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Az eliStits megindithsa, el6zm6nyek

'1,.

a Dr. Piroth Endre

Szoci6lis I(ozpont Tipl|nypusztar Telephely6n (9086,
tntlzmlny mrikod6s6t,
616 ellitottak csoportia
Int6.zm6ny)
a
tov6bbiakban:
T6plinypuszta,
^z
yezet6
munkat6rsainak magatartislt, valamint az int6zm6.nyben tapasztalt
illetve az tntlzmlfly
higi6ni6s koniim6nyeket 6s embertelen b6n6sm6dot kifog6solo panaszbeadvinnyal fordult
Hivatalomhoz. A beadv6nprkbat azt irtik, hogy az intlzm|nyben n^gy korrupci6, vezet6
^
^
javukra

2016 6sz6n

beoszt6sri munkat6rsak a saj6t

gazd6lkodnak az rnt6zm6ny vagyonival 6s lavalal. Jelezt6k

tovibb6, hogy ritk6n van ftrdet6s, mos6s 6s takaritds, ami ktlonosen a ny6ri h6s6gben
elviselheteden lakhat6si konilm6nyeket id6z e16, de az id6)6.r6.st61 ftggedentl is elfogadhatadan
gyakorlat a kiszolg6ltatott, magateheteden emberekkel szemben. A lak6kat feltrin6en gyaktan 6.16,

etekre is tartalmazo tt utal6sok at a b eadv 6ny .
A panaszbeadvdnyban foglaltak alapjdn AJB-6348/2016. ngyszdmon inditott vizsgillat
keret6ben azlnt6zm6ny mrikod6si gyakorlatdt 6lrnt6 helyszini vizsgl'lat lefolytat6sira k6rtem fel a
fenntart6t. A felk6r6s nyom6n elv6gzett vizsg|lat eredm6nyeit osszegz6 fenntart6i t6j6koztato
lev 6l alapj6.n 20 1 6 december6ben a fenti tgysz6mri vrzsg|latot lezlrtam.
2017 ndrciusriban aqonban ugyanezzel az Intlzmlnnyel osszeftgg6sben agg szt6 sajt6hirek
re

j

t6lyes int6zm6nyi

b ales

jelentek meg, melyek alaplh (ism6t) felmeriilt az emberi m6lt6s6ghoz valo joggal osszefigg6
vissz6ss6g vesz6lye, illetve az -Llaptorv6nyben deklarilt fogyat6koss6,ggal 616 szem6lyek v6delme
6s az egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye s6relm6nek gyanriia, ezLkal indokolttd udlt ai Intdryndnl
miiktiddsi gyakorlatdnak hiaatalbdl tiirtdnf, munkatdrsaim dltal fofitatott hefis71ni /itogatdssal egltbekiitiitt
vonatkozo dokumentumok megtekmt6s6nek
uttiuiisgilata. A betegell6t6s kortilm6nyeinek,
^
lehet6s6ge, valamint az ell|tist veszllyeztet6 probl6m6s k6rd6seket 6rint6 val6s6gos helyzetk6p
felvizollsa 6rdek6ben aia/apuetdjogok biitosirdl s{lti 201/. iui CXL ti)rudry @ touribbiakban:,4jbt.) 18.
S ft) beke7dise drtelniben hiuatalbdl uiisgilatot indhottam, neytek keretdben a 21. $ (1) d) poninban
foglaltak alapjdn ntunkatdrsaim elflrytes belelentds ndlkiili hefisryni uiisgilatot tartottak ailntdryniryben.
2. Erintett alkotm6nyos iogok 6s alapelvek

A

jogillamisdg eludbfil fakadd jogbiTlonsig kiiuetelmdn1e [Alaptorv6ny B) cikk (1) ,,Magyarorsz6,g
fiiggeden, demokratikus jog6llam."] ;
A nemrytkii{ jogx kiinle<lttsdgek ds a beltd jog dssihanga [Alaptorv6ny Q) cikk @-(3) bekezd6s

,,Magyarorsz6,g flemzetk6zi iogi kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositja a
nemzetkcizi jog 6s a m^gyar jog cisszhangj6t. Magyarorsz6,g elfogadja a nemzetkozi jog
6ltal6nosan elismert szabillyait. A nemzetkozi jog m6s forrisai jogszabillyban tor6n6
j ogrends z er r6.sz 6v 6."f)
kihirdet6 siikkel v6lnak a m^gy
^r
A7 embei niltdsdghoT ua/d 1og [Alaptorv6ny II. cikk ,,Az emberi m6lt6sig s6rtheteden. Minden
embernek )oga van az llethez 6s az emberi m6lt6sighoz, a m^gz^t 6let6t a fogantat6st6l
kezdve v6delem illeti meg."];
A kiniis is aq embertelen, megaliiti bdndsrndd tilalna [Alaptorv6ny III. cikk (1) bekezd6s ,,Senkit
nem lehet \<tnzisnak, embertelen , megal6z6 b6n6sm6dnak vagy biintet6snek al6vetni, valamint
szolgas6gban tartani. Tilos az emberkereskedelem."] ;

