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A fogalomalkotás jelentősége, értelmezés 
 
A fogyatékossággal élő emberek jelen társadalmunkban az egyik 
leghátrányosabb helyzetű csoportnak tekinthetőek, kedvezőtlen egészségi 
állapotuk, társadalmi körülményeik, mindennapi nehézségeik, jelentős 
terhet rónak a mindennapjaikra, másrészt nehezítik a társadalom által 
kialakított normákhoz való alkalmazkodást. A „fogyatékosság ügyét 
„nemcsak egyéni, de társadalmi, tagállami és közösségi ügynek is kell 
tekintenünk, melyben lényeges az érintettek aktív részvétele, de mellettük 
kiemelt szerep jut a családtagoknak, segítőknek, szakembereknek, és 
önkéntes segítőknek is (Laki, 2013). 

A fogyatékos- ügy azért is lényeges, és hangsúlyos, mert a Világ 
Egészségügyi Felmérésének adatai szerint a 15 éves és a feletti lakosság 
közül 785 millió ember fogyatékkal élő (15,6%), mindemellett egy másik 
felmérést elemezve – Betegségek Megterhelő Hatása című felmérés - ez a 
szám eléri a 975 millió főt (19,4%). Mindezen számok mögött nagyon 
komoly funkcionális és életminőségbeli problémák húzódnak meg (WHO, 
2011). 

A fogyatékos emberek világszerte, Európán keresztül, az Egyesült 
Államokon át az egyik legnagyobb kisebbséget alkotják, ezáltal az állam 
által nyújtott ellátások, szolgáltatások egyik legnagyobb fogyasztói 
csoportjává váltak. Mindez nagyban befolyásolja az állami kiadások 
arányát, mely szerint az EU- tagállamok nemzeti szociális költségvetését 
tekintve azon kiadások melyek konkrétan a fogyatékkal élő személyek 
irányába mutatnak a harmadik legnagyobb tételt teszik ki. Mindemellett 
jelentős az a tény is, hogy ezt a társadalmi csoportot az Európai Bizottság 
megállapítása szerint potenciális társadalmi kirekesztés fenyegeti, 
melynek hátterében az igen magas elszegényedési kockázat áll, ezáltal 
vált tehát a fogyatékosság- ügy közösségi, tagállami, és egyben 
társadalmi üggyé is (Europaische Kommission, 2004). 

A fogyatékosság megélése nagyban függ attól, hogy a társadalom 
hogyan határozza meg a fogyatékosság fogalmát, és kit tekint fogyatékkal 
élőnek. A fogyatékosságot az egyén másként, kirekesztettként, 
különbként éli meg. A fogyatékosságot társadalmilag definiált 
identitásként, valamint reprezentációs rendszerként fogja fel a 
társadalom, ezáltal a fogyatékos személy a társadalom részévé válik, így a 
hangsúly a hatalmi viszonyokon, a diszkriminációkon, az elnyomáson, és a 
társadalmi viszonyokon áll (Fogyatékosságtudományi fogalomtár, 2009). 
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Vizsgálva azt, honnan indultunk, és miért fontos az előbbiekben is 
említett fogyatékosság-ügy vizsgálata, előtérbe helyezése, támogatása, 
fontos látnunk, hogyan is definiálható maga a fogyatékosság. Az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1993. december 20. 48/96. számú 
határozata alapján a fogyatékosság fogalma: „A világ tetszőleges 
országának bármely népességcsoportjában előforduló nagyszámú 
különböző funkcionális korlátozottság. A fogyatékosság okozója lehet 
fizikai, értelmi vagy érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki 
betegség”. 

A határozat továbbá még azt is kimondja, hogy a fogyatékosság az 
egészségi állapotban fellépő veszteségként értelmezhető, melynek 
jellemzője, bizonyos képességek sérülése, vagy akár megszűnése, amely 
az egész életre hatással van. A fogalom lényege, hogy bizonyos 
működések károsodnak, mely a csekély mértéktől, az igen súlyosig is 
terjedhet, lehet akár összetett jellegű is, de az bizonyos, hogy egy egész 
életre szóló állapot. 

