékossággal élő 
személyek szervezeteinek az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek 
Jogaival Foglalkozó Bizottságával való együttműködéshez. A 
dokumentum gyakorlati információkkal szolgál a következő témákkal 
kapcsolatosan:  
 

• Részvétel a saját országuk értékelésében;  

• Panaszok benyújtása;  

• Információk rendelkezésre bocsátása az általános eszmecserék 
napjához/általános megjegyzésekhez.  

 
Ha kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, írjanak a következő címre: 
info@edf-feph.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerző: Marine Uldry  
Vezető szerkesztők: Catherine Naughton, An-Sofie Leenknecht  

 

 
A kiadványt részben az Európai Unió finanszírozta. 
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Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek 

Jogaival Foglalkozó Bizottsága 
 

Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó 
Bizottsága (a továbbiakban: „Bizottság”) a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek (a továbbiakban: 
„Egyezmény”) az azt ratifikált országok általi végrehajtásának nyomon 
követéséért felelős szakértői bizottság.  
 
Az Egyezmény egy nemzetközi emberi jogi egyezmény, amely 
megerősíti, hogy a fogyatékossággal élő személyeket megillet minden 
emberi jog és alapvető szabadság. Az egyezmény értelmében minden 
fogyatékkal élő személynek joga van részt venni a közösség polgári, 
politikai, gazdasági, szociális és kulturális életében, akárcsak bárki 
másnak. Az Egyezmény világosan kifejti, mit kell megtennie az állami és 
magánkézben lévő szerveknek annak érdekében, hogy teljeskörűen 
biztosítsák és elősegítsék e jogok érvényesülését minden 
fogyatékossággal élő személy számára. 
 
A Bizottság 18 független szakértőből áll, akiket az államok (országok 
és más, az Egyezményt már ratifikált állami szerződő felek) választanak 
meg.1 A Bizottság tagjai nem a kormányuk képviselőjeként, hanem 
egyéni minőségükben töltik be a tisztségüket. Őket az államok által jelölt 
személyek listájából választják meg négy évre, és egyszer választhatók 
újra.  
 
A Bizottság a svájci Genfben ülésezik, évente két ülésszakot tartva. 
Ezen ülésszakok alatt a Bizottság:  
 
✓ Értékeli az Egyezménynek az azt ratifikált országok általi 

végrehajtását, és elfogadja a záró észrevételeket  
✓ Megvizsgálja az egyéni panaszokat, valamint vizsgálatot folytat a 

fogyatékossággal élők jogainak megsértéseivel kapcsolatosan   
✓ Megvitatja az Egyezmény cikkeinek értelmezését, és általános 

megjegyzéseket fogad el, amelyek segítenek az országoknak a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak biztosításában  

 

A fogyatékossággal élő személyek szervezetei e tevékenységek 
mindegyikében részt vehetnek. A fogyatékossággal élő személyek 
szervezeteinek a saját országuk helyzetéről való ismeretei rendkívül 

 
1 A szakértők teljes listája, valamint az önéletrajzuk elérhető itt: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx.  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
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értékesek és fontosak a Bizottság munkája szempontjából, mivel 
lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy pontosabb képet kapjon az 
Egyezmény végrehajtásáról és arról, hogy mik a főbb problémák és 
prioritások.  

Miért fontos a Bizottság a fogyatékossággal élő személyek 

számára?  

Néhány példa arra, hogy a Bizottság milyen fontos szerepet játszik a 

fogyatékossággal élő személyek számára a jogaik megerősítésében:  

➢ A Bizottság által elfogadott ajánlások nyomást gyakorolnak a 

kormányokra, hogy az Egyezmény gyakorlatba ültetését támogatva 

változtassák meg a jogszabályaikat és politikájukat, és ráirányítja a 

média figyelmét a kérdésre.  Spanyolországban például a 

Bizottság ajánlásai és a fogyatékossággal élő személyek 

szervezetei által kifejtett érdekképviseleti tevékenység nyomán 

jogszabályt hoztak arra, hogy minden fogyatékossággal élő 

személy szavazhasson, valamint lehessen esküdt.  

➢ Az egyéni panaszok és a vizsgálatok módot kínálnak a 

fogyatékossággal élők jogai megsértéseinek felderítésére, és az 

államoknak az Egyezmény szerinti kötelezettségeikre való 

emlékeztetésére. Egy Ausztria elleni panaszt követően például a 

kormány akadálymentesítettebbé tette a vasúti rendszerét.   

➢ Az általános megjegyzések részletesebben kifejtik az országok 

kötelezettségeit, és a szervezetek arra használhatják őket, hogy 

elmagyarázzák a politikai döntéshozóknak az Egyezmény szerinti 

jogok értelmét. A jog előtti egyenlőségről szóló, 1. sz. általános 

megjegyzés például kifejti a „támogatott döntéshozatal” fogalmát, 

és azt, hogy „a személy döntéshozatali képessége nem 

indokolhatja a fogyatékossággal élő személy kizárását a politikai 

jogai gyakorlásából.” A közelmúltban több olyan reformot is 

láthattunk európai országokban, amelyek megnyitották a szavazati 

jogot a fogyatékossággal élő személyek számára (pl. 

