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Szentgotth6rdi Pszichiiltiai Betegek Otthon6nak (a tov6bbiakban: Int6zm6ny)
mrikod6si gyakorlatit, az i1 tntl.zm|nyvezet6 tev6kenys6g6nek az elTiltottak testi-lelki illTapotdra is
kihat6 kovetkezm6nyeit kifogi'sol6 panaszbeadv6ny 6rkezett Hivatalomhoz a Szentgotth6rdi
Szakositott Otthon I(ozalkalmazottt Tan6cs6t6l (KAT), az elnok a16:r.6.sival. A beadv6nyban
1elezt6k, hogy ugyanezt a levelet a fenntart6, a szaktlrca, a helyi onkorminyzat 6s tobb
p s zichiiltiai 6tde kv6 delms. s z ew eze t is megkap ta e gyide j rileg.
Az 6.intett,6gazatt szempontb6l is strat6giai jelent6s696, nagy l6tszdmri Int6zm6nyt tobb
alkalommal 6s sz6mos szempontb6l monitorozta mir tobb kor6bbi ombudsmari vrzsgilat is, a
734 pszichi6triai beteg 6s tobb mint 330 dolgoz6 6rintetts6g6nek t6nye onmag6ban is fokozott 6s
folyamatos figyelmet \<tvin, igy az itt foly6 munka 6,s az Int6zm6ny mfikod6si gyakorlata ismert a
biztosi gyakorlatban.
A jelenlegi panaszbeadvdny azonb^n az eddig tapasztaltal<hoz k6pest ij 6s alapjogi
szempontb6l (is) agg6lyosnak t6n6 probllmikat emlit. A I(AT level6ben megfogalmazottak
szerint az alkalrrrazottak lltsziminak vesz6lyes m6rt6kri csokken6se valamint az ellitottak
6letmin6s6g6nek 6s ell6t6suk szinvonalilnak roml6sa egy6rtelmfen a 2076. augusztus 1-j6n tort6nt
tnt6zm6nyvezet6-v6ltas, illetve az w:yvezetls stilusinak 6s tev6kenys6g6nek a kovetkezm6nye.
F,zek alapjdn a Szentgotth6rdi Pszichi6triai Betegek Otthon6ban ell6tott szem6lyek 6s az
itt dolgoz6k tekintet6ber^, az Alaptorv6nyben deklarilt, az emberi m6lt6s6ghoz val6 loggal, az
egyenl6 bin6sm6d kovetelm6ny6vel, a tisztess6ges elj6r6shoz valamint a jogorvoslathoz vaLo
joggal osszeftgg6sben vissz6s si,g gyanija meriilt fel.
Mindezekre tekintettel tehit, az niabb - az int6.zm6.nnyel kapcsolatban eddig szerzett
tapasztalatoknak r6szben ellentmond6 tartalmi - beadviny alapiln az alapvet6 jogok biztos6r6l
szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Aibt.) 18. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben - kiemelt
figyelemmelaz Ajbt. 1. S (3) bekezd6s6ben rogzitett,a2007.6vi XCII. tcirv6nnyel kihirdetett, a
fogyat6kossiggal616 szem6lyek )ogarol sz6l6 egyezm6ny v6greha1t6,s6,nak segit6s6re, v6delm6re 6s
ellen6rz6s6re vonatkoz6 kotelezetts6gemre a fenntart6 Szoci6lis 6s Gyermekv6delmr
F6igazgat6s6g Vas Megyei I(irendelts6g6nek (a tov6bbiakban: I(irendelts6g) eg,videjri 6rtesit6se
mellett, vizsgilatot inditottam.
A vtzsgilat lehet6s6get teremtett artz- ts, hogy a betegell6t6s koriilm6nyeit, valamtr,t az
ell6t6st vesz{lyeztet6 m6t6kfi munkarigyi k6rd6seket 6rint6 val6s6gos helyzetk6p felvizolisa
6rdek6ben el6zetes bejelent6s n6lkrili helyszini vizsg|latot folytattam munkatirsaim

A

kozremrikod6s6vel.

Az 6rintett alkotminyos iogok 6s elvek
- A jogillamisig elv6b6l fakado jogbiilonsig ki)uetelminle (Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s:
,,Magyarors z6,9 fuggeien, demokratikus j og6l1am. ") ;
nemietkti{ jogi kiiteleiettsdgek is a belsd jog i)ssihanga (Alaptorv6ny

- A

-

Q) cikk (2)-(3) bekezd6s:
,,Magyarorszig nemzetkozi i"g, kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositja
^
nemzetkozi jog 6s magyar jog osszhangit. Magyarorsz6g elfogadja a nemzetkozi iog
^
6kal6nosan elismert szabllyart. A nemzetkozi jog m6s forcilsai jogszab6lyban tort6n6
kihirdet6siikkel vilnak a m^W^t jogrendszer r€sz6v6.");
Ai dktbeT, is aq emberi mdhdsdghoT uald jog (Alaptorv6ny II. cikk: ,,Az emberi m6lt6s6g
s6rtheteden. Minden embetnek joga van az llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz.");

I

Aiegyenlf bdndsmdd kiiuetelmdnle, hdtniryos negkiiliinbtiletds tilalma (Alaptorv6ny )O/. cikk (1)-(2)
bekezd6s: ,,A torv6ny el6tt mindenki egyenl5. Minden ember iogk6pes. Magyarorszdg az
alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonboztet6s, nevezetesen f^j, szin, nem,
fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzeti vagy t6rsadalmi szirmaz|s,
vagyoni, sztlet6si vagy egy6b helyzet szerinti ktlonbs6gt6tel n6lktil biztositja.");
Afogyatdkosilgal il6k kiemelt addelme (Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s: ,,Magyarorsz6g kiilon
int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id5seket 6s a fogyat6kkal6l6ket.");
A siocitilis biEonsrighoi ua/6 jog (Alaptorv6ny XIX. cikk: ,,Magyarorszilg arta torekszik, hogy
minden lllampolgS.rdnak szoci6lis biztons6got npjtson. (...) a szoci6lis int6zm6nyek 6s
int6zked6sek rendszer6vel val6sitja meg.").

Az alkalm azott iogszabilyok
- A szociillts igazgat6,sr6l 6s szociilis ell6t6sokt6l szolo 1.993.6vi III. torv6ny (a tov6bbiakban:
Szoctv.);

- Az eg6szs6grigyr6l szol6 1997. 6vi CLN. torv6ny (a tov6bbiakban: Etw.);
- A fogyat6kos szem6lyek jogairol 6s es6lyegyenl6s6grik brztosit6slrol szolo 1998. 6vi )O(U.
-

torv6ny (a tov6bbiakban: Fot.);
A Fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezmlny 6s az ahhoz kapcsol6d6
Fakultativ Jegyz6konyv kihirdet6s6r6l szol6 2007. 6vi XCII. torv6ny (a tov6bbiakban:
Egyezm6ny);
A Polg6ri Torv6nykonlwr6l szolo 2013.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.);
A szem6lyes gondoskod6st nyuit6 szoci6lis ell6t6sok ig6nybev6tel6r6l sz6l6 9/1999. 6L24.)
SzCsM rendelet; (a tov6bbiakban:9 /1.999. SzCsM rend.);
A szem6lyes gondoskodist nyrrjt6 szoci6lis tnt6.zm6nyek szakmai feladatztol6s mrikod6stk
felt6teleir6l sz6l61,/2000. (T.7.) (a tov6bbiakban:1/2000. SzCsM rendelet);
Az eg6szs6giigyr szolgilkat6sok nyrijtdsilhoz sztiks6ges szakmai minimumfelt6tekr6l sz6l6
60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet 6s mell6kletei (a tovibbiakban: 60/2003. ESzCsM rend.);
A pszichi6triai betegek int6zea felv6tel6nek 6.s az ellitisuk sor6n alkalmazhat6 korl6toz6
int6zked6sek szabillyauol szolo 60/2004. C/II. 6.) ESzCsM rendelet;
A szoci6lis rnt6zm6.nyen beliili foglalkoztatis szakmat kovetelm6nyeir5l, szem6lyi 6s t6rgyi
felt6teleir6l 6s a szem6lyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis 1nt€zm6tyek szakmai feladatair6l 6s
mrikod6siik felt6teleir6l szolo 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet.

A megillapitott t6ny6ll6s
1.
Az Szociillis 6s Gyermekv6deLmi F6igazgtt6shgviiasza

J$,yF) megketes6semre adott
janudr
17.-in dluiisgilatot turt0il a4
20/7.
fenntart6
hogv
megyei
a
tij6kozt^tott,
arr6l
v6lasziban
Szocid'lis Ugyek6rt 6s
EMMI
az
Intd1mdryben, ai S$1f- pedig 2017. -felru,ir 13.-dn fofitatott
T6rsadalmi Felzirk6z6slrt Felel6s Allamtitk6rsigitak megbizott munkat6tsaival kozosen
folytatott ugyancsak helyszini uiTsgalatot, a Hivatalomhoz is megkiildott I(AT panaszbeadv6ny
alapj6n. A t6j6koztat6 lev6lhez mell6kelve a f6igazgat6 megkiildte a k6t hivatkozott fenntart6i
ellen6z6s, vrzsgillat megdllapitilsait, javaslatait 6s a megtett int6zked6seket tartalmaz6 osszegz6

A

Siocititis ds Glermekuddelmi FdigaTgatdilg (a toadbbiakbau

jelent6seket.