I

Aiegyedd bdndsmdd ktiuetelmdnle ds aieilltegyenl1sdg el1moiditdsdnak elae [Alaptorv6ny XV. cikk (1)(2)-(5) bekezd6s ,,A tcirv6ny el6tt mindenki egyenl6. Minden ember jogk6pes. Magyarorszig
zz alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkriionboztet6s, nevezetesen faj, szin, nem,
fogyat6kossd,g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v61em6ny, nemzeti vagy t|rsadalmi sz6rmaz6s,
vagyoni, szilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiilonbs6gt6tel n6lkiil biztositja. Magyarorszdg
krilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id5seket 6.s a fogyat6kkal 6l6ket."
Afogyatdkossdgal il6k kienelt aidelme [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s ,,Magyarorsz6g kiilon
int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal6l6ket."]
3. Alkalma zott io

gsz^bilyok

fogyat6kossiggal 616 szem6lyek logauol sz6l6 ENSZ Egyezm6.y - Magyarorsz6,gon
kihirdette a 2007 .6vi XCII. torv6ny; (a tov6bbiakban: CRPD)
A szerz6dtsek jog6r6l sz6l6 B6csi szerz6d|s (I{agyarorszdgon kihirdette a 1987. 6vi 12.
torv6nyere jri rendelet)
A Polgiri Torv6nykonlwr5l szolo 201.3.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.)
A fogyat6kos szem6lyek jogairol 6s es6lyegyenl6s6giik brztositisdrol szolo1,998. 6vi XXVI.
torv6ny (a tov6bbiakban: Fot.)
A szoci6lis igazgatdsrol 6s szoci6lis ell6t6sokrolszolo 1993.6vi III. torv6ny (a tov6bbiakban:
Szoctv.)
A szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi szolgilltatok, tnt6.zm6nyek 6.s hll6zatok hat6s6gi
nytlv6ntartds6r6l 6s ellen5rz6s6r6l szol6 369/2013. 6. 24.) I(orm. tendelet (a tov6bbiakban:

A

Sznyr.)
A szem6lyes gofldoskod6st

nyrijt6 szoci6lis int6zmtnyek szakmai feladatalr6l6s mrikod6stk
felt6teleir6l sz6l6 1, /2000. (I. 7.) SzCsM tendelet (a tov6bbiakban: SzCsM rendelet)
Az egyes kozponti hivatalok 6s kolts6gvet6si szervi formdban mrikod5 miniszt6riumi
h6ttinnt6zm6nyek fehilvizsg6latlval osszefugg6 iogut6dl6s6r6l, valamint egyes kozfeladatok
6w6tel6.r6l szolo 378/2016. (XIL 2.) I{orm6nyrendelet
4. A
4.1.

megillapitott t6nyill6s
A helyszini uizsgdlat tapasztalatai

A

Szoci6lis-6s Gyermekv6delmi F6igazgat6sS.g (a tovibbiakban: SzGYF) Gy6r-Moson-Sopron
megyei kirendelts6g6hez tartozo illlami fenntart6sri int6zm6nyben2017. m6rcius 28-6n folytattak

el6zetes bejelent6s n6lkiili helyszini vizsgillatot munkatiLrsaim. A vtzsgdlatot ^z elmrilt
h6napokban az otthonnal kapcsolatos sait6hirek (t6zeset 6s halilesem6nyek) 6s a rendszeres
id6kozonk6 nt 6.rkez6 egyedi panaszbeadv6nyok indokolt6k.
A helyszini vizsgillattal egy id6ben, de att6l ftiggedeniil az lntlzm6nyben a SzGYF megyei
vezer6s6ge ilil,omdnygyril6st hivott cissze, a kozeljov6ben v6grehaitand6 mrikod6sbeli v6ltoz6sok
nemcsak az tnt6zm6ny bei6rds6ravolt
Q<rtagol6s) bejelent6se c6lj6bol, igy a biztos munkat6rsainak
lehet6s6giik, hanem valamennyi rnt€zmlnyi dolgoz6val is tal6lkozhattak.
Az int6.zm6ny 6pol6st-gondoz6st ny'ujt6 rnt6.zrn6nyi ell6t6st biztosit6 pszichiitiai betegek
otthona, amely 201.3. jarruilr 1-i6vel keriilt a Szoci6lis 6s Gyetmekv6delmi F6igazgat6silg
fenntart6s6ba a jogel6d Gy5r-Moson-Sopron megyei Intl.zmlnyfenntart6I(ozpontt6l'
A bek6rt 6s 6ttanulmLnyozott rnt6.zm6nyt dokument6ci6val osszefiigg6sben rogzitend6,
hogy az int6.zm6ny ideiglenes hat6lyi mffkod6si enged6llyel tendelkezik, a beiegyzl.s hat|lyinak
zirl6 rd6pontja 2018. december 31. Az elr:6l sz6la korm6nyhivatalt hatirozatl indokol6s6b6l
kifiinik, hogy az e1626,2016. december 29.-6n kiadott hatilrozattal tort6nt beiegyz6s is - a
1