Az újabb fogalom már az alábbiakat tartalmazza, a WHO 2001- ben 
megalkotott funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi 
osztályozásában, amelyben már megjelenik a szociális és orvosi minta is. 
Ebben a fogalomrendszerben már megtalálhatjuk az ok-okozati 
összefüggést is. A fogyatékosság, mint gyűjtőfogalom nemcsak 
károsodást, hanem a tevékenységek akadályozottságát, illetőleg a 
részvétel korlátozottságát is magában foglalja. Az orvosi felfogásban a 
lényeg a fogyatékosság gondozása, kezelése, rehabilitációja, valamint a 
személyes attitűdök megváltoztatása. A szociális felfogásban viszont a fő 
kérdés a szemlélet, a viszonyulás kérdése. 

A nemzetközi megállapodás alapvető jogforrása az Egyesült Nemzetek 
keretében 2006. december 13-án New Yorkban elfogadott és 
Magyarországon 2007. évi XCII. törvényben kihirdetett „Fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló egyezmény és ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv”. Ezen jogszabályok egyik legfontosabb alapelve a 
fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma, amely 
az emberi méltóság és az emberi érték megsértését jelentené. 

A fogyatékos személy gátolva van a társadalomban való teljes, 
hatékony részvételben. Az akadályozottság mértékét leginkább maga a 
személy és azt őt közvetlenül ellátó, gondozó környezet érzékeli.Történeti 
fogalomalkotást vizsgálva elsődlegesen a fogyatékosságot, mint 
betegséget azonosították, egyenlő volt egyfajta betegszereppel, - ez 
például az egészségszociológiában is megjelenik-. A beteg egy legitim 
helyzetben lévő, törvényes státusz, aki mentesítve van bizonyos 
tevékenységektől. Mindemellett szükségszerű a beteg ellátásához az 
orvosi segítség, és ez a helyzet, állapot javítható, vagy akár 
megszűntethető1. 

                                       
1 Ebből a fogalomalkotásból kiindulva érdekes lehet azon elgondolás miszerint ha a 
fogyatékosság betegség és orvosi ellátásra szorul, akkor ez esetben megváltoztatható és 
kezelhető, de akár gyógyítható is, mely szerint megszüntethető. 
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 A fogyatékosság viszont más, hiszen a fogyatékkal élő személy állapota 
nem változtatható meg, nem szűntethető meg, nem gyógyítható, egy 
változatlan, örök állapot. Ezáltal válik a fogyatékos személy védtelenné, 
kiszolgáltatottá. Az ő helyzetében a betegszerep egy egész életre szóló 
helyzet (Kálmán & Könczei, 2002). 
A fogyatékos emberről, illetve a fogyatékos létről használható 
legfontosabb kifejezés talán az, hogy „más”. Ez a lét nem több, nem 
kevesebb, mint az egészséges emberi lété, csak és kizárólag más. 
Mindemellett nagyon fontos, hogy a fogyatékos személy ebben a más 
létben segítségre szorul. A következő pontokban láthatjuk azokat a 
lényeges alapelveket, melyek nem szabad szem elől tévesztenünk a sérült 
emberekkel kapcsolatosan: 

- a viszonyulás egyik lényeges pontja, hogy a „más” személyt olyannak 
kell elfogadni, amilyen, 

- mindemellett olyannak is el kell fogadnunk, amilyenné lehetne, itt 
lesz tehát kiemelt tényező a segítség és a rehabilitáció, 

- a harmadik lényeges szempont továbbá: a rehabilitáció résztvevője 
maga a sérült ember, tehát rá kell, hogy irányuljon a tevékenység, 
ő lesz a központi szereplője ennek a tevékenységnek (Zászkaliczky, 
1987). 