Franciaországban, Németországban és Spanyolországban).  

Munkája végzéséhez mindazonáltal a Bizottságnak szüksége van az 

Önök segítségére ahhoz, hogy jobb rálátást szerezzen a 

fogyatékossággal élő személyek megélt élményeire az Önök 

országában, különös tekintettel arra, hogy mely főbb akadályok 

hátráltatják a fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak teljes 
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körű érvényesítését. Fontos, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

szervezetei aktívan részt vegyenek az értékelési folyamatban, és azt 

követően is folytassák az érdekképviseleti tevékenységet saját 

országukban. 

 
Ez a rövid útmutató bemutatja, hogyan működhetnek együtt hatékonyan 
a Bizottsággal.  
 

Hasznos fogalmak 

Alternatív jelentés/árnyékjelentés: a fogyatékossággal élő személyek 
szervezetei vagy a civil szervezetek által elkészített jelentés az 
Egyezmény országuk általi végrehajtásáról. Ez a jelentés azért fontos, 
mert további információval szolgál a Bizottság részére arra 
vonatkozóan, hogy mi történik a „terepen”. A hivatalos jelentést az 
értékelés alatt álló állam nyújtja be.  

 
Záró észrevételek: egy dokumentum, amelyben a CRPD Bizottság 
értékeli, hogy az adott ország tiszteletben tartotta-e a fogyatékossággal 
élő személyek Egyezményben foglalt jogait, vagy megsértette azokat. 
A dokumentum konkrét ajánlásokat tartalmaz azokra az 
intézkedésekre, amelyekkel az ország biztosíthatja az Egyezmény 
érvényesülését.  

 
Általános megjegyzés: egy dokumentum, amely elmagyarázza az 
Egyezmény egy vagy több cikkének tartalmát, mint pl. a jogi 
cselekvőképesség (1. sz. általános megjegyzés), vagy a 
fogyatékossággal élő nők és lányok jogai (3. sz. általános megjegyzés).  

 
Egyéni panasz: formális panasz, amelyet egy olyan magánszemély 
nyújt be, aki úgy gondolja, hogy valamely részes állam megsértette az 
Egyezmény szerinti jogait.  

 
Vizsgálat: a Bizottság által arra vonatkozóan lefolytatott vizsgálat, hogy 
egy adott ország megsértette-e a fogyatékossággal élő személyek 
jogait. Ez általában azzal kezdődik, hogy a Bizottsághoz egy vagy több 
panasz érkezik be magánszemélyektől vagy szervezetektől arra 
vonatkozóan, hogy egy adott országban súlyosan vagy szisztematikus 
módon megsértik a fogyatékossággal élő személyek jogait. A Bizottság 
megvizsgálja a panasz(oka)t, esetleg látogatást tesz az érintett 
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országban, majd megállapítja, hogy az ország megsérti-e az 
Egyezményben meghatározott jogokat.  

 
Problémák listája (PL): a Bizottság által összeállított kérdéssor, 
amelyet a Bizottság azon ülésszak előtt küld meg egy adott államnak, 
amelynek során annak jelentését vizsgálni fogja. Az államnak még az 
ülésszak megkezdését megelőzően meg kell küldenie a válaszát.  

 
(Periodikus) értékelés: a Bizottság eljárása, amelynek során 
megvizsgálja, hogy az Egyezményt már ratifikált államok hogyan 
hajtották azt végre az országukban. Minden értékelés a záró 
észrevételek (a definíciót lásd fent) elfogadásával zárul.  

 
Előzetes ülésszak/előzetes ülésszaki munkacsoport: a Bizottság 

egy kisebb, legalább 5 tagból álló formációja, amely évente kétszer 
összeállítja a problémák listáját az országértékelésekhez. 

 
Egyszerűsített jelentéstételi eljárás: egy új, opcionális jelentéstételi 

forma, amelynek keretében a jelentéstételi folyamat megkönnyítése 
érdekében a periodikus jelentés benyújtását megelőzően 
összeállítanak és megküldenek az államoknak egy problémalistát, 
az ún. „jelentéstétel előtti problémalistát” (JEPL). Az állam által e 
jelentéstétel előtti problémalistára adott válasz képezi az állam 
jelentését. Erre csak akkor van lehetőség, ha az államot a Bizottság 
legalább egyszer már értékelte.  

 

A szakkifejezések teljes szószedetét lásd az ENSZ weboldalán: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGlossary.aspx.  

 

Országértékelés és alternatív jelentéstétel  

Hogyan értékeli a Bizottság az országokat?  