A.) A 2017. janudr l7-dn turt0fi cdlui1sgilat sordn a megyei fenntart6 helyszini ellen6tz6st
tartott az Int6zm6nyben, melynek sor6n dokumentumokat vizsg6ltak 6s meghallgat6sokat
tartottak. A l6togatils sor6n, valamennyi osztillyofl tisztas6got 6s rendet t^Paszt^lt^k, a lak6k
ruhizata tisztt, rendezett benyom6st keltett. A dolgoz6k munkaruh6ban v6.gezt6k
tev6kenys6giket, a munkaruha mos6sit az lnt6zm6ny sa)6t mosoddia vlgzi. A dolgoz6k
elmondt6k, hogy az 6pol6.shoz sziiks6ges eszkozok ugyan rendelkez6sre 61lnak, de azokat flagyon
takar6kosan hiszn6l16k. Az lnt6.zrn6ny foglalkoztat6 helyis6geiben k6sztlt term6kek 6rt6kesit6se
egy ideig szinerelt, azonban 2017. janudr 1-j6t6hiira 6rt6kesitik az itt el56llitott term6keket.
2

A

gondozilsi terveket a logszabdlyban meghatdrozottak szednt vezetik, naprak6szek,
megval6sit6suk (a dokument6ci6 tanfs6ga szeint) folyamatos. A ment6lhigi6n6s csoport tagjai
heti munkaterviiket tov6bbra is alaposan 6s r6szletesen vezetik, az abban el6irt feladatokban,
illetve ezek teljesit6s6ben a kor6bbi id6szal<hoz k6pest nem tapasztalhat6 visszaes6s.

k ui itgl Ia t a :
A 2010. mijus 7.-6n hat6lyba l6pett Ktiialkalmaiotti Siabdfiiant 2016. jrinius 14.-6.n
helyezt6k hat6lyon kivil egy iy szab6lyzat elfogad6,s6val, melyet a munklkato r6sz6r6l az
rnt6.zm6ny akkori vezet6je vt al6. Mivel az igazgat6 megbizisit 2076. januir 14.-6n visszavont6k,
igy ett6l az td6pontt6l a sa16t (int6zm6nyi orvos) munkakcire mellett helyettesit6ssel l6tta el az
rgazgatoi feladatokat. Az igazgat6 az Int6zm6ny fenntart6j6t nem t6j6koztatta az tnt|.zm€nyi
A
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I{ozalkalmazotttSzabilyzat m6dositdsirol, noha annak szoveg6b6l egy6rtelmfien kitfinik, hogy az
a jogszab6lyi kereteken tulterjeszkedik, a I(AT tagok szAmira a jogszabiiyt el6tirsokon tulmen6
v6detts6get ny.u1t. 201,6. szeptember 15-6n az int6zm6nryezet6 1relezte a fenntafi6 fel6, hogy a
szoci6lis foglalkoztat6s 6rt6kesit6si p6nzeit kezel6 csoportvezet5vel szemben hriden kezel6s
gyanija meriilt fel. Mind az ismereden tettes ellen benyrijtott feljelent6sre megindult rend5rs6gi
eljdr6.s, mind a dokumentumok alapj6n meginditott SZGYF bels6 ellen6rz6s megillapitotta, hogy
sz6mviteli szab|lytalans6gok tort6ntek. A KAT kifog6solta, hogy az Int6zm6nyben nem mrikodik
a szoci6lis foglalkoztatds, s az ennek keret6ben el66llitott term6kek 6t6kesit6se megszakadt. Ez
ut6bbi 6\tt6s atnyiban bizonyuk rgaznak, hogy a rend5rs6gl eljfu6s lezirislig a szoci6lis
foglalkoztatS.srtill az 6rt6kesit6s val6ban sztinetelt, a vizsgllat lez|rilsit kcjvet6en azonban az
6rt6kesit6st. A nyomozdst a rend6rs6g bfincselekmlny hrinyiban
Int6.zm6ny ism6t folyt^tj^
^z
megsziintette, ugyanakkor a hat|rozatban a siocidlis foglalko7latis pdn<ilgyi eljdrisrendjdnek, aalamint
qabdfio4isdnak hiinyossilgara tort6nt utal6sra tekintettel a fenntart6 felhivta az int€zm€.nryezet6t
6.s a gazdasigi osztilyinak vezet6j6t a szab6lyoz6s hiinyossigainak megsziintetr3s6re.
A helyszini ellen6rz6s sor6n fennt^rt6 a Munkauddelmi Siabdltiatot is kik6rte figyelemmel
arra, hogy a I(AT egyebek mellett a Munkav6delmi Szab|lyzatban foglaltak be nem tart6s6t is
kifog6solta. Ez annyiban tekinthet6 megalapozottnak, hogy az Int6zm6ny jelent6s m6rt6kri
likviditisi probl6m6val kizd, raktirozlsi lehet6s6ge nincs, l<rzirolag a m6r kihordott munkaruh6kl
p6d6sa megoldott. Ehhez kapcsol6d6 dolgoz6i megjegyz6s, hogy injekci6s t6b6l 6s
gumikesztyrib6l szfikosek a k6szletek. A c6lvbsgillattal osszefligg6sben meghallgatt6k az
Int6zm6ny vezet6l6t 6s vezet6 beoszt6sf munkati.rsait, illetve
egyes oszt6lyok
szir6probaszerrien kivdlasztott munkatdrsait, cisszesen 23 dolgozot. Az ^z
a koriilm6ny, hogy a
meghallgatott dolgoz5k kcizel fele (12 f6) k6rte adatainak zirtan kezel6s6t, egy6rtelmrien arra utal,
bogy az Int6zm6nyben bizalmi vilsilg alakult kr. Az interjrikhoz el6re cisszedllitott k6rd6ssorra
adott v llaszok meg6llap itisatt o s s z egz em a kovetkez6kb en.

A

$ k m a n ka re n dj i n e k fo rga td s d u a I k ap x o /a to s m egi /lap i t d n k :
meghallgatottak v6lem6nye vegyes: egy r6sztk j6nak t^rtia a ki6g6s, f6sults6g
elkeriil6s6re, m6sok hltinyokat fogalmaztak meg, p61d6ut az elTiltottak tagaszko d6sit ,,r6gt
gondoz6ikh oz" . Az bizonyos, hogy a ,,forgat6s"2 6gy a dolgoz6k, mind az elTiltottak egy r6sz6nek
kor6ben zrigol6d6st viltott ki, noha a dolgoz6i rot6,ci6 rendszer6t nem most vezett6k be, mindig
is volt iyen az Int6zm6nyben.Yal6sztn6sithet6, hogy a forgat6st nem lehet rigy megval6sitani,
hogy mzal mindenki egyformin el6gedett legyen, azonban c6lszerri 6s segiti az elfogaddst,
mnimahzilja az ellgededenked6st, ha a vilkoztatast kell6 id6t szinva az el6k6szit6sre, min6l
sz6lesebb korben egyezteti, 6s jol kommunik6lla az lrrtlzmlny vezet6se az d.rintett dolgoz6i
kollektiva fel6.
do lgo

A

1Ezzel osszeftigg6sbcn mcgjepryzcnd6, hogy a munkaruh6k rendeltet6sszerf hasznalata nem tattalmaz

fx kihordisa id6t, tchit

elhasznil6disuk eset6n az<tnno) cser6lik 6kct.
2 A dolgoz6k egy-cgy r6szinck meghatirozott id5nk6nt tort6n6
beosztisa (cser6je, forgatisa) az cgyes r6szlcgck, osztilyok koztrtt,
annak 6rdek6bcn, hogy munkijuk, feladatkortik, az 6ka\tk ellitottak k6rc valtozzctn, czzcl munk6juk viltozatosabb,
ingergazdagabb legyen.
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AflukruAciA/ dolgoirii ldtsTim

cst;kkends is a uerytdudltds

tixryfiigdre:

A dolgoz6k az int6.zm6nyb6l vaL6 tivozds szdmos ok6t fogalmazt6k meg, p6ld6ul
magasabb frzetls az eg6szs6giigyben, Opel gy6r, ausz:rr.ral munkav6llal6s, csak nth|nyan tettek
emlit6st arr6l, hogy az int6.zm6ny vezet6i6nek szem6ly6ben keresend6 a tdvoz6sok oka, tobben
viszont egy6rtelmrien 6htj6k, hogy a ttvozisok oka nem a vezet6k 6s nem az ij igazgato
szem6lye. A meghallgat6sok alapjdn meg6llapithat6, hogy az Int6.zm1nyb6l va16 t6voz6,sok oka
sokr6tri, a legtobb esetben r,em
tnt6.zm6nytezet6 magatafi6s|n vezethet6 vissza; a valosighoz
"z
kozelebbi az a megfogalmazl.s, hogy az int6zm6ny,vezet6 ifit6zked6sei esetenk6nt hozz|l6rultak
egyes dolgo z6k Int€.zm6nyb6l v al6 tdv oz6s6hoz.
iakmai rzt unka sT1nuonaldnak csiikkendse:
meghallgatottak a mrikod6si, tirgyi felt6telek hi6nyossdgait jellemz5en az Int6zm6ny
kolts6gvet6si lehet6s6geinek csokken6s6ben l6tjdk,legtobben a gumikesztyfi,bt6ny6t tett6k sz6v6,.
A kert6szettel kapcsolatban egys6ges a v6lem6ny, hogy nem volt megfelel6 sz6mi, a kert6szeti
munka v6gz6.s6.re alkalmas ell6tott,
egy6bk6nt is tulterhelt dolgoz6k mrivelt6k, ez6.rt - b6r
^zt
^z
tn ga kert6szked6s, mint lehet5s6g, nem szfint fieg -, a F5v6rosi Onkormdnyzatt6l erre a c6ln
^
kapott nagyobb teriiletet az Intlzm€ny visszaadta.
A pszichi6ter szakorvosok t6voz6saval6ban az int6zmlnryezet6-valtist kovet6en tcirrt6nt,
de azzal val6 lctzilr6lagos ok-okozats. osszefrigg6se nem {rilk rgazoltnak. Egyiktk a v6tosi
j6r6beteg szakell6tdrsban kapott |llilsajinlatot, melyet elfogadva, csak kevesebb id5tartamban, de
magasabb dijaz6.s6.rt vdllalta volna az int6zm6.nyi feladatatnak el76t6,sit A m6sik pszichilter Zala
harmadik f66,l16si
megy6ben kapott f6orvosi 6ll6s miatt tivozott az Int6zm6nyb6l, oljg
^
pszichi6ter sztil6s ut6n k6rte jogvrszonyilnak megszrintet6s6t. A kialakult helyzetr5l a megyei
fenntart6 tiilkoztatta az SzGyF-et 6s a Vas Megyei Matkusovszky K6rhiz yezet6i6.t, ij
pszichi6ter szakorvosok felv6tel6vel kapcsolatban pedig tobb int6zked6s is tort6nt.
A mriv6szetterapeuta, a kriminol6gus 6s a terdpils csoport gyogytorn|szainak t6voz6sir6l,
annak okair6l 6s koriilm6nyeir6l megoszlik a meghallgatott^k v6lem6nye. Volt, aki szerint m6r
kor6bban, m6.g az el6z6 igazgat6 itd6te alatt felmertilt a t6vozisi sz6nd6kuk, egyes v6lem6nyek
szerint szakmai el6menetel, magasabb jovedelem miatt tivoztak, mig m6sok szerint nem lojdlisak
az ij vezet6 hozz66ll6s6hoz, elvdr6sa:fitoz.
A megyei fenntart6 lanudr / 7.+i cdluiisgilatdnak tapasTlalatait riig{td jegyiflktirytu a ktiuetkeid
m egi I I ap i t ri s o ka t ii s s ieg{:
A vezet6vilt6st kovet6en az ij rgazgato igyekezett sajit vezet6i elk6pzel6seinek 6s
meggy6z6d6s6nek megfelel5 6talakit6sokat v1.grehajtani. F,z esetenk6nt szem6lyi v6ltoz6sokkal is
j6.rt, amit azortban nem sikeriilt konszenzus alapj6n megval6sitant. F.zzel egytitt az Intlzmlnyben
felmenilt probl6mik nem csup6n emiatt alakultak ki. I(omoly gondot ielent az Intlzmlny
kolts6gvet6s6nek 6vr6l-6vre tort6n6 csokken6se, kiilonosen a kor6bbi f6v6rosi onkorm6nyzati
fenntart6 t6mogat6.s6nak megszfin6se, amely hat6ssal vafl a szem6lyr 6s tirgyi felt6telek romlisira
egyar6nt. A szem6lyi felt6telek tekintet6ben a nagymlrt6kri fluktu6ci6t, valamint a megtiresed,5
ausztrizi, valamint egy6b, nagyobb iovedelemmel
6ll6shelyek betolt6s6nek neh6zs6geit
^z
kecsegtet6 helyi versenyszfl.rdba tartoz6 t6rsas6gok, illetve az eg6.szs6.gpwi szektor elsziv6 hatdsa
okozza. Megjegyzen d6 az rs, hogy az Int6.zm6ny pszichi6ter szakorvos hi6ny6nak neh6zs6ge nem
helyi sa)itoss6g, a szakorvoshriny orszigos jelens6g. A megyei fennturtd dlldryon/a sTgrint eTgk a
ki)riilmdnyek egyiittesen ueTgttek a Kd4alkalmaTotti Tandcs beadudnldnak megs4iiktisdhel s a kialakult hefiryt
iissrytett okaira tekintettel nem megalapoiott ai ilj intdryndryuerytd munkEogt felelIrsdgdnek kiyirdlagos
S

