
A sport– az ENSZ Egyezmény tükrében 
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 30 cikkének 5. pontja rögzíti, 
hogy a fogyatékos személyeket ugyanolyan részvételt kell biztosítani, mint az épeknek a 
rekreációs, szabadidős és sport tevékenységekben. Ennek érdekében a Szerződő Államok 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket, hogy minél több fogyatékos személy vegyen részt integrált 
sporttevékenységekben, minden szinten. 
Továbbá lehetőségeket biztosítsanak a fogyatékosoknak a fogyatékosság típusához igazodó, speciális 
rekreációs és sporttevékenységek szervezésének, fejlesztésének és az ezekben való részvételhez, 
illetve a velük kapcsolatos képzést, edzést és a szükséges forrásokat, másokkal egyenlő feltételek 
mellett. 

Fontos, hogy a fogyatékos gyermekeknek joguk van akadálymentes részvételhez, más ép 
gyerekekkel együtt játékokban, sport-és rekreációs tevékenységekben, ideértve az iskolákban 
előforduló sport és szabadidős tevékenységeket. 

Továbbá vállalják az államok, hogy biztosítják a fogyatékos személyek számára akadálymentesen a 
rekreációs, szabadidős, sport és turisztikai tevékenységeket szervezők szolgáltatásait.  
  
  
A hallássérültek szempontjából mit jelent ez?  

A magyar állam köteles biztosítani a hallássérültek részére az integrált sport és szabadidős 
rendezvényeken való részvételt, legyen az akár diákolimpia, akár utcai futóverseny. 
A magyar államnak köteles biztosítania a képzések lehetőségét is, akár jelnyelvi tolmács útján is, pl. 
edzőképzés, sportmenedzser-képzés. 

A gyerekekkel kapcsolatban pedig oda kell figyelni és biztosítani a közös részvételt, közös 
sportfoglalkozásokat a halló iskolatársakkal együtt. 
Továbbá az államnak gondoskodnia kell a kommunikációs akadálymentesítésről a rekreációs 
programoknál (pl. wellnes-szolgáltatások), a sport- és turisztikai tevékenységeket szervezők 
szolgáltatásai esetében is (pl. sportversenyek közvetítése tolmács vagy feliratozás útján) 
  
Nézzük a jelenlegi hazai jogszabályokat is!  

Az Országos Fogyatékosügyi Program (OFP) az integráció elvénél kiemeli a sport jelentőségét is, 
hiszen a sport jó közösségformáló eszköz és a sport elősegítheti a társadalmi tudatformálást is, 
csökkentheti a társadalmi kirekesztettség okait. 

A fogyatékos személy és családjának életminőségének javítása fejezetben kihangsúlyozzák, hogy 
biztosítani kell a sport- és wellness-létesítmények és szolgáltatásaik hozzáférhetőségét, mert a 
fogyatékos személyek esetében a sporttevékenység rehabilitáció tartalmú is. 

Az OFP fontosnak tartja a fogyatékosok sportjának támogatását is (hazai és nemzetközi 
sportesemények, fogyatékos személyek sportorvosi ellátása, kötelező sportorvosi igazolás, 
antidopping programban részvétel) 

Kiemeli a képzést is, fontos, hogy a tanári és edző, ill. gyógypedagógus-képzésben szerepeljen a 
fogyatékosok sportja is, továbbá a meglévő szakembereket specifikusan tovább kell képezni (pl. 
röplabdaedző – ülőröplabda-edző). 
Mint látjuk, már maga az OFP is egyértelműen leszögezi, mire van szükség, elég széles területet fed le 
a fogyatékosok sportjával kapcsolatban, van külön sporttörvényünk is, mely szintén külön foglalkozik 
a fogyatékosok sportjának támogatásával is.  
  