A Gy6r-NIoson-Sopron Nlegyei Kormdnyhivatal GYC-01/171.-4/2017. iktat6szdmri hatitozata
2

szem6lyi 6s t6rgyi felt6telek hiilnya miatt -, ideiglenes

hatl}yivolt (ziro d6ruma:

2016. december

31.),6s a mfikod6st enged6lyez6 szerv egy jogszab6lyi kedvezm6ny 6ltali lehet5s6ggel

6lve2

hosszabbitotta meg 2018. december 31-6ig.
Az tnt6.zm6nyben a tilpllnypusztai sz6khelyen 350 f6r6helyen pszichi|l.riai betegeket,
szenved6lybetegeket 6s feln5tt koni 6rtelmi fogyat6kos 6s demenciiban szenved6 id6s
szem6lyeket l6tnak el, a I(oronco-Zoldmajor telephelyen 50 f6r5helyen fogyat6kos szem6lyek
6pol6silt v6.gzrk. Az nt6zm6.nyben 2015. november 30-t61 nemcsak 6polisi-gondozisi osztilyok

mrikodnek, hanem egy in. spedtilis megligyel1 rds{eg is mfkodik, ahol az ltmenetileg srilyosan
instabil pszich6s magatartisuk miatt kiilonos figyelemre ig6nyt tart6 ellitottakat gondozzik.
Munkat6rsatm a l6togat6s sor6n az lnt6zm6.ny minden gondoz6si egys6g6t megtekintett6k.
A szoci6lis kozpont egy csaknem sziz 6ve 6pilt kast6ly6priletb6l, egy 2003-ban 6ptilt 6j 6piiletb6l
6s tobb kiszolg6l6 6priletb6l 611, valamint egy k6tf6s lak6egys6g is a tertilet6hez rartozik. Az
6prileteken beliil gondozisi egys6gek 6s gondoz6si csoportok szerint helyezik el a betegeket,
cisszesen hat gondoz6si egys6gen 6s egy r6szlegen v6geznek 6pol6-gondoz6 tev6kenys6get. A
gondoz6si egys6gek tobb 6pnletben kaptak helyet, amelyek megkozelit6se az 6priletek kozotti
udvarokon, parkositott teriileteken keresztiil lehets6ges.
Az 6piiletek elhelyezked6s6b6l ad6d6an ritnd az udvarnak, mind az int6.zm6nyt ovez6
falnak vannak olyan r6szei, amelyek nem be16that6ak, nehezen 6ttekinthet6ek, ez6rt a lak6k
tnt6.zm6nyen beltili szabad mozgdsdnak megnyugtat6 biztositisa, az esedeges balesetek, k6resetek
megel6z6se flem, vagy csak nehezen megoldhat6 feladatot jelent az tntlzm|nyben dolgoz6k
szdmdn, ami 6l1and6 vesz6lyforr6sk6nt 6tt6kelhet5 . A l|togatds sor6n munkat6rsaim megtudtik: a
hasznllhatatfannl. v6lt 6priletben a t1z kitor6sekor az lelentette a legnagyobb probl6mit, hogy a
t6vols6g 6s a f6lrees6 elhelyezked6s miatt a tobbi 6piiletben tart6zkod6k nem 6rz6kelt6k id6ben
sem a t6z kitor6s6t, sem
ott tart6zkod6k segits6gk6r6s6t. Ugyancsak a ,,l6tbatadans6g" miatt
^z
juthatott l<t az a lak6 is az int6zm6ny kerit6s6nek egyik szakaszin |tmiszva, akit k6s6bb holtan
talilltak az int6.zm6ny kozel6ben. Ezelrr6l az esem6nyekr6l sz6Lrak azok a sajt6hirek is, amelyek
viz s gdlatom indit6 s 6ban is s z erepe t j6tsz ottak.
A Gy6r-Moson-Sopron megv6ben 6l6k elTitis6ra l6tesitett int6zm6ny komplex ell6t6st
nyiitaz onmaguk el16t6,s6,ra nem vagy csak segits6ggel k6pes feln5tt korri betegeknek, 177 n6i 6s
176 f6rfi, ell6tott gondozisitv6.gzlk, akik tobbs6ge (184 f6) 46-65 6v kozotti.
A tomot fallal kortilvett int6zm6nybe portaszolg6lat ellen6rzi a bel6p6st, a l6togat6k
szimdra az int6zm6.ny minden nap nyitva 611 t6len 10-77 ordig, nyiron 70-79 orlig. A l6togat6k
fogadisfua a kozoss6gi helyis6gekben, illetve a szobati.rsak beleegyez6se eset6n a lak6szob6kban
van lehet6s6.9. Ahozz6,tartoz6l<kal val6 szem6lyes kapcsolattartisra telefonon is lehet6s6g van
nt6.zm6ny nyilv6nos telefonk6sziil6kei segits6g6vel, csup6n abban az esetben korlitozzilk^za
l6togat6st,ha al6togat6 a viselked6s6vel megza.vaqa
otthonb^n lak6k nyrrgalm6t.
^z
A kast6ly6ptletben talllhato, nagy belmagass6gi
helyis6gekben 9-72 igyas lak6szob6kat
alakitottak ki, amelyekhez kozcis helyis6gek csadakoznak (WC, tdrsalg6, ftird6szobdk). A
lak6szob6kban a gondozott^k csak kev6s esetben helyezt6k el a sal6thasznillatt tirgyaikat, ennek
r6szben az az oka
Lflt6zm6,flyvezet6 tijlkoztatilsa szerint, hogy nagyon kev6s 1ak6 rendelkezik
^z
szem6lyes tirgial<kal, esetenk6nt als6-6s fels6rrthl,zattal, valamint tiszt6lkod6 szerekkel t6rt6n6
ell6t6sukr6l is az'rnt6.zm6ny gondoskodik. Ugyancsak a kozponti, kast6ly6piiletben helyezt6k el az
irod6kat, itt tort6nik az elliltottak napi gy6gyszetel6s6nek el6k6szit6se - amelyet egy szoci6lis
gondoz6 v6gez - 6s itt tal6lhat6 az int6.zm6.nyt e176t6 f6z6konyha is. A doh6nyz6s, mik6nt az
alkoholfogyasztds is, az int6zm6ny eg6sz tenilet6n tilos - illetve az el6bbilizir6lag az erte kijelolt
helyen enged6lyezett -, azonban a hlztendben foglalt e16ir5,s betartilsdnak a dolgoz6k nem
minden esetben tudnak 6rv6nyt szerezni a 1ak6k rossz mentitts 6llapotab6l ered6 korl6tozott
2 AzSznyr.50. (1) bekezd6se ugyanis kimondja, hogy a mrikcid6st enged6lyez6
szew a2016. december 31-6nvagy
S
azt kovet6en hatilyrrkat veszt5 ideiglenes hatilyu bejegyz6sek hatiiyirt hivatalb6l, l<tzir6lag ellitisi 6rdekb6l 2018.