A

megillapitdsa.

A c6lvizsg6lat tapasztalatai alapjin
rneg

^z

a megyei fenntart6 a kovetkez6 iavaslatokat fogalmazta

Int6zm6ny szimdra:
- a dolgoz6k rijra nytlatkoztatisa,valamint a szab|lyzat felilvizsg6lata a munk6ba i6r6ssal
kapcsolatban;
- a l{ozalkalmazotti Szab6lyzat 6tdolgoz6sa sziiks6ges, melynek sor6n mind a I(AT-nak,

4

mind a munkiltat6nak az Mt.3 vonatkoz6 tendelkezlseihez tgazodva kell elj6rnia;
a vizsgillat sorin felmeriilt brincselekm6ny gyantla miatt tett feljelent6sre lefolytatott
nyomoz6st megsztntet6 rend6rs6gi hatirozatot knldi 6k meg az S z GyF -nek;
a szociillts foglalko ztatis p6nziigyi elj6r6srendj6nek, valamint szabllyozdsa
hi6nyossi,gainak megsziintet6se;
pszichi6ter szakorvosok felv6tel6hez szriks6ges segits6g biztosit6sa: a jelentkez5k 6ltal
k6rt d\az6s fedezet6re a forrils biztosit6sa 6rdek6ben k6relemmel kell fordulru az
SzGyF-hez.

B.) Az SzGyF a I(AT m6r tobbszor hivatkozott beadv6nya alap)in hejt{ni uiisgllatot
rendeh e/, amelre 2017. febrarir 17.-in, aiEMMl Siodd/is Ugyekdx is Tdrsadalmi Fel$rkti$sirt Felel1s
Alkmtitk,irstiga (a toudbbiakban: Allantitkirsdg) megbiiott munkatirsaiual kdidnn .fofitattak le (a
tov6bbiakban: kozos vizsgillat).

A kozos vizsgillat keret6ben a I(AT 6ltal megfogalmazott panaszok l<tvizsg6l6'sdra, az
int6zm6nyvezet6 €s a I(AT elnok6nek meghallgat6s6ra,o illetve az lnt6zm6ny egyes r6szeinek
bejirisira kedlt sor. Az int6zm6nyb ei6r6s kozben n6hiny szolg6latban l6v5 dolgoz6val is
besz6lgettek a vrzsgilatot folytat6k, majd dokumentumelemz6s keret6ben a ki- 6s bel6p6k utobbi
6vekre vonatkoz6 hstijilt, a Szervezett 6s Mrikod6sr Szab|lyzatot (a tov6bbiakban: SZMSZ), a
I(ozalkalmazotttszabillyz^tot 6s a I(AT panaszbeadvilnyinak mell6kleteit tanulminyozt6k.
A kditis ai4sgiktnil kdsiiilt jelentitbdl kideriil, hogy az 6rv6nyben 16v6 SZMSZ szerint az
intlzmeny szakmai szewezet€nek r6sze az 6pol6si-gondoz6si csoport, a ment6lhigi6n6s csoport, a
ter6pi6s csoport 6s a foglalkoztat6,si csoport, melyeknek k6pvisel6i r6szt vettek r6gebben a
megbesz6l6seken. Ezekr6l a megbesz6l6sekr6l zirtik ki a pszichol6gust, a miivlszetterapeut6kat
6s a gy6gytornisztis, illetve 6k az osztilyos viziteken sem vehettek a tov6bbiakban r6szt.
Az tnt6zm6.nryezet6 mrikod6si nyrJvdntartisi adataib6l kideriil, hogy az Int6.zm6.ny 20L0.
01,.14.-t612016.06.20-ig terjed6 id5szakban nem rendelkezett 6rv6nyes mffkod6si enged6llyel.
,,Az int6zm6ny bejirisa sordn az A 6s a B 6prilet egys6geiben egyarlnt tapasztaltuk, hogy a
tisztas6gi fest6s indokolt, sok helyen nagyon 16g1 6s elhaszn6l6dott bftorok vannak. A
Betegszobdban kev6s ell6tott volt. Az A foldszinti egys6gben lett kialakitva egy olyan speci6lis
MRSA fert5zotteket 6s a k6rokoz6 hordoz6kat elkiilonitik.
k6rtermi r6sz, ahol
^z
L6togat6sunkkor h6rom ellitott tart6zkodott bent. I{tlon gondoz6si egys6gekben vannak
tapasztaltuk, hogy az egyrk 10 6gyas szob6t
elhelyezve a n6i 6s f6rFr lakok. A demens r6szlegen
^zt
a gondoz6k rdz6r16k az elliltottakra. A vizsgllat idei6ben tort6nt a pelenka csere 6s az 6gynem(tk,
ruhik cser6je. A dolgoz6k nem v6ltottak minden ell6tott utin ij gumikesztyrit 6s nem mostAk
meg, fert5denitett6k le a keziiket."
A dolgoz6kkal folytatott besz6lget6sek sor6n elhangzott, hogy sokan 6rintettek ^
,,forgatisban". Nehezen tal6lt6k fel magukat az 6i r6szlegen, nem segitett senki, hogy
beilleszkedjenek. Volt olyan r6szleg, ahol az 6ppen szolgllatot teljesit6 dolgozok frissen, a
,,forgatis" ut6n keriiltek oda, vagy 1-2 h6nappal kor6bban. A r6szlegvezet6ket is 6rintette a
forgatis, amit 6k szint6n nehezen 6ltek meg. Tobb dolgoz6 n6v n6lkiil elmondta, hogy ,,rass1
iniryba induhak el a do/gok ds ai il1 aerytdtdl nem e{ adxdk, csalddtak benne, amikor ps{choldguskdnt
dolgo4ott, mdskepp uiselkedett. " Szint6n elmondt6k a dolgoz6k, hogy a gumikesztyri ell6t6s az 6v v6ge
fel6 nagyon akadozott, de m6g mindig nincs elegend6 mennyis6g ahhoz, hogy minden ell6tott
eset6ben :6jat haszniljanak.
A jelent6s a szabillyzatokkal, dokument6ci6-kezel6ssel kapcsolatban a kovetkez6
megjegyz6st tartalmazza: ,,Az egyik r6szlegen a v6ledenszerfien megnyitott sz6mitoglpen a kozos
meghajt6n nem tal6ltunk semmif6le szabilyzatot, tobbek kozott a p6nzkezel6si szabilyzatot sem.
Az 6polo elmondta, hogy a g6p most lrkezett vissza a szewrzb6l, ez6rt elk6pzelhet6, hogy nem
A NIunka 1'orv6nyktinyv6r6l sz6ki 2012.6.vi I. ttjrvinv
4.,\ meghallgatisokrril hanganyag k6sztilt az 6rintettck bclccgyez6s6vel, amelyet a jcgyz6konyv elfogadisit kovct6en ttrrt)ltck.
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tett6k fol m6g 16 a dokumentumokat." Volt olyan dolgoz6,

al<t besz6molt munkav6gz6s6nek

neh6zs6geir6l, leterhelts6g6r6l 6s arr6l, hogy ,,belef6radt" a feladataiba.
A kozos vizsgillatt ielent6s szerint a terilpris csoport, mely rij szakmai egys6gk6nt keriilt az

SZMSZ-be az el6z6 vezet6s alatt, a vrzsgillat idej6re gyakodatilag megszrint, a munkatirsak
tobbs6ge kil6pett. Ez az egys6g volt felel5s azon elliltottak komplex gondozilsi terv66rt, ter.6pi6s
tartalmarlrt, akiknek a betegs6g-lefoly6sa cirkul6l, 6s addigi tet6piis eredm6nyess6ge neh6zs6gekbe
titkozik. A ielenlegi int6zm6nywezet6t is e csoport tagiak6nt vette fel az el6z6 igazgato.
A )elent6s megemliti, hogy az rnt6zm1nyvezet6 vezet6i tev6kenys6ge sor6n nem tudott
bemutatni olyan gyakorlatot, illewe jov5beli tervet, mely az int6zm6nyr v6ltoz6sok eset6ben a
munkat6rsak megnprgtat6 6s eredm6nyes munkav6gz6s6t segitett6k volna el6. A vezet6i dont6sek
mogott, azokat megalapoz6, indokoltsl.gtkat tgazol6 el6ny-h6tdny t6rk6pet, SWOT anabzist,
vagy birmely m6s objektiv dokumentumra val6 alapozdst nem ismertettek.
Az EMMI - SZGYF cllvizsgillat tapasztalatait osszegzl jelent6s a kovetkez6 iavaslatokat
fogalmazza meg:

- rij szakmai

program 6s SZMSZ bemutat6sa, a vezet6i dont6sek mogotu objektiv

felm6r6sek bemutat6sa;

- az lnt6zm6nywezet5 6s a I(AT
-

ehoke kozotti ellent6t 6s konfliktus felold6s6ra

a

medi6ci6 mihamarabbi ig6nybev6tele;
a felmertl6 panaszok tov6bbi, r6szletes vrzsgilata indokolt annak eldont6s6re, hogy az
int6zm6nyvezet6 a pillydzatiban felvlzoh szakmai programjit milyen m6rt6kben
val6sitja meg;

a dolgoz6k el6gedetts6g6nek vizsgllata;
6pol6si eszkozok folyamatos biztosit6sa;
a dolgoz6k szLmLra ktls6 szupewizi6lehet6s6g6nek biztositisa;
az lnt6zm6ry iltalal<ttdsdra vonatkoz6 kozlptlvi tnt6.zked6si terv kidolgoz6sa az EMMI
6s az SZGYF vezet6ivel.