 
Ezen szempontok figyelembe vétele és előnyben részesítése segíti a 

fogyatékos társadalmat céljaik elérésében, életminőségük javításában. Az 
alapvető emberi jogokból kiindulva elsőként az emberi méltóság, mint a 
legalapvetőbb alapjog a fogyatékkal élők életében is kiemelkedő szereppel 
bír. Az emberi méltóság, mint alapvető jog 1948-ban jelenik meg az 
Emberi Jogok Nyilatkozatában, melyet az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében került megfogalmazásra. A Nyilatkozat kifejezi az ENSZ 
népeinek alapvető hitét az emberi jogokban, az emberi méltóság 
értékében. Az Európai Unió által megfogalmazott alapvető Emberi Jogok 
Chartájában (2000, Nizza) az emberi méltóság külön fejezetet kapott. 
Ehhez kapcsolódóan fontos azonban megjegyeznünk, hogy az ember az 
alapvető emberi jogait nem a társadalomtól kapja, vagy államtól, hanem 
ezek a jogok veleszületettek, méltóságból fakadó értékek. 

A magyar törvénykezés jogszabályban mondja ki a fogyatékos 
személyekre vonatkozóan az alábbiakat: „A fogyatékos személyek a 
társadalom egyenlő méltóságú és egyenrangú tagjai, akik a mindenkit 
megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy 
egyáltalán nem képesek élni” (A fogyatékos személyek jogairól szóló 
1998. évi XXVI. törvény praeambulum). 

Mit is jelent az egyenlő és emberi méltóság, és különösen az a kérdés, 
hogy mit is jelent ez a fogyatékos emberek életében? Hogyan lehet 
erősíteni az értelmi fogyatékossággal élők esetében azt az értéket, hogyan 
befolyásolja a társadalmi környezet az egyént, ha az fogyatékkal élő? Az 
emberi méltóság talán leginkább, mint megbecsültség, mint társadalmi 
helyzet, mint rang, vagy elismertség jelenik meg, amelyek az ember belső 
értékeire vonatkoznak. Tehát ebből a nézőpontból az emberi lény egy 
sajátossága. Más szemszögből vizsgálva azonban az ember önmagára 
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vonatkoztatva úgy foghatja fel a méltóságot, mint értelmes cselekedetet, 
azt, hogy képes értelmes dolgokat véghezvinni, van eredménye annak, 
amit csinál, önérzete ez által erősödik. Ebből a gondolkodásmódból 
kiindulva azt látjuk, hogy ez egyaránt vonatkozik a károsodással élőkre, 
és az egészségesekre is. Itt már az is sértő lehet, hogy elkülönítjük a 
sérülteket az egészségesektől, ezáltal már sérülhet a méltóságuk, sőt ez 
által a közös léttől is megfoszthatjuk őket. 

Az egyenlő méltóság az értelmi akadályozottsággal élők esetében még 
nehezebben értelmezhető. Talán azt nehéz megérteni, hogy kevésbé 
értelmes, gyenge képességű egyénnek is egyenlő méltósága van az 
okossal, széppel, erőssel szemben. Filozófiai szempontból vizsgálva Nyíri 
szavaival értelmezve a személy önérték, tehát önmagában van értelme és 
értéke. Ezek alapján az önértéket értelmezve, azt mondhatjuk, hogy a 
személyt nem a képességei, a teljesítménye vagy szorgalma alapján kell 
minősíteni, jogai nem abból következnek, ami tesz, vagy amit elér az 
életben, hanem csakis abból adódik az alapvető értéke, hogy él, létezik. 
Ebből adódik, hogy az egyenlő jogok mindenkit megilletnek, mindenkinek 
azonos mértékben „járnak”, akkor is, ha ép, és akkor is, ha sérült.  

A jelenkor mindennapjaiban azonban az emberi méltóság érvényesítése 
sok nehézségbe ütközik, ha csak abból indulunk ki, hogy a gazdasági 
szempontok alapján a teljesítőképesség meghatározó jellegű érték 
(Haeberlin, 1985).  

Ugyanakkor fontos hozzátennünk , hogy a modern kor magával hozta 
az ember belső értékeinek elismerése mellet, hogy a külső jegyek egyre 
hangsúlyosabbá, elismertebbé váltak, mely révén valóban előnyben 
részesül a jó megjelenésű, dekoratív, kellemes külsejű személy, szemben 
egy sérült emberrel, aki akár külső jegyekben is hordozhatja másságát. 
Tehát az azonos alapon, egyenlő mértékben járó jogok már sérülnek 
abban az esetben is, ha egy sajátságos jegyeket hordozó személyt a 
külseje miatt nem fognak foglalkoztatni. 