december 31-6ig mds iogszabiiyi felhatalmazds htilnyiban

is

ha a fenntart6 benyrrjtia
vonatkoz6 szakmai terv6t.

meghosszabbithatja,

hatS,rozarfan vagy hatS,rozott idejri beiegyz€shez sztks6ges felt6telek megteremt6s6re

a

a

J

eglnittmfkod6si k6szs6g miatt. A kast6ly6ptilet el6tti t6r, illetve a f66piiletet ovez6 f6s, parkositott
teriilet a lak6k kedvelt tart6zkod6si helye, ahol tnt6.zm6nyvezet6i i6v6hagy6ssal arra is lehet6s6g
van, hogy a lak6k kisebb termetfi, oltott kuty6ikat tarts6k. A parkban tal6lhat6 egy k6t f6 szdmdra
kialakitott kisebb lak6egys6g is, ahol az ombudsman munkat6rsainak l|togatdsakor egyedril 6lt egy
lak6.F,z az lp.d,let - ahogy a telephely koriil tal6lhat6 fiivesitett, ki6pitett s6tautakkal rendelkez6
park is - nem tekinthet6 6t a f66pnletb6l, illetve selr. az 6prileteket ovez6 park, sem a
lak6egys6gekt6l t6vol elhelyezked5 kedt6s folyamatos figyelemmel kis6r6se nem megoldott annak
ellen6re, hogy a korL6toz6 int6zked6sek alatt nem 6116 lak6k szabadon vehetik ig6nybe az 6priletek
koriil tal6lhat6 zoldteriileteket rekre6ci6s c6lokra.
A $eciilir rds{eg egy ajt6val (kulcsra zfut) lezdrt folyos6r6sz a C 6ptletszirrry foldszrntl6n,
ahol h6rom, maxim6lisan 15 f6 elhelyez6s6t lehet6v6 tev6 lak6szoba tal6lhat6. Az
akad6lymentesen kialakitott, koeduk6lt vizesblokkal felszetelt, n6gy ir6nyb6l megkozelithet6
r6szleghez egy n6v6rszoba kapcsol6dik. A r6szleg alapvet6 c6lja, hogy a pszich6s betegs6giik
miatt vesz6lyeztet6 vagy kozveden vesz6lyeztet6 magatartdst tanrisit6 1ak6k eset6ben lehet6s6get
biztositsanak a tobbi ell6tottat is vesz6lyeztet6 kizishelyzetek megel6z6s6re, illetve a stirg6s
int6.zea gy6gykezel6st nem ig6nyl6 betegek fokozott obszewici6jira annak 6tdek6ben, hogy
miel6bb stabiliz6l6djon a pszich6s 6llapotuk.
A r6szlegre valamennyi gondoz6si egys6gr5l keriilhetnek be lak6k, amennyiben
vesz|lyeztet6 magatart6suk miatt ez indokolt. A speci6lis r6szlegre keriil6s oka lehet p6ld6ul a
hiz;rend srilyos megs6rt6se aziltal, hogy az ell6tott nagy mennyis6gf alkoholt fogyaszt, 6s
agressziv viselked6st tanrisit a tlrsai v^gy gondoz6k fel6, 5ket b6ntalmazza, v^gy az int6.zm6ny
^
t6rgyait oly m6don rong6lja,hogy azzal az elTiltottak testi 6ps6g6tveszllyezteti. Szint6n a r6szlegen
helyezik el a lak6kat, ha az elt6voz6sukat kovet5en koztedileten tanfsitott vesz6lyeztet6