Minden állam, amely ratifikálta az Egyezményt, köteles rendszeresen 
jelentést benyújtani a Bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy milyen 
módon érvényesülnek az Egyezményben lefektetett jogok az adott 
országban. Az államoknak először az Egyezmény elfogadását követő két 
éven belül kell jelentést benyújtaniuk, majd ezt követően négyévente. A 
Bizottság megvizsgálja az egyes jelentéseket, és ajánlásokat fogalmaz 
meg azokkal kapcsolatosan, a „záró észrevételek” elnevezésű 
dokumentum formájában. Ezt a dokumentumot megküldik az országnak, 
amely köteles végrehajtani a Bizottság ajánlásait.  
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGlossary.aspx
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Az értékelési folyamat részletesebb bemutatása:  

 

1. Az állam az Egyezmény ratifikálását követő két éven belül benyújt 
egy jelentést a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy hogyan juttatta 
érvényre a fogyatékossággal élő személyek jogait. A jelentésnek az 
Egyezmény összes cikkére ki kell terjednie.  

 
2. A Bizottság megvizsgálja a jelentést. Az „előzetes ülésszak” során 

összeállít egy további információkra vonatkozó kérdéslistát, amelyet 
aztán megküld az államnak. A kormány erre általában hat hónapon 
belül köteles válaszolni.  

 

3. A következő ülésszakon „interaktív párbeszédre” kerül sor a 
Bizottság, valamint az államok képviselői között. A Bizottság konkrét 
kérdéseket tesz fel az Egyezmény cikkeinek végrehajtásával 
kapcsolatosan, a kormány pedig azokra szóban köteles válaszolni. A 
párbeszéd két, egyenként háromórás ülésből áll.  

 
4. A Bizottság az állam jelentése, a kérdések listájára adott válasz, az 

interaktív párbeszéd, valamint a fogyatékossággal élő személyek 
szervezetei és a monitoring szervek által biztosított információk 
alapján elfogadja a záró észrevételeket. Ezeket megküldik az 
államoknak, és közzéteszik a Bizottság weboldalán is.  

 
5. Az állam köteles az ajánlásokat végrehajtani. Négy év után az állam 

új jelentést köteles benyújtani a Bizottsághoz. Ha az állam elfogadta 
az egyszerűsített jelentéstételi eljárás (a definíciót lásd fent) 
alkalmazását, akkor a Bizottság fogja elindítani a második értékelési 
kört a jelentéstétel előtt problémalista elfogadásával.  
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Értékelési folyamat 

 

 

Hasznos információk:  
• A CRPD-t maga az Európai Unió és az összes európai ország 

ratifikálta (Liechtenstein kivételével). A részes államok teljes 

listája elérhető az ENSZ weboldalán. 

• A CRPD Bizottság ülésszakait általában minden év 

márciusában/áprilisában és augusztusában/szeptemberében 

tartják meg. Ha szeretnének tájékozódni arról, hogy az Önök 

országa értékelés alá kerül-e a közeljövőben, vagy szeretnék 

elolvasni az elfogadott záró észrevételeket, látogassanak el a 

CRPD Bizottság weboldalának az ülésszakokkal foglalkozó 

lapjára.  

• Az interaktív párbeszéd megtekinthető online a UN WebTV-n. 

Ha szeretnének értesülni a bejelentésekről, kövessék be a 

Twitteren a @myEDF profilt.  

• A CRPD Bizottság által elfogadott problémalistákra és záró 

észrevételekre a Bizottság weboldalán találnak példákat.  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
http://webtv.un.org/
https://twitter.com/MyEDF
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=5
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Mikor és hogyan kapcsolódhatnak be az értékelési 

folyamatba?  

A szervezetük az értékelés mindegyik lépésében részt vehet. 

Értékelési folyamat: a fogyatékossággal élő 
személyek szervezeteinek részvételi 

lehetőségei 
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1. Az értékelés előtt: Jó esetben a kormányuk egyeztetni fog 

Önökkel az országos jelentés elkészítése során. Ezzel 

párhuzamosan érdemes elkészíteniük az Egyezmény 

végrehajtására vonatkozó saját alternatív jelentésüket. Az 

alternatív jelentés elkészítésével kapcsolatos munkát általában az 

adott országban a fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek 

szélesebb körét képviselő ernyőszervezet/országos tanács 

koordinálja. Mindazonáltal az egyes szervezetek maguk is 

elkészíthetik a saját alternatív jelentésüket. Az alternatív jelentés 

elkészítése munka- és időigényes, ezért javasoljuk, hogy hangolják 

össze a tevékenységüket más szervezetekével. A jelentést az 

értékelés első lépését jelentő előzetes ülésszak előtt kell 

benyújtani. További információ: Jó gyakorlatok az alternatív 

jelentés elkészítéséhez  

 

2. A genfi előzetes ülésszak során: Részt vehetnek egy privát 

ülésen a Bizottsággal, amelyen részletes tájékoztatást adhatnak a 

fogyatékossággal élő személyek helyzetéről az Önök országában. 