 
Multidiszciplináris megközelítések 
 
Több tudományág megközelítéseit is meg kell ismernünk a fogalom 
megfelelő értelmezéséhez. Ez azért is fontos, mert az emberi létet nem 
lehet csak egyfajta szemszögből megközelíteni, elemezni, több tudomány 
elméleti hátterét, elemzését is egybe kell vetnünk a helytálló 
megközelítéshez. Az Európai Unió tagállamainak definícióit a német 
Egészségügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium 2 gyűjti össze és adja 
közre. Ezen összeállításból jól látható, hogy mennyire eltérőek a nemzeti 
definíciók, továbbá az ezek alapját szolgáló modellek. Néhány példát 
említve ez jól felismerhető, például Dániát tekintve nem találunk 
semmilyen definíciót, a szakmapolitikai összefoglalók alapján, mindazon 
személyek tartoznak ebbe a körbe, akik szakmai képességeik fejlesztése 
vagy visszanyerése szempontjából támogatásra, ápolásra, speciális 
                                       
2 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 
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ellátásra van szükségük. Ez a sajátságos fogalom magában foglalja mind a 
testi, mind a szellemi, lelki és szociális fogyatékosságot is. A Finn 
értelmezést tekintve3, a fogyatékosságot vizsgálva csak azok a személyek 
tartoznak a definiált fogalomkörbe, akik a napi funkciójukat tekintve 
huzamosabb ideig korlátozva vannak, amelynek a hátterében 
fogyatékosság, vagy betegség áll. A társadalombiztosítás rendszerében az 
a személy a fogyatékos, akinek munka- és keresőképessége, döntő 
mértékben csökkent. A Spanyol rendszerben már megkülönböztetik 
azokat a személyeket, akik a testi, szellemi vagy érzékszervi képességük 
szerinti, vagy szerzett, vagy veleszületett korlátozottság miatt csak 
nehézségek árán tudnak részt venni képzésben, szakmai életben, vagy 
akár a társadalmi életben (EK, 2004). 

Amennyiben a szakmák felőli megközelítést vizsgáljuk meg is jelentős 
különbségeket fedezhetünk fel. Az orvosi, biológiai háttér: elsősorban a 
fizikai, genetikai eltérésekre helyezi a hangsúlyt, cél ezek enyhítése. A 
gyógypedagógia fogalma a fogyatékosság, mely elnevezés az orvosi 
terminológiát követi, mely szerint maradandó, vagy tartós biológiai 
károsodást érthetünk a fogalmon, melyhez kapcsolódik testi alapváltozás 
és többnyire személyiségváltozás is. A fogyatékosság olyan organikus 
zavar, amely vagy a központi idegrendszer, vagy valamelyik érzékszerv, 
vagy a mozgásszervrendszer zavara, amely egy egész életen át 
fennmaradó, visszafordíthatatlan állapot. Ezt a fogalmat kiegészítve, mint 
károsodást, akadályozottságot és részvételi akadályozottságot 
összefoglaló gyűjtőfogalom jelenik meg. 