2.

Az ombudsmani helyszini lhtogaths tapasztalatai
mfikod6s koriilm6nyeinek, a vonafkoz6 dokumentumok megtekint6s6nek lehet6s6ge,
valamint az elliltist veszllyeztet6 m6rt6kri munkaiigyi k6rd6seket 6rint6 val6s6gos helyzetk6p
felv6zol6sa 6rdek6ben 20/7- februdr 9. napjdn az lntlzm€,nyben e/1ryns byelentis ndlkAli helyszini
vizsgillatot folytattak munkat6rsaim, a kcivetkez6kben ennek t^p^szt^l^t^it cisszegzem.
Az igazgat6n6 ugyan szabads6gon volt aznap, az lgazgat6sigl irod6ban azonban
munkatirsaim meg6rkez6sekot egy vezet\i 6rtekezlet kezd6dott, melyen igy munkatlrsam

A

szem6lyesen konzult6lhatott az rntlzmlny valamennyi vezet6 beoszt6sri dolgoz6i|val a
b eadv6nyban foglalt, illetve ezel<hez kap cs ol6d6 k6rd6 s ekr6l.
Az tntlzmlnryezet6-helyettes elmondta, hogy 2-3 hetente tafianak vezetli 6rtekezleteket,
illetve oszt6lyos 6rtekezleteket is, de ig6ny/sziks6g eset6n azonnali cisszehiv6ssal is tartanak
megbesz6l6st. Ezek mindegyik6re meghiv6st kap a I(AT is, s ha nincs ielen a k6pvisel6ie, akkor
(is) megkapia az adott 6rtekezletr6l k6sziilt jegyz6konyvet. A KAT rendszeresen tl6sezik, krilon
irodahelyis6 get hasznilhat erre a c6\ra, nyiltan mfikodhet, nincsenek korlitoz6 koriilm6nyek,
retorzi6k. A jelenl6v6 vezetl munkat6rsak egybehangz6 v6lem6nye szerint az lr,t6zm6ny
'nform6ci6-irarl6s megfelel6.
szewezeti egys6gei, 6rdekk6pviseleti csoportjai kozott az
A beadv6nyban hivatkozott feknondisi hull6mmal kapcsolatban elhangzott, hogy a
gy6gytorn6sz 6,s a pszichi6ter f6orvos jovedelmez6bb 6ll6sba t|vozott, a szak6pol6k fluktu6ci6ia a
["taUUl tendenciival azonos, flem az igzzgat6-v6kashoz kapcsol6dik. A dolgoz6i fluktu6ci6t a
cser6k, illetve a
ielenl6v6k a megszokott tendenci6ba ill6nek it6lik meg, a szzkrnai szemponti
de az
int6zked6sek,
egys6gek kozotti mozgatisa (,,forg6s") tudatos vezet6i
dolgoz6k
"r.*irrt,
.yia szem6lyis6gjegyekb6l, attihidokb6l ered6en ezek megit6l6se nem egy6rtelmfi, ilyen l6tszimri

dolgoz6i kozos#gben lehetetlen, hogy valamennyi dolgoz6 minden vezet6i dont6ssel,
int&ked6sel egyform6n el6gedett legyen. Az rnt6zm6nyi dolgoz6k munkaterve heti beoszt6s6,
6

oszt6lyonk6.nt az rodat falirijs6gokon (is) megtalillhato, a vizitekkel cisszeftgg6sben vezet6i szintre
probl6majelz6s nem lrkezett. Az Int6.zm6nnyel munkarigyi perben 6llo kor6bbi ment6lhigi6n6s
rnt|.zminyvezet6 nem volt el6gedett. A foglalkoztat6si
csoporrvezet6 munk6j6val

^z
csopoftvezet6t illetve az Int6zm6nyben k6szitett k6zmfives term6kek 6rt6kesit6s6t illet6en
elmondt6k, hogy e tev6kenys6ggel cisszefiigg6sben egy kor6bbi rend6rs6gi elj6r6s 6s bels6
ellen6rz6s tobbletbev6telt t6rt fel, err6l jelent6s is k6sztilt, s emiatt szrinetelt a vizsgillat idejln az
int6zm6nyr term6kek 6t6kesit6se.
A kert6szettel kapcsolatban a jelenl6v6 vezet6k 6gy nyilatkoztak, hogy az

mir az el6z6
igazgat6 idej6n sem mrikodott hat6konyan, valoiilban nem v61t be, tobb terhet jelentett a
dolgoz6k szimdra, mint hasznot a lak6knak,riadisul a telek mag kitagol6shoz hasznosithat6
^
6pitkez6sre sem alkalmas. A munkavdllal6k jogai 6rv6nyesiil6s6nek ellen6rzrSse a fenntart6
feladatu kor6be tartozik, azonban megjegyezt6k, hogy a I(AT elnokhelyettesnek a dolgoz6k
megfigyel6s6re vonatkoz6 lllttisa nem megal^pozott. Az 6*eztet6ssel osszefiigg6sben elhangzott,
hogy minden egyes dont6shez az SZGYF j6vdhagy6.sa sziiksr!,ges, ugyanakkor a fejadagok nem
csokkentek, a 440.- Fortnt/f6/napi normativ6b6l is olyan min5s6gri 6s mennyis6gri 6telt tudnak
szolg6ltatni, hogy atra nincs p^rtasz. A di6tds 6s ktlonleges ig6nyeket is igyekeznek
^
lehet6s6gekhez k6pest figyelembe venni, de hangsilyozand6, hogy ilyen kolts6gvet6si keretek
kozott egy nag5ruzemi konyh6t6l nem vdrhat6 el, hogy minimdlis mennyis6geket 6llitson el6
egyszeffe tobb knlonf6le ig6nyrendszernek megfelel6en (pl. a kb. 1200 f6 6rintettb6l 7 f6 szimira
veget6ri6nus 6trendet).
Az rnt6.zm6nyi zenekar mrikodtet6s6t 6rint6en a jelenl6v6k elmondtik, hogy a kiils6s
dobos az6rt nem jir be az tfitlzmlnybe, mert az el6zetes enged6lyeztet6s n6lkiil, ut6lag
kiszimTilzott magas (egyszed 60 ezer Forintos) ttazlsi kolts6gelsz6mol6s6t nem 6ll m6djukban
megt6riteni. A konferenci6kon, kiils6 szakmai programokon val6 r6szv6telek el6zetes vezet1i
tette sztiks6gess6, hogy nlh|ny
enged6lyeztet6sre vonatloz6 hatdrozott yezet6i utasitAst
^z
dolgoz6 bejelent6s 6.s igazgat6i jovihagyds n6lkiil vett r6szt tobb alkalommal (ak6r el6ad6i
min6s6gben is) ilyen tendezv6nyeken.
A lak6k szdmLra ,,sa16t ruh6t" (kb. 1 milli6 Forint), 6s a dolgoz6i munkaruhizatot (kb. 1,9
milli6 Forint) is int6zm6nyi kolts6gvet6si keretb6l vS,siroljik meg, a lehet6s6gekhez k6pest
igyekeznek a mlrethi|nyokra, 6s a rendkiviil gyors elhaszn6l6d6sta (f6l6vente k6szletcsere) is
tekintettel lenni. A kcitszerre, gumikesztyrire fordithat6 6ves kolts6gkeret (is) rendkiviil szrik. Az
int6zm6nyi takaitS,shoz haszn|k tisztit6- 6s fert6denit6szerek k6szleteit 6s felhaszn|llsinak
modj6t ellen6rz6se sorin az ANTSZ megfelel6nek tal6lta.
Elhangzott tov6bb6, hogy az i) igazgato a dolgoz6k szim|ra (a konyhai dolgoz6kat 6s a
takartt6 szem6lyzetet is bele6rtve) kommunik6ci6s tr6ninget szervezett helyben. Ehhez
kapcsol6dva elmondt6k azt is, hogy a bels5 k6pz6sek keret6ben a kozelmriltban els6seg6ly bab6t
(rijra6leszt6shez 6n. Ambu Man) 6s siirg6ss6gi t6sk6t is kaptak krils6s t6mogat6sb6l
(adominyk6nt), valamint az Int6zm6ny tdmogatja a dolgoz6k tanul6sit, (tov6bb)k6pz1s6.t.
A vezet6 beoszt6si dolgoz6k foglalkoztatisa a jogszabilyoknak megfelel6 vezet6i
kinevez6sek alap'16n, szakk6pzetts6gtknek megfelel6 munkakorokben tort6nik, a dolgoz ok utaz6si
6s 6tkez6si tlmogatist is kapnak, a munkaszervez6s ter6n pedig kifejezetten rugalmasan jir elaz
Int6zm6ny:
egyes mriszakok kezd6si 6s befejez6si idej6t egym6shoz, illetve az iskolai tanitils
^z
kezdetlhez, a tomegkcizleked6s rendilbez igazitjik (in. osszekot6 munkarend), jelenleg 39 f6
dolgozik elt6r6, teljesen egyedi munkaid6-beoszt6ssal. Ekozben a hefis71ni uiisgilatban rdsTlueud kit
misik munkatirsam ipiihtbeJAr/ist turt0fi, ?z Int6zm6ny valamennyi 6ptlet6t, r6szleg6t,
'nt6zm6nyeays6g6t
megtekintett6k, egyrittal lehet6s6gr.ik nyilt az dolgoz6kkal 6s lak6kkal is
besz6lgetni a panaszbeadv6nyban felvetett k6rd6sekr6l. E besz6lget6sek sor6n elhangzort, hogy az
el6z6 igazgat6 vezet6se idej6n is tobb dolgoz6 mondott fel, valamint a l6tsz6m-hi6ny, a
szakk6pzeden dolgoz6k egyre nagyobb arinya, a pilyaelhagyok, az eg6szs6giigyi szektorba, vagy
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kiilfoldre v6ndorl6k arinyinak noveked6se mlnd-mind az igazgato szem6ly6t6l ftggetlentil
fenn6ll6, tendenci6zus probl6m6k.s
Elhangzott az is, hogy egy-egy yezet6valtils flem minden dolgoz6 szdmLra okoz gondot,
k6ts6gtelen, hogy az adott vezet6 egy6ni stilus6t6l, habitus6t6l, szok6srendszer6t5l 6s szakmai
egyes
elk6pzel6seit5l fiigg6en egyes dolgoz6i kotok id6szakonk6nt m6sk6nt 6rt6kelik
^z
int6zked6seket.
I(iemelt6k, hogy a foglalkoztatdsi csoport ptogramia 6s a ment6lhigi6n6s csoport
foglalkoz6sai tov6bbra is mrikodnek, a kert6szet azonban m6r 6vek 6ta ,,haldoklott", r:em az
tgazgat6-vilt6s miatt szrint meg, hanem mert nem vilt be. Az tnt6zm6nyi dolgoz6k egyes
r6szlegek, oszt6lyok kozotti id6szakos mozg6s6t (forg6st) v6lem6nyiik szerint lehet h6borglssal is
fogadni, b6r - kiilonosen a hosszri ideje itt dolgoz6k eset6ben - inki'bb hasznos, ha id5nk6nt
megtiul az elv6,gzend6 feladatok, az el76tand6 lakok kore, a napi munkarutin 6s a ki6g6s
elkeriil6se clljdbol.
A megk6rdezett lak6k azt mondt6k, nem lreztek negativ villtozdst az rnt6.zm6nyi
6letiikben, se nem jobb, se nem rosszabb; csupin annyit jegyeztek meg, hogy az tj rgazgat6n6
nem tart szem6lyes kapcsolatot a lak6kkal, mig a r6giek ezt megtett6k.