Ez az ülés egy-másfél óra hosszúságú, és a problémák listájának 

elfogadása előtt zajlik le. Az ülés során kormányzati képviselők 

nincsenek jelen. Össze kell állítaniuk egy nyilatkozatot a főbb 

problémákról, a Bizottság tagjai pedig kérni fogják ezek tisztázását, 

illetve további információkat. Az előzetes ülésszak során a 

Bizottság tagsága kisebb számban van jelen (általában 6-9 fő). 

További információ: Jó gyakorlatok a genfi prezentáció 

összeállításához. 

 

3. Az előzetes ülésszak és az interaktív párbeszéd között: 

Átdolgozhatják az alternatív jelentésüket, és további információkat 

adhatnak hozzá; vagy dönthetnek úgy is, hogy csak ebben a 

szakaszban nyújtanak be jelentést. Ezen a ponton benyújthatják a 

saját (párhuzamos) válaszukat a Bizottság által elfogadott 

problémalistára is.  

 

4. A genfi ülésszak során: Részt vehetnek az ülésszakon, amelynek 

során lebonyolítják az interaktív párbeszédet. Sor kerül egy másik, 

az előzetes ülésszak alattihoz hasonló privát ülésre is, amelynek 

során közölhetik a prioritásaikat a Bizottsággal. Emellett jelen 

lehetnek az interaktív párbeszéd során is, de fel nem szólalhatnak, 

mivel ez a Bizottság és az állam között zajlik.    
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Hasznos információk:  

• Az európai országok ernyőszervezeteinek/országos 

tanácsainak többsége tagja az EFF-nek. A teljes listát lásd a 

weboldalunkon.  

Jó gyakorlatok az alternatív jelentés elkészítéséhez 

Cél 
További információt biztosítani a Bizottság számára az Egyezmény 

végrehajtásáról és a fogyatékossággal élő személyek helyzetéről az 

országukban. Emellett helyesbíthetik is benne az állam jelentésében 

foglalt információkat. Az alternatív jelentésben arra érdemes fókuszálni, 

hogy a kormányzatuk hogyan teljesíti (vagy nem teljesíti) a 

kötelezettségeit (és nem az Önök szervezete által elért eredményekre). 

Mit tegyenek, és mikor?  
Az alternatív jelentést a Bizottság Titkárságához kell benyújtani 

legkésőbb egy hónappal azon ülésszak kezdete előtt, amelynek során az 

adott ország a problémák listájával vagy a záró észrevételekkel 

kapcsolatosan érintett lesz. Erre tekintettel fontos már jó előre 

megkezdeni a jelentés összeállítását.  

 

Az előzetes ülésszaki munkacsoporthoz benyújthatnak az Egyezmény 

összes cikkére kiterjedő, részletes alternatív jelentést, vagy rövidebb, 

http://edf-feph.org/about-us/members/full-member
http://edf-feph.org/about-us/members/full-member
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Contact.aspx


14 
 

csak a főbb kérdéseket összefoglaló jelentést is. Ebbe érdemes 

belevenni a problémák listájához javasolt kérdések listáját is.  

Az ülésszakra érdemes részletes, az Egyezmény minden cikkére 

kiterjedő, a záró észrevételekhez javasolt ajánlásokat is tartalmazó 

alternatív jelentést benyújtaniuk.  

Mit érdemes bevenni a jelentésbe?  
A Bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a jelentés lehetőleg 

legyen konkrét és tömör. A Bizottság korlátozza a beadványok maximális 

szószámát – ez jelenleg maximum 10700 szó az alternatív jelentések és 

5300 szó az egyéb beadványok esetében.  

Az alternatív jelentésekhez a következő struktúrát javasoljuk:  

1. A saját szervezetük/koalíciójuk bemutatása: egy rövid 

bekezdés, amelyben bemutatják a saját szervezetüket, annak 

történetét, és hogy kiket képviselnek. Itt a cél a hitelességük 

megalapozása a Bizottság szemében. Emellett a Bizottság 

számára fontos tudni, hogy Önök fogyatékossággal élő 

személyeket képviselő vagy más fajta szervezet. A Bizottság 

szívesen fogadja különösen a fogyatékossággal élő személyek 

több csoportját is tömörítő szervezetek jelentéseit. 

 

2. A legfontosabb kérdésekről szóló összefoglaló: ennek 

tükröznie kell, hogy Önök szerint mely kérdések igénylik a 

Bizottság különös figyelmét az állami jelentés vizsgálata során. 

 

3. (Amennyiben releváns) Az országukra vonatkozó, naprakész 

alapvető információk: néhány rövid bekezdés a kormányuk 

formájáról, az ország népességéről, a közelmúltban bekövetkezett 

politikai változásokról stb. 