A pszichológia oldaláról vizsgálva leginkább mentális oldalról történő 
megközelítést találhatunk, ebből a szempontból azon személyek tartoznak 
ebbe a csoportba, akik szellemi, motoros vagy érzékszervi hiányosságban 
szenvednek, ebből adódóan normál iskolát nem képesek látogatni, 
speciális iskolára, speciális intézményekre van szükségük. A pszichológiai 
gondolkodás a pszichikus funkciók eltérése, az eltérés minőségére, a 
viselkedésmódok sajátosságaira, a személyiség alakulására, a tanulásban 
való segítségnyújtásra összpontosít. A pedagógia szintén az orvosi 
meghatározást veszi alapul, mely szerint olyan állapotról beszélünk, amely 
genetikai okból vagy valamilyen károsodásból eredeztetett. A pedagógia 
szempont szerint az értelem, a látás, a hallás, a mozgás, továbbá a 
beszédszervrendszer hibás működését, az érzelmi élet zavarát érthetjük a 
fogalom alatt, melyből adódóan a fogyatékossággal élő személy 
fejlődésmenete és személyiségük szerkezet változik meg. Főként a 
nevelhetőség az oktathatóság szempontjából közelít, a hangsúly tehát a 
személyiségfejlesztésen van. Pedagógia szempontból három elem a 
meghatározó: a lelassult fejlődés, a tanulási képesség korlátozottsága és 
a szociális alkalmazkodás elégtelensége. A szociológia megfogalmazása 
alapján beszélhetünk egyéni vagy társadalmi modellről. Amennyiben az 
egyéni modellt vesszük alapul, akkor a fogyatékos ember életében fellépő 
problémák okozója az egyéni hiányosságuk. Ezzel ellentétben a társadalmi 
modell szerint a fogyatékosság oka nem az egyénben keresendő, hanem a 
                                       
3 Törvény a Fogyatékosokról 1987 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

89 

társadalomban: a társadalom állít hiányosságokat a sérült ember elé, 
amely miatt részvétele nem biztosított teljes mértékben. A 
társadalomtudományos, szociológia megközelítés tehát a társadalmi 
feltételrendszerre helyezi a hangsúlyt. Alapvetően napjainkban már sokkal 
inkább élünk ezzel a megközelítéssel, amely nem az egyéni problémát, 
hiányosságot hangsúlyozza, hanem a társadalmi környezetre koncentrál. 
Kutatásom kiindulópontja is az, hogy amennyiben az egyénből indulunk ki 
és rá hárítjuk a felelősséget, akkor a fogyatékos személyek helyzete, 
életminőség globális szinten nem változtatható, és ezáltal az 
esélyegyenlőség megteremtésének is komoly gátat szabunk. 

A Funkcióképesség, a Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi 
Osztályozásának kialakítására 2001-ben került sor (FNO), mely az 
egyének egészségi jellemzőit osztályozza, egyéni élethelyzetük, és az erre 
ható környezeti hatások összefüggésében. A szemléletét tekintve, a 
hiányzó képességekre illetve a képességek pótlására összpontosít. A 
fogyatékosság és a funkcióképesség értelmezésére többféle modellt 
alakítottak ki, amelyekből a legismertebb az orvosi és a szociális. Az 
orvosi modell, mint ahogyan az előzőekben már részben említésre került a 
fogyatékosságot egyéni problémaként kezeli, amelyet okozhat betegség, 
baleset, vagy kóros egészségi állapot, és egészségügyi ellátást igényelő, 
szakember általi egyéni kezeléssel biztosítható formában működik. Ebben 
a megközelítésben a hangsúly a gyógyításon, az egyén „rendbehozatalán” 
van, továbbá a magatartása módosításán. Ennek a modellnek a központi 
kérdése az egészségügyi ellátás, ezért politikai szinten is elsőrendű az 
egészségügy szabályozása. Ezzel szemben a szociális modell a fogyatékos 
kérdést társadalmi problémának tartja, amely szerint az egyén fő 
problémája a teljes mértékű társadalmi beilleszkedés hiánya. Ezért a 
fogyatékosság nem személyes tulajdonság, hanem állapotok bonyolult 
összessége, és hangsúlyos, hogy ezekből számottevő azok száma, 
melyeket a társadalmi környezet hoz létre. Ebből adódóan a problémát 
társadalmi szinten kell kezelni, lényeges a kollektív felelősség, és 
összefogás, valamint a környezeti tényezők módosítása, amely által a 
fogyatékos személyek képessé válnak a társadalom életének minden 
területébe bekapcsolódni (FNO,2003). 

Továbbra is hangsúlyozni szeretném, hogy véleményem szerint, ha a 
szociális modell alapján gondolkodunk a fogyatékos személyek helyzetéről 
sokkal sikeresebbé válhat a társadalmi szintű integráció, mintha csak 
magát az egyént akarnák „megjavítani”. 