Megillapitisaim
I. A hatdsk<ir tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek
sziiks6ges vizsgillatt jogosults6gokat az

elT6tilsihoz

Ajbt. hat6tozz^ meg.

Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztos|hoz b6rki fordulhat, ha
megit6l6se szerint valamely hat6s6g, illetve k6zszolg6ltat6st v6.gz6 szerv tev6kenys6ge vagy
mulaszt6sa a beadvinyt tev5 szem6ly alapvet6 iog6t s6rti vagy annak kozveden vesz€lylvel 16r,
felt6ve, hogy a rendelkez6sre 61lo kozigazgatisi jogorvoslati lehet5s6geket - ide nem 6rtve a
kozigazgatS.si hatdrozat bir6s6gi feliilvizsg6latat - m6r kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g

nincs sz6m 6ra biztosiw a.
Eur6pa ("gyik) legnagyobb ell6totti l6.tsz6mi, pszichiiltiai profilir, szakositott szoci6lis
ell6t6st nyujt6 Int6zm6nye akozszolg6ltat6st v6.gz6 szervek fogalomkor6betartoz6nak tekinthet6,
amelyekre az ombudsman vizsg6lati jogosultsl,ga - az Ajbt. hat6skori szabllyai 6rtelm6ben egy6rtelmfien kiterj ed.
Az Ajbt. 1.S (3) bekezd6se kotelezetts6gk6nt rogzitt, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n krilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytat6s6val - megkiilonb6ztetett figyelmet fordit a
2007. 6viXCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezmlny
v6gtehajt6s6nak segit6s6re, v6delm6re 6s ellen6 rz6s6te.

II. Az alkotmdnyos alapjogok

6s alapelvek tekintet6ben

Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftigg6srendszer feltdrisa sorin auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzdr6lag alapiogi 6rvek
felsorakoztat6.s|val 6s osszevet6s6vel tesz eleget mand|tttminak. Az ombudsmani int6zm6ny
megalakul6sa 6ta az illTampolg6ri jogok orsz6,ggy6l6.si biztosa kcivetkezetesen, zsin5rm6rt6kk6nt
t6maszkodott az Alkotminybu6silg alapvet6 1og611amt garz;nci6l<kal 6.s az alapjogok tartalm6val
kapcsolaros elvi meg6llapit6sata, valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak
megfelel5en - alkabnazta az alapjog-korliltozls alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott egyes alapjogi
teszteket.