 

4. Kritikai elemzés az Önök országában uralkodó helyzetről az 

Egyezmény fényében: ez a jelentés legfontosabb része, és 

lehetőleg cikkről cikkre ki kell térnie az Egyezmény 

végrehajtásának értékelésére, valamint az állam jelentésének 

kritikai elemzésére. Emellett javasolhatnak a problémák listájába 

beveendő kérdéseket, illetve a záró észrevételekbe beveendő 

ajánlásokat is.  
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A Bizottság előzetes és rendes ülésszakára benyújtott alternatív 

jelentésekre a Bizottság weboldalán találnak példákat, úgymint:  

• A problémalisták tekintetében: A Fogyatékossággal Élő Személyek 

Görögországi Szövetségének alternatív jelentése 

• A záró észrevételek tekintetében: A Norvégiai Civil Szervezetek 

Koalíciójának alternatív jelentése 

Más hasznos információk  
Nyelv: A Bizottság munkanyelvei megegyeznek az ENSZ öt nyelvével 

(angol, francia, kínai, orosz és spanyol), de az alternatív jelentéseket 

nem fordítják le. Erre tekintettel javasoljuk, hogy angol nyelven nyújtsák 

be a jelentésüket.  

Formátum: A jelentést hozzáférhető elektronikus formátumban (Word 

vagy text) kell beküldeni (nem PDF formátumban).  

Kapcsolat: A beadványukat a crpd@ohchr.org címre kell megküldeniük 

a határidőig. Az e-mail tárgy mezőjébe ezt kell írni: „submission”, majd 

„az ország neve angolul” (pl. „Submission Hungary.”) 

Tippek és trükkök 
✓ Ne számítsanak arra, hogy a Bizottság bármit is tudni fog az 

országukban jelen lévő problémákról – a jelentésüknek 

önmagában is érthetőnek kell lennie.  

✓ Jelöljék meg az Önök által megadott információk forrásait, és 

tűzzenek be hivatkozásokat az állami jelentésre (pl. „az állami 

jelentés X pontja”). 

✓ Ügyeljenek arra, hogy a fogyatékossággal élő személyekre való 

hivatkozáskor a helyes terminológiát használják, és amikor az 

állam által használt nyelvezetre hivatkoznak, akkor használjanak 

idézőjeleket – pl. ha az állam olyan pejoratív kifejezéseket 

használ, mint a „retardált”, „buta” stb.  

✓ Kerüljék a rövidítéseket (pl. a fogyatékossággal élő személyeket 

ne rövidítsék FÉSZ-nek) és a betűszavakat.  

✓ Minden javasolt kérdést és ajánlást össze kell kapcsolni a 

jelentésükben korábban megadott információkkal. Kerüljék az 

igen/nem-mel megválaszolható javaslatokat. Legyenek konkrétak, 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fGRC%2f34034&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fGRC%2f34034&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fNOR%2f33866&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fNOR%2f33866&Lang=en
mailto:jaraya@ohchr.org
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figyelemmel arra is, hogy milyen típusú lépéseket kívánnak 

szorgalmazni a kérdések vagy ajánlások alapján.  
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Jó gyakorlatok a genfi prezentáció összeállításához  

Cél  
Lehetőségük van privát körülmények között találkozni a Bizottság 

tagjaival, és tájékoztatni őket a fogyatékossággal élő személyek 

helyzetéről az Önök országában, mielőtt a Bizottság elfogadná a 

problémák listáját és a záró észrevételeket. Ez jó lehetőség arra, hogy a 

Bizottság elé tárják a prioritásaikat és aggályaikat, a Bizottság pedig 

konkrét kérdéseket tehessen fel az Önök országában uralkodó helyzettel 

kapcsolatban.  

Mikor?  
1) Az előzetes ülésszaki munkacsoport alatt (hogy az információk 

felhasználhatók legyenek a problémák listájának összeállításához)  

2) A Bizottság ülésszaka során (hogy az információk felhasználhatók 

legyenek az állammal folytatott konstruktív párbeszéd során, 

valamint a záró észrevételek összeállításához) 

Hogyan?  
Ha szeretnének részt venni ezen a privát találkozón a Bizottsággal, 

ehhez kérelmet kell küldeniük a Titkárságra (általában az alternatív 

jelentéssel együtt) az adott ülésszak tekintetében meghatározott 

határidőig (ez általában az ülésszak kezdete előtt egy hónappal van). Ha 

szeretnének tájékozódni a pontos határidőről, olvassák el a Bizottság 

weboldalán közzétett hirdetményt, vagy lépjenek kapcsolatba az EFF-el 

további információért.  

Részt vehetnek személyesen Genfben vagy videókonferencia útján, 

amelyet előre egyeztetni kell a Bizottság Titkárságával (lásd az egyes 

ülésszakok előtt közzétett „részvételi szándékra vonatkozó tájékoztatás” 

követelményeit). Az ENSZ nem finanszírozza a részvételt.  

Arra fogják kérni Önöket, hogy állítsanak össze egy rövid szóbeli 

nyilatkozatot, és küldjék be írott formában, e-mailben a Bizottság 

Titkárságához néhány nappal az ülés előtt. A nyilatkozatuk lehetőleg 

legyen tömör, és tájékoztassa a Bizottságot az Egyezmény 

végrehajtásával kapcsolatos főbb problémákról az Önök országában. 