magatart6suk miatt rend5rc6gi vagy egy6b bejelent6s miatt sz6llitj6k vissza az int6zm6nybe. Az
ell6tottak tobbes diagn6zis6b6l ad6d6an abban az esetben is indokolt lehet a speci6lis r6szlegre
keriil6s, ha a gondozott folyamatosan megf6lemlitt, zal<7atja a lak6tirsait, esedeg ongyilkoss6gi
k6sztet6s, vagy egy6b krizis6llapot miatt fokozott megfigyel6se v6lik sztks6gess6. I(iv6teles
esetben - sa)6,t k6r6sre, az irrt6zm6ny pszichi6ter szakorvos6val folytatott szem6lyes besz6lget6s
ut6n - a gondozottak a fentiek hi6ny6ban is k6rhetik felv6teliiket a r6szlegre, ebben az esetben
azonban csak az elhelyez6stk val6sul meg a speci6lis r6szlegen, egy6b ter6pris gondozilsrtk az
eredeti gondoz6si terriikben megfelel6en, korl6toz6 int6zked6sek alkalmazS.sa n6lktl tort6nik. A
r6szlegre kenil6s rendj6t, a lak6 6ltal tanisitott vesz6lyeztet6 illLapot 6szlel6sekot kovetend6
protokollt megfelel6en szab6lyozzik a r€szleg szakmai programiilban 6s a korl6toz6 int6zked6sek
akalmazdsilnak rendie is megfelel a logszab6lyi el6ir6soknak.
A helyszini vtzsgillat sorin 12 f6 tart6zkodott a speci6lis r6szlegen, ahonnan csak orvos,

6pol6 vagy ment6lhigi6n6s munkat6rs kis6ret6ben tivozhattak azok, akik szimLra a r6szlegen
tort6n6 elhelyez6s a korliltozo int6zked6sek v6grehajtlsinak egyik lehets6ges helyszinek6nt
szolgilt. Dokument6ci6lukat megfelel6en vezettlk, a korl6toz6 int6zked6sek elrendel6s6nek 6s
ezek felrilvizsg6latinak felttintet6se a jogszab6lyoknak megfelel6en tort6nt ^z esettikben.
L6togat6sunkkor egy ell6tott tart6zkodott a r6szlegen a sai6t k6telm6re, a tobbi gondozott
sz6i6n a pszichi6ter szakorvos enged6lyezh ett a t6voz6st a vesz6lyeztet6 magatartds megszrin6se
vay megfigyel6st ig6ny16 teripia-m6dosit6s eredm6nyes befeiez6.s6t kovet6en. Esetiikben a
^
torv6nyes k6pvisel6t 6s az ell6tottjogi k6pvisel6t megfelel5en tilllkoztattik a korl6toz6
int6z ked6s ek elrendel6 s 6t61 6s f enntat6sir6l.
A lak6k eg6szs6gtigyi ell6tdsir6l az rntlzm6nyben dolgozo f66ll6si pszichriter szakorvos
fteti 40 66banrendel, naponta 8.00-16.00 kozott) 6s hetente k6t napon h6ziorvos gondoskodik.
A lakok sz6mdra a szakorvosi rendel6sekre, sz(u6vizsgillatokra tort6n5 eljut6st a gy6ik6rhizba
6s szakrendel5kbe biztositj6k. Valamennyi ell6tott szirn6.n biztositott az inkontinencia eset6n
szr.iks6ges testkozeLi gyogyilszan seg6deszkozokhoz, valamint a speci6lis kotszerekhez val6
t6rit6sment es hozz6jttis lehet6s6ge.