A különböző tudományok elméletei a gyakorlatban kell, hogy 
találkozzanak, és a szakembereknek is itt kell együttműködniük a nevelés 
folyamata során. Közös a felelősségvállalás a pszichológus, 
gyógypedagógus, orvos, pedagógus, és szociális munkás bevonásával 
(Hatos, 2008). A kérdés itt a továbbiakban az, hogy a szakemberek 
megközelítései hogyan hozhatóak közel egymáshoz, a különböző 
szemléletek hogyan találkozhatnak, elsősorban az egészségügyben és a 
szociális ellátásban sokszor felmerülő ellentétek, eltérő elméletek miatt. 

A fogyatékosság hatásait vizsgálva elmondható, hogy mindig is egy 
potenciális veszélyforrásként jelent meg a társadalomban, mely a kialakult 
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rendet, normákat, szabályokat és szervezettséget alapjában véve 
kérdőjelezi meg. Olyan tényező a mindennapi életünkben, mely 
destabilizáló, zavaró, kiszámíthatatlan, felborítja a működő hierarchiai 
rendszert, lerombolja a normatív szabályokat, továbbá a tökéletességre 
törekvő gondolkodásunkba nem fér bele. Felvetődhet a kérdés, hogy 
alapjában a normatív szabályokat felborító, rendszert zavaró tényezőt 
mégis hogyan lehet normalizálni, kell-e normalizált kereteket biztosítani 
számára, vagy éppen ennek biztosításával szüntethető meg ez a 
feltételezés? 

A fogyatékosságtudomány (disability studies), mint tudományág ezért is 
fontos a jelen társadalmi viszonyok között, mert lehetőséget biztosít új 
kapcsolatok teremtésére, hálózatok újragondolására. Alapvetően szól 
elmozdulásról, kölcsönösségről, átformálódásról, a kapcsolatok 
alakulásáról, összetalálkozásokról. A hangsúly, a középpont és a perem 
kapcsolatának változásaira tevődik, arra, hogy az univerzalizált értékek 
mit is jelentenek, és leginkább arról, hogy mit is jelent embernek lenni. A 
fogyatékosságtudomány folyamatosan változást sürget, annak 
reményében, hogy ez által egy élhetőbb világ jön létre. Alapja az elmélet 
és gyakorlat összekapcsolása, új kategóriák teremtésével, fogalmak 
megkérdőjelezésével, hangsúlyt fektetve arra, hogy minél közelebb 
kerüljünk annak megértéséhez, hogy milyen része, meghatározó eleme 
lehet a társadalmunknak a fogyatékosság. 

A disability studies kialakulását megelőzően a fogyatékosság, mint 
betegszerep jelenik meg, mely függő helyzetben tartja a sérült személyt, 
aki ezáltal stigmatizált státuszba kényszerül. Ezt követően azonban 
jellemzően már azon modellek kerülnek a középpontba, amelyek a 
gondolkodás és a cselekvés irányába mozdulnak el, mint a morális, 
medikális, szociális, emberi jogi és a posztmodell. Az 1998-ban a 
Nemzetközi Fogyatékosságtudományi Társaság által megfogalmazott 
definíció alapja is a szociális modell, mely szerint: „A fogyatékosság-
tudomány a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy jobban 
megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos – leginkább társadalmi – 
tapasztalatokat. A Fogyatékosságtudományt, mint diszciplínát azzal a 
céllal fejlesztették ki, hogy a károsodás jellegét kibogozza, a mítoszoknak, 
az ideológiáknak és a stigmáknak abból a hálójából, ami ráborul a 
szociális interakciókra és a társadalompolitikára. E tudományág 
megkérdőjelezi azt az eszmét, amely úgy tekint a fogyatékossággal élő 
emberek gazdasági és társadalmi státuszára és a számukra kijelölt 
szerepekre, mint azok a fogyatékossággal élő emberek állapotának 
elkerülhetetlen következményei lennének” (Fogyatékosságtudományi 
Társaság, 1998. Society for Disability Studies). 
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