Az Alkotmilnybuosig a 22/2072. (V. 11.) AB hatirozatibart arra mutatott 16, hogy ,,a7
el6i6 Alkolntiry ds a4 Alapttiniryt egltes rendelkeryui tartalni egteTtsige evtdn eppen nem a konibbi
alkotmdrybinisdgi dtintisben megielendjogeluek dtuiteldt, banem aiokfgyelmen kiuiil hagydsdt kell indokolni".
5 pl.: a gy6gytorndsz cgy cg6szs6giigyi int6zm6oyi illisba tdvozott, kedvez6bb fizet6s6rt, az el6z6 pszichiiter f6orvos mir
majdne-m i6l dr" -,rrr&rtt-fcl, az- ui6,llisi.r^k k6rd6se nem az rgpzgat6 szem6lye, hancm a fenntart6 birokratikus tgyintiz€se
miatt volt probl6mis.
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Ugyanakkor a testrilet a 13/2013.0/I. 17.). AB hat6rozatinak indokol6sa sordn azt emelte
ki, hogy az adott hatirozatban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6.r az Alaptorv6ny
negyedik m6dosit6sa alapiilrr j6,r el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi batarozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6sigilt illet6en. A testiilet ennek kapcsin elvi 6llel mondta ki, hogy ,,aK
Alkotndrytbinisdg a hatifitit ues{ett alkotmdrybinisigi hatdmiat forriskdnt megfeli)lisdue/, a ldqtegt, a7 adott
iigyben felneriil| alkotninlossdgi kirdis eldtintdsdheq siiiksdgu mirtikii ds teryedelmiii turtalni uagy qtiuegsryni
neglelenitdxe/ hiuatkoihatja uagy idiiheti a konibbi hatiroiataiban kidolgoiott tinnket, jogelueket. Ai
indokoldsnak ds alkotndryjogi fomitainak ugltanis a demokratikus jogillamban nindenki tyrindra
megismerhetfnek, ellendiihetdnek kell /ennie, ajogbi$onilgigenjte ai, hogt a dontisi megfontolisok dilrithatdak,
ktiaethetdek legyenek. A nlila,inos iraelds a diintis indokldsdnak ldtalapja. A kordbbi batdroiatokban kifq'tett
iruekfelbasintilhatdsdg)t aiAlkotndrytbinisdg nindig esehdl esetre, a konkrit iigy kontextusriban uiisgl!'a."
Ha cisszevetlik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s,!,ben, az -illaptow6ny II. cikkrSben, az
Alaptorv6ny XV. cikk (2)-(a) bekezd6s6ben, XIX. cikk (i)-(Z) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
I{oztdrsasilg Alkotm6nyfuol sz6l6 1,949. 6vr XX. torw6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 54. S (1)
bekezd6s6nek,70/A. $ (2) 6s (3) bekezd6s6nek,70/D. S (1)-(2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor
az 6llapithat6 meg, hogy a ielen vizsg6'lat tfugydtk|pez6 jogillTamisdg elve, az emberi m6lt6s6ghoz
val6 jog, az egyenl6 b6n6sm6d krjvetelm6nye, valamint a szociilis biztons6ghoz val6 iog
tekintet6ben nem hoz olyan v6ltozist az Alaptorv6ny szcivege, mely a kor6bbi alkotm6nybuosig;
gy ako rlat elve tri s 6 t, tartalmi 6 t6r t6kel6 s 6 t aliltdmas ztan6.
igy elvi meg6llapit6saim megfogalmazdsa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek
6rtelmez6se sor6n - ellenkez6 tartalmt alkotm6nybuosigr dont6s megsziilet6s6ig - tinyad6nak
tekintem az Alkotmdnybuosdg 6ltal mind az Alaptow6ny hat6lyba l6p6s6t megel6z6en, mind
pedtg az azt kovet6en meghozotthatirozataiban, azok indokolilsiban kifejtett megdllapitisokat,
kovetkeztet6seket. A tisztess6ges elj6ris 6rv6nyesil6s6vel cisszefiigg6sben v6ltoz6s, hogy immir
ktlon alkotm6nyi rendelkez6s nevesiti a tisylexdges hatdsigi eljirdshoi uald jogot, az ,Llaptorvlny
)OilV. cikk6nek (1) bekezd6se szerint ugyanis mindenkinek joga van ahhoz, hogy iigyeit a
hat6sigok r6.szreha1l6s n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s ,5sszer6 hat6.nd6r beliil int6zz6k. A
hat6s6gok torv6nyben meghatirozottak szerint kotelesek dont6seiket indokolni.
l. AiAlaptt;radry B) cikk (1) bekeiddse alryjdn Magyarorsiigfiigetlen, denokralikus jogillan. Az
Alkotm6nybir6sig kor6bbi tciretlen gyakorlata alapjdn ennek a jogillami min6s6gnek
n6lkiilozheteden eleme a jogbiT1onsdg. Az Alkotminybkos6.g6ltal gyaknn hivatkozott t6tel, hogy a
jogbiztons6gaz 6l7am - s els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t,hogy a
jog tgrtry, egyet rds{erilletei ds a< egyes jogsiabdfiok is uildgosak, egyirtelnilek, nitkiiddsiiket tekintae
kis$mithatdak is elfireldthatdak legyenek a n0/7na cimryty'ei sryimira. Vagyis a jogbiztons6g nem csupin
egyes normdk egy6rtelmfis6g6t koveteli meg, de az egyes iogint6zm6nyek mrikod6s6nek
^z
kisz6mithat6sig6,r.
Az Alkotminybrosig dont6seiben felhivta a figyelmet, hogy a log6llamis6gnak sz6mos
osszetev6je van. A jogillamis6g elv6b6l folyo egyik legfontosabb alapkcivetelm6ny ugyanakkor
6ppen a kozhatalom torv6ny al6 rendeltslge: a kcizhatalommal rendelkez6 szervek a 1og 6ltal
meg6llapitott mfikod6si rendben, a polg6rok szimLra megismerhet5 6s kisz6mithat6 m6don
szabillyozott korl6tok kozott feltik ki tev6kenys6giiket. Az Alkotrn6nybir6s6g szimos
hatirozatdban kimondta, hogy a jogbiTlonsdg kiemelkedden fontos jogillami drtdk, ds ebbdl meghatimyott
kiiteleiett:igek hdrulnak mind a jogalkohi, mind a jogalkalmall sTeraekre. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil,
hogy a kisz6mithatosig - bele6rwe az egys6ges jogalkalmaz6st - 6s az ellirisi garanciilk biztosit6sa
szorosan cisszekapcsol6dtk az egyes alanyi alapjogok, szabads6giogok v6delm6vel, mintegy
kolcscinosen felt6telezik egym6st. Csak formahzdlt eljdrilsi szab6lyok megkovetel6s6vel 6s
betartis6val mrikcidhetnek alkotminyosan a jog7nt6.zm6nyek. Az alanyi jogok 6s kotelezetts6gek
6rv6nyesit6s6re szolg6lo eljdrl,si garanciik tehdt a jogbiztons6g alkotm6nyos elv6b6l kovetkeznek.
Megfelel6 elj6r6,si garanctik n6lkril mfkod6 eljirdsban ugyanis a jogb'utons6g szenved s6relmet.
2. Az Alaptorv6ny II. crkke alapjin az embert m61t6s6g s6rtheteden, minden embernek
jogavan az iletheiis aiembei niltdsdghol
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az Alaptorv6ny hat6lyba l6p6s6t kovet6en tov6bbra is hivatkoz6si
pontot jelent5 alkotm6nybrosl,gp gyakorlat az emberi m6lt6s6ghoz val6 joggal kapcsolatos^fi at^
hivja fel a figyelmet, hogy a m6lt6s6g az emben 6lettel eleve egyiitt 1616 min6s6g, amely
oszthatatfan 6s korl6tozhatarJan, s ezdrt minden embere n6.zve egyenl5.
Az Alkotmdnybros6"g tobb alkalommal kifejtette, hogy a szoci6lis elliltilshoz val6 jog
minimum6nak elvont alkotm6nyos m6tc6je az llethez 6s emberi m6lt6s6ghoz val6 jog. Az 6llam
alkotm6nyos kotelezetts6g6t akkor teljesiti, ha a szociilis t6mogat6si rendszert megszervezr 6.s
mrikodteti. Egyednli kod6t, hogy 6tmenetileg sem okozhat tertiletenk6nt vagy t6rsadalmi
csoportonk6nt elliltatlans6got, sem pedig emberhez m6ltadan ell6t6si koriilm6nyeket. Az 611am
6letv6delmi kotelezetts6g6b6l ad6d6an az emberi l6t alapvet6 felt6teleir5l - igy hajllktalans6g
eset6n az embert 6letet kozvedenril fenyeget5 vesz6lyhelyzet elhditl,sihoz sz6ll6sr6l - minden
esetben koteles megfelel5en gondoskodni.
A meg6lhet6si minimum alkotm6nyos alapkovetelm6nyek6nt meghat6rozott embei ikthei
ds mdltdsdgho1 ua/6 1og addelmdben az 6llam az embei l6t felt6teleir5l koteles gondoskodni. Ennek
megfelel6en az 6llam ell6t6si kotelezetts6ge a hajl6ktalansig eset6n az emben 6letet kozvedenril
fenyeget6 vesz6lyhelyzetben kiterjed a szillils biztositl.s6ra is. A sz6116s biztositdsita az 6llam
abban az esetben koteles, ba a sz6ll6sn6lkrilis6g az embei 6letet kozvedeniil fenyegeti. ,\z 6l7am
teh6t ebben a uigsd hefiietben koteles azokr6l gondoskodni, akik az er;beri I6t alapfelt6teleit
onerejilkb6l nem tudiAk megteremteni.
3. Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek (2) bekezd6se tattalmazza a disqkrimindciri tilalmdt, amell
sTerint Magyarorslig ai al@uetd jogokat mindenkiaek bdrmefi megkiilonbiiTleltis, neuerytesen faj, sryn, nem,
fogyatdkossrig n1elu, aallds, politikai aagy mds udlemdn1, nemryti uagt tdruadalmi slirrnaryit uagyoni, sqiiletdsi
uagy egydb he17,ct sTerinti kiiliinbsdgtdtel ndlkiil bi7losiy'a. Az Alaptorv6ny XV. Cikk (4) bekezd6se
tov6bb6 el6iga, hogy Magyarorszdg az es6lyegyenl6s6g megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel
segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kii{on is kiemeli, hogy Magyarorszig ktlon
int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6.s a fogyat6kkal 6l5ket.
A k6t 6vtizedes, tcireden, ^z Alaptorv6ny fenti rendelkez6s e alapiiln tov6bbra is
rdnyad6nak tekinthet6 alkotm6nyb:r.6s6g1 gyakodat rogzia, hogy a hdtninlos megktiliinbt;Ttetis tilalma
arra vonail<ozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egy6nt szempontok azonos m6rt6kri figyelembev6tel6vel kell a jogosults6gok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempontjart meghatdrozni. A megkiilonboztet6s alkotm6nyoss6ga
Alkotm6nybtosS,g k6t m6.rc6t zlkalmazott. Lz alkotm6nyos alapiogok
tekintet6ben
^z
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6den bin6sm6d eset6n annak alkotm6nyossdga az alapvet6 jogok
korliltozisira uirryad6 sziiks6gess6gi-ar6nyoss69l teszt alapliln it6lhet5 meg. B6t az Alkotm6ny ahogyan az Alaptow6ny is - szovegszetfien csak az alapvet6 iogok tekintet6ben tiltotta a
h6tr6nyos megktilonbciztet6st, az -\lkotm6nybir6s6g szerint e tilalom, ha a megktlonboztet6s s6rti
az emberim6lt6s6ghozval6 alapvet6 jogot, kiteried az eg6sz jogrendszere.
Az egyenl6 b6n6sm6ddal6s az es6lyegyenl5s6ggel osszefiigg6sben 6rdemes ^ffl. is utalni,
hogy az alapvet6 iogok biztosa sz6m6ra az ombudsmantorv6ny imm6r fontos c6lk6nt fogalmazza
fokozott v6delm6t,
-.g ^ teginkdbb uesryfieitetett td.rsadalmi csoportokho1tartoz6 szem6lyek ioginak
,gy^rukkor sfldig az orszdgg5iill.si biztosok - kiilon torw6nyi felhiv6s n6lktl is - kiemelt figyelmet
ford"itottak az ebbe a csoportb a tartoz6k alapvet6 jogainak a v6delm6re. A felsorolt egyes
t6rsadalmi csoportok m6s 6s m6s okokb6l (p6ld6u1 az egzisztenci6lis helyzetiik, 6letkoruk,
eg6szs6gi vagy ment6lis 6llapotuk miatt) min6stilhetnek vesz6lyeztetettnek, a kozos pont benntk
helyzetnk miatt egyfel6l kiszolg6ltatottak valamennyi 617ami, kozhatalmi beavatkoz6ssal
^i,t,ogy
,z.mbin. M6sfel6l esetiikben srilyos 6s kozvetlen kovetkezm6nyekkel iilthat az ts, ha az 6llam
nem tesz eleget egyes alkotm6nyos feladatainak, a speci6lis, riszoruLtakat segit6 szabillyozds 6s
gyakorlat l<talal<ttis6val, fenntart6sival kapcsolatos kotelezetts6geit nem vagy nem megfelel5en
litl^ .1. Legyen sz6 ugyanakkor indokolatlan kozhatalmi beavatkozilsr6l, vagy 6ppen 611ami
feiadat, kotelezetts6g elmulasztdsilt6l, az d,rintettek jog-, illetve 6rdek6rv6nyesit6 k6pess6ge
6.s

minim6lis.
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A Fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l s2616 ENSZ Egyezm6ny 1. cikke egy saj6tos
definici6t ad a fogyat6koss6ggal 616 szemllyekre vonatkoz6an, nem hat6rozv^ meg konkr6tan,
hogy kik a fogyat6koss6ggal 616 emberek. A preambulum is hangsrilyozza,hogy a fogyat6koss6g
egy v6koz6 fogalom, tov6bb6, hogy a fogyat6kossl,g a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek 6s az
4.

attit6dbeli, illetve a kornyezett akad6lyok kolcsonhatis6nak kovetkezm6nye, amely gitolja 6ket a
t6rsadalomban val6 teljes 6s hat6kony, m6sokkal azonos alapon tort6n6 r6szv6telben. Az
Egyezmlny 1. cikke erre 6pitve hat6rozza meg, hogy fogyat6koss6ggal616 szem6ly minden olyan
szem6ly, aki hosszan tart6 fizlkai, drtelmi, sryllemivagy 6rz6kszervi k6rosoddssal 61, amely szdmos
egy6b akadilllyal egyiitt korliltozhatla az adott szem6ly teljes, hat6kony 6s m6sokkal egyenl6
t6rsadalmi szerepv6llall,sit. Az Egyezm6ny m^gy^r nyelwfi szovege ,,hosszan tart6 frztkai, 6rtelmi,
szellemi vagy 6.rz6kszetwi k6rosod6st" emlit, azonban az angol nyelvri szciveg tisztibban fogalmaz
,,long-term phjtsical, menlal, intellectual 0r sefiszt) impairments".

tehdt

a

kor,ibban ,,ps{chidtiai

A

,,menld/is fogyatdkossigal dld srymdfieken"

betegkdnt" meghatdroqott emberekel drtji;k,

mai s4ihasindlattal: ps{cho'

ssigal dld s 1em i fi ke t.
1,2. cikk6nek 5. pontja 6rtelm6ben e cikk rendelkez6seire figyelemmel a
risVes dllamok minden megfelel| ds hatikonl intdikeddst negtesqnek a fogyatdkoxdgal dl6 qemdfiek egyenlf
joginak biqtosittisdra a tulajdonhoz valo joghoz 6s az orokl6shez va16 joghoz, saj6t p6nztigyeik
ellen6rz6s6hez, tovdbbd bankkolcsonb,oz, lebilloghoz 6s m6s p6nztgyi hitelhez val6 egyenl6
bozz6.f6r6shez, illetve biztositj6k, hogy a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket onk6nyesen ne
foszthass6k meg vagyonukt6l. Az Egyezm6ny 18. cikke szednt a rdsqes illamok elismeik a
fogyatdkossdgal dl6 sTgmdltek mdsokkal egyenld jogtit a moTgis sqabadsdgihoT., a lakdheljt megud/ar{dsdnak
sqabadsdgihof mig a 20. cikk 6telm6ben a r6szes 6llamok a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek
fiiggedens6g6nek a lehet6 legnagyobb m6rt6kff biztosit6sa mellett hat6kony int6zked6seket
hoznak a szem6lyes mobilit6s biztosit6sira. A magdn6let tiszteletben tat6s6r6l s2616 22. cil<k
szerint a fogyat6koss6ggal 616 szemlly maginlletlnek onk6nyes vagy jogellenes zavatAsa tekirtet n6lkiil a szem6ly lak6hely6re 6s lak6skonilm6nyeire - tilos.
5. Az Alaptorv6ny XIX. cikk (1)-(2) bekezd6se alapiiln Magyarorszig arra torekszik, hogy
minden illlampolgilrdnak szoci6lis biztons6got npjtson. Anyasdg, betegs6g, rokkants6g,
ozvegys6g, lwasdg 6s onhib6j6n kivill bekovetkezett munkan6lktlis6g eset6n minden m^gyar
tTocidlis fogyati ko

e

Az Egyezmlny

6llampolg6r torv6nyben meghatdrozott tdmogatlsra jogosult. Magyarcrszig a szoci6lis
biztons6got az (1) bekezd6s szerinti 6s m6s r6szorul6k eset6ben a szociilis int6zm6nyek 6s
int6zked6sek rendszer6vel val6sitja meg.