4

elhelyez6s6t a liltogatis id6pontjdban nagym6rt6kben korl6tozta az a
kortilm6ny, hogy 2017 janutlrydban egy tilryset miatl hasintilaton kiuill kellett hefieini a4intiryndryt egyik
dpiiletdt,6s az int6zm6ny 100%-os kihaszn6lts6ga mratt csak 6gy tudtik megoldani a lak6k el76tasit,
hogy tobb 6 f6n6l tobb gond ozott^t is befogad6 lak6szob 6t alal<ttottak ki, de az 6ptletek
kialakitisa miatt 9, 1,2 6.s 15 f6t is el kellett helyezni egy-egy szob6ban. A legnagyobb, ilyen
ideiglenes lak6teret az egytk 6ptletsz6rny kozoss6gi helyis6g6b6l alakitott6k 6t, ahol elkiiliinitis

A lak6k megfelel5

nilknl heljteldk elfdrfak, ndk ds pdrokfekudhe fieit.
A f6r6helyek ilyen jellegfi eloszl6sa teh6t nemcsak a jogszab6lyokban el6irt egy f6re jut6
nl.gyzetmeter-f6r6helynek nem felel meg, de nem teszi lehet6v6 azt sem, hogy a gondozottak
minim6lis szem6lyes teret alakitsanak ki maguk koriil. A szrikos elhelyez6st )ol p6ldLzza, hogy az
egyik lak6s zobiban az 6gvak elhelyez6s6t csak rigy lehetett megoldani, hogy a fekhelyet
kozvetleniil a be6pitett szekr6nyek a1ta1a el6tt helyezt6k el, de arra rs volt p61da, hogy a
gondozottak ilgyait kozvedentl a szobilban elhelyezett k6zmos6 el6tt, a k6zmos6n6l osszegyfijtott
poharakat 6.s az egy6b 6pol6si kell6keket tartalmaz6 tiroloval egy l6gt6rben helyezt6k el.

Az

tnt6zm6ny

sa)it f6z6konyhival rendelkezik, a

gondozottak

eg6szs6grigyi
minden ell6tott szdmLra. A lakok -

sziiks6gleteinek megfelel6 napi otszori 6tkeztet6st biztositjik
r6szben onkolts6ges jelleggel - fodrdsz 6s pedikfiros szolg6ltatS.slt is ig6nybe vehetik. Az
int6zm6nyben tzemel5 btf6 hatalmas n6pszerris6gnek orvend a lak6k kor6ben: s6s 6s 6des
r6gcs6lnival6k, kekszek, gytmolcsok sz6les Wnillatdt 6s kifogyhatatlan mennyis6gri k|vlt nyiir a
vev6knek, elfogadhat6, 6dagos piaci 6rakon 6s min6s6gben.
I{6rd6siinkre elmondt6k, hogy az eg6szs|.eiigyi probl6mdk megel6z6se 6rdek6ben a
gondoz6k tiljlkoztatjlk a btf6seket a ,,torzsv6s6rl6ik" di6t6s 6s egy6b speci6lis sztks6gleteir5l,
akik csakis ezen rglnyeknek megfelel5 tetm6kekkel szolg6lj6k ki a lak6kat.
Az rntegrilt int6zm6nyi jogviszony ig6nybev6tele az ell6tist ig6nyl6 szem6ly, vagy
torv6nyes k6pvisel6je k6relm6re tort6nik, amelyhez h6rom h6napn6l nem r6gebbi pszichi6triai
szakv6lem6nyt kell mell6kelni. Az el6gondozis keret6ben t6)6koztatjik az ig6nyl6t 6s
hozzdtartoz6it vagy torv6nyes k6pvise16j6t az int6zm6nyi elldtis ketetein beliil nyfjtott
szolgilkatdsok tatalmdr6l, a frzetend6 t6rit6si dijr6l (64.000,- Ft), 6s az ellltis megkezd6s6nek
lnt6zm6nyvezet6 m6rlegel6se
legkor6bbi rd6pontjirol, valamint ah6ztendr6l. Sziiks6g eset6n ^z
alapjin - soron kiviili elhelyezlsre is van lehet6s6g. Yir6ltst6n alilrogatdskor 34 f6rfi 6s 10 n6
szerepelt.