Emellett arra is kihasználhatják ezt a lehetőséget, hogy kiemeljék, mely 

kérdéseket vagy ajánlásokat kellene Önök szerint felvenni a problémák 

listájára, illetve a záró észrevételek közé.  

  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Contact.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
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A privát ülés struktúrája  
1. Prezentáció: a fogyatékossággal élő személyek szervezeteit, a 

független monitoring keretintézményeket, az egyenlőséggel 

foglalkozó szerveket, a nemzeti emberi jogi intézményt és az 

ülésre regisztrált egyéb civil szervezeteket felhívják, hogy tegyenek 

szóbeli nyilatkozatot  

2. Kérdések: a Bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a 

képviselőknek  

3. Válaszok: a képviselők válaszolnak a kérdésekre (nincs szünet, 

azonnal elő kell állni a válasszal)  

(Ha a válaszok után még marad idő, a Bizottság tagjait felhívják, 

hogy tegyék fel az utánkövető kérdéseiket, a képviselők pedig 

ismét válaszolhatnak azokra.) 

 

Kép: a Fogyatékossággal Élő Személyek Franciaországi Tanácsának „European 

Affairs” delegációja a CRPD Bizottsággal folytatott privát ülésen  
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Hasznos információk  
Időtartam: a privát ülés egy-másfél óráig tart; ezt a Bizottság Titkársága 

jelezni fogja. A fogyatékossággal élő személyek szervezetei 

koalíciójának átlagosan 7-7 perce, míg az egyes különálló 

szervezeteknek 5-5 perce van a szóbeli nyilatkozattételre. 

Nyelv: a tolmácsolás angol, spanyol, francia és orosz nyelvre, valamint 

nemzetközi jelnyelvre biztosított. Ha más nyelven szeretnének 

nyilatkozatot tenni, akkor saját költségen kell tolmácsot biztosítaniuk.   

Titoktartás: az ülés bizalmas jellegű, azaz az elhangzottakból semmi 

sem osztható meg a termen kívül.  

Kapcsolat: A privát ülésen való részvételi szándékukat, valamint a 

nyilatkozatukat a crpd@ohchr.org e-mail-címre küldjék meg a határidőig. 

Az e-mail tárgy mezőjébe ezt kell írni: „private meeting/oral statement”, 

majd „az ország neve angolul” (pl. „Private meeting/Oral statement 

Hungary”). 

 

Kép: a Fogyatékossággal Élő Személyek Görögországi Nemzeti Tanácsának 

delegációja a Bizottság elnökével és Görögország együttműködő előadóival 

mailto:jaraya@ohchr.org
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Tippek és trükkök 
✓ Készüljenek fel előre, és koordinálják a tevékenységüket: 

fontos előre elkészíteniük a nyilatkozatukat, és koordinálniuk a 

tevékenységüket a többi szervezettel, amely jelen lehet az ülésen. 

Vegyék fel a kapcsolatot az országuk egyenlőséggel foglalkozó 

szervével, emberi jogi intézményével és az Egyezménnyel 

kapcsolatos ügyekért felelős nemzeti monitoring 

keretintézményével, és tudakolják meg, hogy ők is részt fognak-e 

venni.   

✓ Fókuszáljanak a saját prioritásaikra (hogy mit szeretnének látni 

a problémák listáján, valamint az ajánlások között), valamint arra, 

hogy az alternatív jelentésben nem szereplő további 

információkkal szolgáljanak. Fontos elég időt hagyni arra, hogy a 

Bizottság tagjai feltehessék a kérdéseiket, és Önök 

válaszolhassanak azokra.  

✓ Lépjenek kapcsolatba az EFF-el és a Nemzetközi 

Fogyatékossági Szövetséggel, hogy tájékoztassanak minket a 

Bizottság privát ülésén való részvételi szándékukról, és így 

támogathassuk Önöket, valamint szervezhessünk egy előkészítő 

értekezletet.   

Mi történik aztán?  

A problémák listája és a záró észrevételek a Bizottság weboldalán 

kerülnek közzétételre angol nyelven, néhány héttel az ülésszak vége 

után. Önökre marad, hogy lefordítsák azokat a nemzeti nyelvükre, és 

felhasználják az érdekképviseleti tevékenységük során. Egyes 

szervezetek például sajtótájékoztatót szerveznek, ahol az Egyezmény 

monitoringjáért felelős országos szervvel együtt közzéteszik az 

ajánlásokat; vagy utánkövető értekezleteket tartanak a kormányzattal az 

ajánlások végrehajtásának megvitatására.  