A

szoci6lis biztons6ghoz val6 joggal osszefrigg6sben az Alkotm6nybiros6g 1995-ben
kimondta, hogy annak elbttllSsdnJ"l, hogy a t6nylegesen r6lvezett szolglltatisokb6l mit 6s hogyan
lehet alkotm6nyosan megvonni, a szoci6lis jogok annyiban jitszanak szerepet, hogy az elvon6sok
folyt6n a szoci6lis ell6tis m6rt6ke eg6sz6ben nem csokkenhet a megkovetelhet5 minim6lis szint
a16,. 1998-ban az Alkotmdnybuosdg kovetelm6nyklt azt illapitotta meg, hogy a szoci6lis
biztonsighoz val6 jog a szoci6lis ell6t6sok osszess6ge 6ltal ny6jtando olyan megelhetdsi minimun
dllani biltoskdsdt tarlalma77a, amely elengedhetetlen az emberi mdhdsdghoiuald jog megtaltisulisdhoT,
2000-ben pedrg az Alkotm6nybir6s6g elvi 6llel mondta ki, hogy a szociilis brztonsl.ghoz
val6 jog a sToiilh elldtdnk tissryssdge iltal ryny"tott megelhetii minimumnak ai illam dhali biryositdsit
liilapitja me& A meg6lhet6si minimumot biztosit6 szoci6lis ell6t6sok rendszer6nek kialakit6sakor
alapvet6 kovetelm6ny az emberi m6lt6s6g v6delme: az 617am kciteles az embei l6t alapvet6
felt6teleir6l gondoskodni. A meg6lhet6si minimum garant6l6s6b6l azonban konkr6t r6szjogok,
mint aikotm6nyos alapjogok nem vezethet6k le. A hat6rozat indokol6s6ban kiemelte, hogy a
szoci6lis biztons6g alapjoginill az alkotninyoss6gi m6rce az ell6t6s minimilis m6rt6k6nek
meghatirozdsival konkr6tt6 v6lt: ,,a sqotidlis intdTrudrytrendsryr keretdben rytiljtandd elldtdsnak ofian
minimumot kell ryiljtania, hogy a7 bi{ositsa a4 embei md/tdsighoT uald jog megaallruldstit. Aq eqt a
minimumot el nem drd nirtdkii qofu,lltatds esetdben a sqocitilis biryonsighoq uald jog intiryesilldsdrfil nem lehet
t
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Q(I. 8.) AB hatirozat, meger6sitette a 40/201.2. Q(II. 6.) Altshatarc>z.at.
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Az Alkotmlnybiros6g szerint a siocidlis

aq a feladata, hogy mindazoknak a
r6szorul6knak, akik neh6.z anyagr, egzisztenctllis helyzetbe iutottak, 6s m6s tnt|.zm6nyrendszer
r6v6n nem k6pesek a ldfenntartdsukat bilositd jAuedelemre szert tenni, 6llami segits6get npjtson. A
szociilis ell6t6s teh6t funkci6j6t tekinwe kisegttf, kieg,s<ltd jeile&t. Mindaddig, amig valaki megfelel6
elldtdsruak

jovedelemmel rendelkezlk, vagy m6s ell6t6si rendszerben szolgdltatl,sra jogosult, szoci6lis ell6t6st
nem, vagy legfeljebb indokolt esetben 6s kieg6szit6 jelleggel kap. A kozoss6g 6ltal biztositott
timogatl,s ott l6p be, ahol az iingondoskodds /ehetdsdge mdr nem d/lfenn.
Az Alkotm6nybir6s6g a 37 /2011. Cy. 10.) AB szimri hatS,rozat6ban
is megfogalmazta,
^zt
hogy az 6l7amnak be kell avatkozrtta,ha az egy6.t nem k6pes m^g szdmdra az anyagi 6rtelemben
^
vett m6lt6 6letet biztositani, 6s az anyagr l6tminimum alatt 61,
vagyis az emben m6lt6s6gnak van
egy ell6t6si ig6nyt megalapoz6 funkci6ja is. Az alkotm6nybttos6,gr gyakotlatb6l az is kovetkezik,
hogy a szoci6lis biztons6ghoz val6 jog nem tekinthet6 alartyi jogi term6szet6 alkotm6nyos
egyes 6llampolg6rok
alapjognak, ennek megfelel6en nem is k6nyszerithet5 ki az 6llamt6l
^z
szimdra a megfelel6 6letszinvonal,vagy 6ppen konkr6t juttat6sok biztositdsa.
M6sr6szr6l
Alkotm6nybir6s6g elismeri, hogy l6tezik a szociilis biztons6ghoz val6
^zt
^z
jognak egy olyan m^gJ , amely - meghatitozott, kiv6teles esetben - alznyi loghoz hasonl6v6 vilik:
ez a meg6lhet6si minimum biztosit6sa. Az osszegszerrien ugyan meg nem hatdrozhat6, de
megfelel6 m\tatoszilmokkal konilhat6rolhat6 megelhetdsi minimum biqtositrisdra a polgirnak akkor uan
a/anlijoga, ha maga semmilen mtidon nem kdpes a{ elfiteremteni.
Az Alkotmi,nybkosig szerint a ,,meg6lhet6si minimumhoz val61og" az llethez 6s emberi
m6lt6s6ghoz val6 jogbol kovetkezik, azonban az 6llam 6ltal korl6tozhat6, igy a riszorults6gon
tulmutat6 felt6telek teliesiil6s6hez kothet6. Az lllamnak ugyanal<kor tart6zkodnia kell olyan
int6zked6sek torv6nybe foglal6sit6l, amelyek alkaknazdsa srilyosan veszllyezteti a maginszemlly
6s a vele egyiitt 616 kozeli hozz|tartoz6k meg6lhet6s6t.

lII. Az tigy 6rdem6ben
l. A l{ozalkalmazottt Tan6cs (KAT) jelen vizsg6lat tndttisilt

megalapozo
panaszbeadvdnya az lr,:tlzmlnrryel kapcsolatos eddigr tapasztalatokhoz k6pest rijnak 6s alapjogi

szempontb6l (is) agg6lyosnak trin5 probl6.m6kat emlit. A I(AT level6ben megfogalmazottak
szerint az al<aknazott^k l|tszdmdnak vesz6lyes m6rt6kri cscikken6se valamint az e\lltottak
6letmin5s6g6nek 6s ell6t6suk szinvonal6,nak romlisa egy6rtelmriena2016. augusztus 1.-j6n tort6nt
int6zm6nlwezet6-v6ltds, illewe az ij vezetls stilus6nak 6s tev6kenys6g6nek a kovetkezm6nye.
A felvetett probl6makor srily6t jelzi,hogy abeadviny nyomin, szrik egy h6nap alatt mind
fenntart6
helyi 6s kozponti egys6gei, (az SzGyF Vas Megyei I(rendelts6ge, valamint a
a
F6igazgat6s6g munkat6rsa:r a szaktirca megbizottaival kozosen) mind Hivatalom az Int6zm6ny
mfikod6s6t 6rint6, helyszini vizsg6latot is mag6ban foglal6 6tfogo ellen6rz6st, feliilvizsg6latot
folytatott. Hang:ilfioiandd, hogy a kiiltinbiiif hatdtkiint sqeraek, rdsiben eltdrd s1empontok ds mds-mds
mddsiertani esiki;iiik mentdn eludgTett uiisgilatainak eredmdnlei, t@aqtalatai a beadudnloiri ihal fe/uetetl
u a Ia m n n1 i p m b ldm d s k d rd i s b n egy b e h a ngli a k.
e

e

Miruderykre tekintettel megillapitom, hogy a jelen uirygilat inditdsdt negalapo{ panasibeaduinlban
megfogalmaTott kifogisok, probldmdk nem, illelue csak kisebb risiben megalapoTottak, aqok okai csak rdsTben
ds kiiiuetetten uerythetdk uissya a beadudnlban megeltilt igaTgatd-utiltcisra, aalamint a4 eiieljdni fe:ryilt:dg
foko4iddsra.

A fentiekkel egyttt rrrrnd az ittekintett jegyz6konyvek, dokumentumok tartabndb6l mind
munkat6rsaim helyszini vasg6latinak tapasztalataib6l az ak6p rajzol6dik ki, hogy a fenntart6i 6s a
ftnanszrozisi h6tt6r egyedi 6s rendszerszintfi bizonytalalsdgai 6s hi6nyoss6'gar, a f6k6rt a
kozpontosit6s btirokratizmus6b6l szirrnazo neh6zs6gek gyaktan giltoljdk a hat6kony 6s
eredm6nyes feladatellilt6st, 6s szrik, a nemzetkozi sztenderdek kovet6s6te val6di lehet6s6get
kev6ss6 enged6 keretet eredm6nyeznek. Ellentmondis k6t szinten is tapasztalhat6. Egyr6szt a
logszabillyszerri m6kod6s valamint az int6zm6nyi l6t mindennapos gyakorlata sor6n felmenil6
ig6nyek, helyzetek 6s k6rd6sek kozott.
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m^gyar i"gi szab6lyoz6s tartalma 6s
M6sr6szt komoly fesziilts6g lilthato
^
^
fogyat6kossiqngyi nemzetkozi emberi jogi sztenderdek c6lkittrz€sei, illetve eszkcizrendszere
kozott. Ugyanakkor k6ts6gtelen, hogy a r,agy lltszim:6 bendak6sos rntlzmlnyeket 6rint6 kitagol6si
mechanizmus v6lhet6en enyhit a fesziilts6geken, de a szentgotthirdr int6.zm6ny egyel6re nem
szerepel a jelenlegi kitagolisi titemtervben.