Az rntlzm€nyvezet6 megoldand6 probl6mak6nt jelolte meg
tfltlzmlny kozel6ben
^z
hizodo f6rit nem megfelel5en szabilyozott forgalmdt, amely sorozatosan
balesetvesz6lyes
helyzeteket teremt a lak6k

6.s az ott dolgoz6k sz6mira.
Tov6bb6 hasonl6, az int6zm6rry kornyezet6vel kapcsolatos neh6zs6gk6nt sz6molt be arr6l
ir, hogy az tnt6zm6nyt6l n6h6ny m6terre tal6lhat6 tanyasi lak6hizakban 616 szem6lyek
rendszeresen pr6b6lkoznak a kell6 bel6t6si k6pess6ggel nem rendelkez6 gondozottak szdmlra
h6trdnyos ad6sv6teli rigyletek lebonyolit6s6val, amely sor6n esetenk6nt tiltott tirgyak is
b e j uthatnak az tnt6.zm6nyb e.
Afennturtd kipuseletiben jelen lduf megyei kirendeltsig-uerytd ds aTinti1rndryt uerytdjdnek modeniliyiual
qajld dl/omdnlgyiilldsen rdt{ uett egyik mankatdrsam is, a folyamatban l6v6 ombudsmani vizsg6lattal
os s z e fiigg6sb en az elTtangzottakb 61 a kovetkez 6ket rndokolt m egj egye z ni.
Els6 korben a4inti1mdryueqetd astqonl ri)uid tQ'dko1atdst rytiljtott a dolgo{i dllomtiryt iissryilnldrdl:
jelenleg 26 tres 6ll6shely van, 4 f6 tart6san tdvol, 4 f6 felment6si idej6t tolti, ebben az 6vben 3 f6
ment nyugdijba 6s 8 f5 kozfoglalkoztatottk6nt dolgozlk. IJgyancsak tillkoztatott arr6l, hogy a
tttL6rdkat kifizett6k, az illdshelyeket folyamatosan hirdetik, a munkaruhlzatot a BVOP-val kotott
megillapodis itjin szerzik be.
Bels6 ellen5rz6ssel osszeftigg6sben sz6 esett a Katasztr6fav6delem legutobbi
ellen6rz6s66l, a 2077 . janu6.n t(izeset kapcs6n annak ok6t azonban ismeretlenk6nt jelolte meg. A
3
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t6rgyi eszkozokp6tlS,sa folyamatban van, ugyanakkor a lakdk

elhelteTdsdnek kdrysrymegolddsa hossT/

td u o n e lfoga d h a ta t la n.

Felmeriilt tov6bb5, az dolgoz6k sz6mira biztositott

irugtenet toudbbkdpidsek

lehetdsdge,

valamint az egytk legnagyobb intdyndryi prubldmakdnt a laktik alkoholfogyasqtdsa.
A fennturtd kdpuiselfje a janadri liirynttel kapcso/atban elmondta, hogy a l{atasztt6fav6delem
szak6rt6i szerint adott helyzetben a dolgo4ik reagildsa, hefitdlldsa pildadrtdk/i uoh, aTingailan aTonban
id1rytett bombakdnt kefleg ayita zs, a kolts6gvet6sbe terveznek moderniz6l6st, valamint id5vel vagyis a rend6rs6gi vizsg6latlez6nit|t kovet6en - abiztosit6 is fizetni fog.
V6gtl a fenntart6 e<;gnx a<tildsenjelentette be a7Inti1rn,iry dolgo4li s4lmdra aTIntdryndry rdsqudleldt
ai intdTndryi fendhefiek kiuiltdsdt cdl41 programban(kitagolds), amely a sz6khely 6s a telephely
rnt6.zm6nyt is 6rinteni fogja.
A gyril6s v6g6n az egyebek napirendi pontban is leginkibb a kitagoltissal it ai dpoldi
litqtimhidnryal kapcsolatos kdrddsek meriilnk fel, mellyel cisszefrigg6sben a7 intdryndry ki)ryldben hil1ddd
jdiltuonal baleselaesryfiessegel, a rybnis/l,impds keresTleVidds sTiiksdges:iget hangsilfio{dk dolgoz6k, vezet6k
egyarint.
4.2.

A megketesett szetv vdlasza

Mind a helyszini vizsgilatnapjdn tartott 611om6,nygy6l6sen, mind az tntl.zmlnyvezet6vel folytatott
besz6lget6s sor6n srilyos, megoldand6 probl6mak6nt kertlt emlit6sre - egyebek mel),ett -, az
rnttzlmlny kozel6ben hizodo 81-es sz6mi f6tt forgalma, amely sorozatosan balesetvesz6lyes
ott dolgoz6k sz6m6ra.
helyzeteket teremt azlntlzmlnyben lak6k 6s
^z
Tekintettel arta, hogy a felvetett probl6ma jogr megit6l6s6t, az ombudsmani 6ll6spont
l<talal<ttdsilt a lehet5 legsz6lesebb korri t6i6kozodisn sztiks6ges alapozri, a B1-es f6it 6rintett
szakasz|val kapcsolatos koriilm6nyek aszt6,zdsa 6rdek6ben megkerestem a Mzgyar I{oztt
Nonprofit Zrt. Gy6r-Moson-Sopron Megyei lgazgat6s6,g6nak (a tov6bbiakban: T6tsas6g)
Yezet6j6.t.