Ha az Önök országa elfogadta az egyszerűsített jelentéstételi eljárás (a 

definíciót lásd a 3. oldalon) alkalmazását, akkor az ország következő 

értékelését maga a Bizottság fogja kezdeményezni a „jelentéstétel előtti 

problémalista” elfogadásával. Az erre a problémalistára adott válaszokat 

fogják az állam jelentésének tekinteni. Ezért fontos figyelemmel kísérni a 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
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Bizottság napirendjét és a jövőben értékelésre kerülő országokat, hogy 

Önök is biztosan részt vehessenek a folyamatban.  

Panaszok: panasztétel és vizsgálat  

Mik azok az egyéni panaszok és vizsgálatok?  

A Bizottság megvizsgálhatja a fogyatékossággal élő személyek jogainak 

megsértésével járó eseteket. Ezt csak azon országok esetében tehetik 

meg, amelyek ratifikálták az Egyezményt és annak fakultatív 

jegyzőkönyvét is. A fakultatív jegyzőkönyvet ratifikált országok listáját 

megtekinthetik az ENSZ weboldalán. 

A kapott információktól függően a Bizottság:  

➢ Állásfoglalást tehet az egyéni panaszokkal kapcsolatosan (angolul: 

„views on individual communications”), ha valamely 

fogyatékossággal élő személy jogait megsértették valamelyik 

országban. Erre csak azt követően van lehetőség, ha a panaszt 

sikertelenül próbálták meg érvényesíteni a nemzeti bíróságok előtt, 

és minden fellebbezési lehetőséget kimerítettek. Ez egy írásbeli 

eljárás, tárgyalás vagy ügyvéd nincs. A Nemzetközi 

Fogyatékossági Szövetség a weboldalán közzétette a Bizottság 

által elfogadott egyes állásfoglalások összefoglalását. Ezek a 

diszkriminációval, akadálymentesítéssel, igazságszolgáltatáshoz 

való hozzáféréssel, szavazati joggal, foglalkoztatással és más 

témákkal kapcsolatos problémákat érintenek.  

 

➢ Vizsgálatot (angolul: „inquiry”) indíthat az adott országban a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak súlyos vagy 

szisztematikus megsértéseinek felderítésére. Ez az országban tett 

látogatást is magában foglalhat. A Bizottság eddig két vizsgálati 

eljárást bonyolított le: egyet az Egyesült Királyság vonatkozásában 

(a jóléti reformnak a fogyatékossággal élő személyek önálló 

életvitelére, szociális védelmére, valamint munkavégzésére és 

foglalkoztatására gyakorolt negatív hatásai tárgyában), egyet pedig 

Spanyolország vonatkozásában (a fogyatékossággal élő 

személyeknek a többségi oktatási rendszerből való rendszerszintű 

kizárásának és szegregációjának tárgyában). A vizsgálatokkal 

kapcsolatos jelentések megtekinthetők a Bizottság weboldalán.  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
http://www.internationaldisabilityalliance.org/crpd-committee-interpretation
http://www.internationaldisabilityalliance.org/crpd-committee-interpretation
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeCategoryID=7
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Habár ezek a döntések nem rendelkeznek jogi kötelező erővel, erős 

üzenetet küldenek azoknak az országoknak, amelyek megsértették a 

fogyatékossággal élő személyek jogait.  
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Röviden  
Egyéni panasz:  

✓ Az Egyezmény és a fakultatív jegyzőkönyv ratifikálása az állam 

által 

✓ Egy vagy több fogyatékossággal élő személyre vonatkozó panasz  

✓ A hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése után  

✓ A sértett(ek) azonosítása (nem lehet anonim) 

Vizsgálat 

✓ Az Egyezmény és a fakultatív jegyzőkönyv ratifikálása az állam 

által 

✓ A fogyatékossággal élő személyek nagy számát vagy csoportját 

érintő, súlyos vagy szisztematikus jogsértésre vonatkozó panasz  

✓ Nem szükséges, hogy előbb bíróság elé vigyék a panaszt 

✓ A panasztevő(k) személye titokban maradhat 

Hogyan járulhatnak hozzá a panaszokkal és vizsgálatokkal 

kapcsolatos munkához?  

Ha tájékoztatják a tagokat/fogyatékossággal élő 

személyeket a folyamatról  

Tájékoztathatják a tagságukat és a fogyatékossággal élő személyeket az 

országukban a panasztételi és vizsgálati mechanizmusokról, és 

támogathatják őket a folyamat során. Mivel a legtöbb információ csak 

angol nyelven kerül rendelkezésre bocsátásra, sok ember számára 

nehézséget jelent átlátni a folyamatot. Így például lefordíthatják a 

panaszok benyújtására vonatkozó útmutatást (lásd lent) a nemzeti 

nyelvükre.   

Ha egyéni panaszokat és a vizsgálatot előmozdító 

információkat nyújtanak be a Bizottságnak 

Fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetként közvetlenül 

is benyújthatnak panaszt, illetve vizsgálatot előmozdító információkat a 

Bizottsághoz. Ha egy magánszemély nevében nyújtanak be panaszt, 
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akkor először be kell szerezniük az illető személy arra vonatkozó 

meghatalmazását, hogy a nevében fellépjenek (írásbeli beleegyezés). 