A

a uerytdi ineke{eten le<Ehtt besi1lgetds alapjdn a panatibeadudnnlal
kapcsolatos tissrygryskint a7dllapithatd me& hlgy a beadudnl aak rdtiben negalapoiott.
A megfogalmazott kifogisok, az lnt6.zm6nyi l6gkorben 6rz6kelhet5 fesziilts6gek egyrlszt a
I(AT elnok6nek szem6ly6t 6rint5 kommumk6ci6s 6s bizalmi deficitre, m6sr6szt az el6z6 6s a
jelenlegi igazgatobizalmi kor6nek elt6r6 szem6lyi osszet6tel6re, harmadr6szt a hatalmas 16tsz6mri
zirt tnt6zm6nyt struktura miatti nyilv6nvalo srirl6d6sokb6l ered6 6s az igazgatok elt6r6
szem6lyis6giegyeit6l ftggedentl (r6g6ta) fenn6ll6, a szociilhs szektor egiszdre jellemz6,
rendszerszint6 probl6m 6kra v ezethet6k vissza.
2. A helyszint vizsgillat feltdrta,hogy az Int6.zm6.ny .vezet6i szokisjogi alapon alkalmaznak
munkajogi szempontb6l pontatlanul megfogalmazhat6 megold6sokatl az ij (vezet6i) int6zked6sek
bevezet6s6re, valamint bizonyos indokolisi kotelezetts6gek teljesit6s6re vonatkoz6 munk6ltat6i
gyakorlat8 pedig tobb szempontb6l is agg6lyos.
A pszichi6triai betegeket ell6t6 bendak6sos rnt1zm6ny bels6 6let6nek komplexit6s6ban
rejl6 et6feszit6sek 6s kihivisok, a szem6lyi felt6telek teljesit6s6ben, a dolgoz6i ill.Jominy szakmai
osszet6tel6nek biztosit6s6ban fenn6116 6s fokoz6d6 neh6zs6gek nem vitatottak, de ezzel egyritt,
yezet6valt6ssal egytitt 16ro feszilts6gre, bizonytalans6gra tekintettel, sziiks6ges a
kiilonosen
^
villtoztatasok el6k6szit6se 6s sz6les kor6 kommunik6ci6. I(onnyiti, eredm6nyesebb6 6s
elfogadottabb6 teszi az iltalakitdsokat, ha az int6zm6ryvezet6s tudatos tervez6s 6s hosszri t6w6
koncepci6k ment6n, nyiltan, kovetkezetesen 6s j6l 6rthet6, j6l kommunik6lt indokol6s alapjin
haltja v6.gre azokat.
Sziiks6gesnek tartom, hogy az erre vonatkoz6 rnt6zm6nyi szabilyzat pontosan rogzitse az
intl.zm6nyesitett munkajogi megold6sokt6l elt6r6 koriilm6nyek, esetek kcjr6t, valamint garanci6lis
elemek be6pit6s6vel egy6rtelmfien meghatLrozza az iy int6.zked6sek alkaknazisdnak, esedeges
6talakit6sok v6grehajtisdnak konkr6t r6szleteit (1rl. a ,,forgat6s" v6lem6nyeztet6se 6s
dokument6 ci61a, az "cisszekcit6" munkaren d szab|lyai) .
MindeTek alap1dn rnegillapitom, hogy o tapat{a/t hidryosilgok, a kialakalt hefiryt a jogbiTlonsdg
ki)uetelminliuel ossTeJilgd uissitissrig elfiidiqdsdre alkalmas, aalamint mind a7 ellitott srynilek mind pedig a7
intdryndry munkatdrsai uonatkoTisdban a minden embert megtlletd egyenlf embei mdltdsdghoT ual6log sirelme
bekiiuetke{dnek dllandd ds kiiiuetlen uesidfiit hordoila magiban.
3. A rendelkez6semre bocs6tott informici6k alapjin aggilyokat vet fel a szakdolgoz6k
lltszdminak probl6makore. Vizsg6latom ugyanis meger6sitette, hogy az egyes mfiszakokban
6lland6sul6 :rykdolgo{i ldts4lmhidryt nemcsak a magas szinvonahi 6s biT1onsdgos intdryndryi elldtis i:
gondoqas biTlositottstigtit akadifioTia, hanem a bendak6k speciilis ell6t6si ig6nyeit tekintve is
kifej e ry t te n

hefis71ni uirygilat keretdben

ue s

7ilt e s.

Az Intlzmlnyben sz6mottev6 probl6mit jelent az arra alkalmas (elhivatott) 6s szakklpzett
6po16k hi6nya, Ennek a t6nynek rendkiviil nagy jelent6s6ge yan a hazai szociilTts ell6tis
valamennyi teriilete tekintet6ben. Az alacsony b6rez6s 6s a frztkatlag (mentdlisan is) rendkiviil
megterhel6 munka, valamint a motiv6ci6 htlnya miatt egyre tcjbben hagyjik el a p6lyit, kiilfoldi
munkav6llalils, vagy az ipar adta munkalehet5s6gek kihaszn6l6sa c6lj6bol. Az eg6szs6gigy 6s az
oktat6s teriilet6n tort6nt b6rrendez6s elsziv6 hat6.sa a szociilis szak6pol6k vonattoz6s6ban is
6rezhet6, mindez megneheziti az Int6zm6ny mindennapjait az pszichiiuiai betegek bendakisos
el76tilsa ter6n. A szakdolgoz6k elv6ndod6sa kovetkezt6ben az ellitis szakmai szinvonala cscikken,
6s tekintettel ara, hogy a t6rs6g hat6r menti vid6k, a munk6ra ielentkez6k szdma is csek6ly.
7 P6lddul a tomegkozlckcd6s mcnctrcndj6re tekintettel cnged6lyezctt munkaid6-kedvezm6nyek szokisjogi, informilis jcllege.
8 P6lddul a mentiihigi6nds csoportvczet6 vezet6i mcgbizisinak visszavonisa, melynek
iogszerfis6gdt a vizsgilatok idej6n
Szombathelyi Munkarigyi Bir6sig tirglaka.

l3

a

A megfelel5 szinvonahi ell6t6s brztositlsira a logszab6lyi minimumfelt6telek teljesit6se
eset6n is kev6s az es€ly, ugyanakkor az e szerinti szem6lyi felt6telek biztosit6sa a vdzolt
kortilm6nyek miatt gyakorlatilag lehetetien, j6 esetben a B-10 osztalyt^ 6piil5 szoci6lis 6pol6gondoz6 alap-k6pz6.sben r6szt vett munkavilllal6kat kell alkalmaznruk, de egyre ink6bb ara
k6nyszenilnek, hogy szakk6pzeden, vagy mds szakm6val rendelkez5 jelentkez6ket is felvegyenek
seg6d6pol6i munkakorre. A t6mogatott lakhat6s szolgiltat6sban ugyancsak akkor
probl6mamentes a mrikod6s, ha a munkatirsak koziil senki nincs tart6san szabads6gon,
tipp|nzen, illetve nincs fluktu6ci6. Egy6b esetekben egym6st helyettesitik a munkat6rsak, ami
megnoveli az 6rasz6mukat, illetve a leterhelts6get. A szakk6pzetts6gi mutat6k-r6l ugy^rrez
^

tendencia mondhat6 el.
A sryndfii feltitekk uonatkolisdbar/ tart,isan fenndllti hidryoxdgok dssryssdgeben a joglllamisdg
eludbdl leuerythetdjogbiT1onsdg kiiaetelmdnlduel ds a4elldtottak tekintetdben a minden embert egyenld mdrtdkben
negilletd embei ndltdilghoi uald jogal, ai egyenlf bdntiwdd ki)uetelmirytduel, a fogyatikossdgal d/d srymdlyek
kiemelt aidelmdnek dllami ktiteleryttsegeuel tissryfilggdsben a uissitissrig bekiiuetkerysdnek lehelIseget hordoilik
magukban, toaibbi nen felel meg a CRPD 4. cikkdbdl eredeitetheld nemrytktiTl kiiteleTgttsdgeknek sem.

Int6zked6seim
Figyelembe v6ve, hogy a beadv6ny alapj6n inditott vtzsgillatok egybehangz6 ttpasztalatar
6rtelm6ben a megfogalmazott s6relrnek, kifog6sok csak r6szben megalapozottak, a jelent6semet az

al6bbiakban megfogalm^zott lntlzked6seimmel egytitt is, els6dlegeser ismdt fgyelemfelhiudsnak
sirinom.

Egyuttal hangsilloini tryretnim a kitagol6si mechanizmus jelent6s6g6t alapjogi szempontb6l
megfogalmaz6, egy6b tigyekben a ki)ielmt)ltban kiadott jelenldseimben negfogalrnayottakat rs.1')
hogy a beadvinyban kifog6solt ptobl6m6k munkaiogi szempont6
Tekintettel
^rra',
vizsgillata az alapjogi biztos vizsgllatt hat6skor6nek kereteit meghaladi6k, ruankaiigti kirdiskiirben
negillapittist dt intiTkeddst nem tesiek.
A jelent6semben fekirt, alapvetS joggal osszeftgg6 visszdss6g orvosl6sa, illetve jov5beni
b ekovetkez 6siik lehe t6 s 6g6nek a megell z6.s e 6rdek6b en
1) az Ajbt. 31. S (1) Lekezd6s6be alapj6n fetkdren a S4ocidlis ds Glermekuidelmi FdigaTgatd:tig
jegyz6konlwben megfogalmazott
ffiigaTgatrijdt, hogy a jelent6sben is hivatkozott vizsg6latt
javaslatok alapiiln tett, tenni tervezett int6zked6sek megval6sul6s6t kis6{e fokozott
figyelemmel, 6s azokr6l sziveskedj en Hivatalomat is tdilkoztatnt;
2) az Ajbt. 32. S (1) alapliln felkdrem a STgntgotthdrdi Ps{chidtriai Betegek Otthondnak igaTgatdjit, hogy
tegyen int6zked6seket a vezet6i, munk6ltat6i gyakorlat szok6sjogi alapon alkalmazott
elemeinek felsz6mol6sa, illetve az indokol6sukta, 6s alkalmaz6sukra vonatkoz6 rendelkez6sek
pontosit6sa, megfelel5 tartalmir kieg6szit6se 6s int6zm6nyi kommunikS,cioia 6rdek6ben.
Budapest,2017.
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szcm6lyes gondoskodist ny,ujt6 szociilis int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s mrikod6siik fclt6teleir6l 1/2000. (1.7.)
SzCsM rendelct 6. $-iban, valamint 3. szimf mcll6kletdbcn foglalt el6irisokat
t0 l-isdaz AIB-257/2011 .,L)11-261/2017.6sazAJB-1195/20lT.tigyszimonkiadottjelent6scket
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