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának weboldalán megtalálják: 

• Az egyéni panaszok Bizottság részére történő benyújtására 

vonatkozó útmutatót 

• A vizsgálati eljárásra vonatkozó információkat 

Az EFF-től bármikor kérhetnek további tájékoztatást.  

Általános megjegyzés  

Mik azok az általános megjegyzések?   

Az általános megjegyzések olyan dokumentumok, amelyek 

részletesebben fejtenek ki az Egyezményben lefektetett egy vagy több 

jogot, és azt, hogy az országok hogyan ültethetik át az(oka)t a 

gyakorlatba. A Bizottság eddig hét általános megjegyzést fogadott el az 

Egyezmény különböző cikkeivel kapcsolatosan:  

• 1. sz. általános megjegyzés a 12. cikkel (A jog előtti egyenlőség) 

kapcsolatosan (elfogadva 2014. április 11-én) 

• 2. sz. általános megjegyzés a 9. cikkel (Akadálymentesítés) 

kapcsolatosan (elfogadva 2014. április 11-én) 

• 3. sz. általános megjegyzés a 6. cikkel (A fogyatékossággal élő 

nők és lányok) kapcsolatosan (elfogadva 2016. augusztus 26-án) 

• 4. sz. általános megjegyzés a 24. cikkel (Az inkluzív oktatáshoz 

való jog) kapcsolatosan (elfogadva 2016. augusztus 26-án) 

• 5. sz. általános megjegyzés a 19. cikkel (Az önálló életvitelhez való 

jog) kapcsolatosan (elfogadva 2017. augusztus 31-én) 

• 6. sz. általános megjegyzés az 5. cikkel (Egyenlőség és a 

diszkrimináció tilalma) kapcsolatosan (elfogadva 2018. március 9-

én) 

• 7. sz. általános megjegyzés a 4. cikk (3) bekezdésével és a 33. 

cikk (3) bekezdésével (A fogyatékossággal élő személyeknek az 

Egyezmény végrehajtásában és nyomon követésében való 

részvétele) kapcsolatosan (elfogadva 2018. szeptember 21-én) 

Az új általános megjegyzésekkel kapcsolatosan folytatott munkára 

vonatkozó bejelentések a Bizottság weboldalán kerülnek közzétételre. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-Rev.1_en.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-Rev.1_en.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/InquiryProcedure.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
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Hogyan járulhatnak hozzá az általános megjegyzésekhez? 

A fogyatékossággal élő személyek szervezetei írásbeli beadványokat 

nyújthatnak be, valamint részt vehetnek az általános eszmecserék 

napján az általános megjegyzések témája kapcsán. Ez segít a Bizottság 

tagjainak abban, hogy jobb rálátást szerezzenek az egyes 

országokban/régiókban a végrehajtással kapcsolatosan felmerült, 

valamint a fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjait érintő 

problémákra.   

A 6. sz. általános megjegyzés elfogadása előtt például a Bizottság 

általános eszmecserés napot tartott a fogyatékossággal élő személyek 

egyenlőséghez való jogának, illetve a velük szembeni diszkrimináció 

tilalmának tárgyában, és felhívta a szervezeteket, hogy küldjenek be 

írásbeli beadványokat vagy tegyenek szóbeli nyilatkozatokat. A 7. sz. 

általános megjegyzéssel kapcsolatos eszmecserét előmozdító 

információk gyűjtése érdekében a Bizottság írásbeli beadványok 

benyújtására vonatkozó felhívást tett közzé. 

Az írásbeli beadványok beadására és a felszólalásra eltérő 

követelmények vonatkoznak. Fontos, hogy rendszeresen tájékozódjanak 

a Bizottság weboldalán az új általános ajánlásokról és a 

hozzájárulásokkal kapcsolatos instrukciókról. Kérdéseikkel az EFF-hez is 

fordulhatnak.  

Konklúzió  
A Bizottsággal való közös munka időt és energiát igényel, de valódi 

lehetőséget biztosít arra, hogy ráirányítsák az ENSZ szakértőinek 

figyelmét az Önök prioritásaira és problémáira. Alapvető szerepet 

játszhat a nemzeti szintű érdekképviseleti tevékenységükben, és 

segíthet nyomást gyakorolni a kormányukra. A „nélkülünk semmiben ne 

döntsenek rólunk” elvére figyelemmel, a Bizottság munkájából Önök 

sem maradhatnak ki!  

Ha bármilyen kérdésük merül fel, kérjük, lépjenek velünk kapcsolatba a 

következő címen: info@edf-feph.org.  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/EqualityAndNon-discrimination.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/EqualityAndNon-discrimination.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/EqualityAndNon-discrimination.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallSubmissionsDraftGC7.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallSubmissionsDraftGC7.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
mailto:info@edf-feph.org