A

megkeres6sben arr6l 6rdekl5dtem: lrkezett-e aT6rsas6ghoz lakoss6gi, onkormdnyzatt,

:ragy tnt6zm6nyi ielz6s

a

B1-es sz6mi

f6it

Tolt6stava-Tipl6nypuszta keresztez6d6s6nek

balesetvesz6lyess6g6vel osszefiiggrSsben, s ha igen, milyen int6zked6seket tettek ezekkel
kapcsolatban. Megk6rd eztem azt is, hogy k6szitettek-e hatilsvizsgillatot az 6rintett itszakasz
balesetvesz6lyess6g6nek felm6r6se 6rdek6ben, s ha nem, mikor tervezik ezt ek6geznt.

Till6koztatilst k6rtem tov6bb6 az esedegesen mir ehlgzett felm6r6s eredm6ny6r6l, 4.s az
ennek alapliln tett, vagy tenni tervezett lnt1zked6sekr6l, valamint ar6l, hogy a f6fwonalon
kozleked5k nagy sebess6g6re, a k6toldali itel6gazdsok 6s buszoblok 6ltali bonyolult fotgalmi
helyzetekre, tov6bb6 az it menti Int6zm6ny lak6inak kisz6mithatadan pszich6s/eg6szs6giigyi
illTapotdra is tekintettel, milyen alternativ megold6si lehet6s6gek, forgalomszab6lyoz6 eszkozok
6llnak aTlrsasigrendelkez6s6re az 6rintett ttszakasz biztons6gosabb6 t6tele 6rdek6ben.
V6gezettil a megyei rgazgat6 tdjlkoztatis6t k6rtem arta vonatkoz6an is, hogy a korny6k
lnt€zmlny vezet6s6ge) milyen m6don segitheti el6 ezen
lakoss6ga (a helyi onkorm6nyzat,
^z
int6zked6sek megt6tel6t, milyen felt6telek fenn6ll6'sa szriks6ges a forgalomszab6lyoz6s optim6lis
megold6s6nak megval6sit6shoz.
megkeres6semre adott v6laszb6l kidertl, hogy a Tdrsas,ighoi drkeitek jelrytek az
Int6.zm6ny r6.iz6r6l (is), 6s ezek alapj6n a rend6rhatosdggal kozos helyszini egyeztet6sek sor6n
vtzsg2ltik a balesetek kozvetlen okait 6s a beavatkozils sztiks6gess6g6t. A forgalmi rend
feltilvizsg6latokat 6s a helyszfui egyeztet6seket kovet6en a jelenlegi forgalmi rend szednt a 70
krnf oralebess6gkorliltozds 6s a ,,Gyalogosok" vesz6lyt jelz6 tibla livla fel a iiltmfivezet6k
figyetm6t u gyutgor mozgilsra, melyet az opttkai fokozis 6rdek6ben kiemelt sirga hdttlrtel
heiyeztek el, to"6bb6 a burkolatra festett6k a I(RESZ 1,58/b 6bra szerinti ,,Gyalogos vesz6ly"-re
vonatkoz6 fitburkolati jelet is.

A
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Lfltezmln)'vezet6vel tot6nt 1ev6lv6lt6sokat
Yillaszihoz a megyei tgazgat6 csatolta
^z
igazol6 natrnisolatokat is. Ezekb6l kit6nik, hogy lelezt6k azltt6zm6ny lak6inak biztons6g6t nem
els6sorban forgalomsz abillyozilsi beavatkozissal, hanem a legnagyobb biztonsiggal a f66t mell6
meg6pitett lfudakialakitisival lehetne fokozni. Az rnt6.zm6.nyrezet6nek cimzett ler.elek egyik6ben
azt is rogzia a T6rsas6g, hogl sem a gyalogtrfuda sem a kozvtlilgitis ki6pit6se nem kozritkezel6i
feladat, mindkett6 akozigazgatdsilag illet6kes onkorminyzat hat6skor6be tartoztk. Megjegyzi azt
is, hogy jelent6s anyagS r6fordit6ssal megval6sitott forgalomtechnikai beavatkoz6sok csak
annyiban vezetnek eredm6nyre, amennyit a jogkovet5 aut6sok azokb6l betartanak, a I{RESZ
szab6lyokbetartdsinak ellen6rz6se, illetve sz6monk6r6se pedig rend6rhat6sigr logkor.
Az rgazgat6 al:6l is tilllkoztatott, hogy a k6rd6ses ritkeresztez6d6s iobb oldal6n, a
buszmeg6ll6j6nil meg16v5 j6rda 611apotit61 fiiggedeniil segiti a gyalogosmozg6st, ugyanakkor a
Gy6r-Sz6kesfeh6rv6r forgalmi iilnyban 16v6 buszmegdlT6hoz egy6ltal6n nem vezet ifuda, itt csak a
f6riton kozlekedhetnek a gyalogosok. Az ,iton 6tke16 gyalogos forgalomnak nincs hatirozott
keresztez6si helye, a gyalogosok gyakodattlag szdnd6kaik szennt, szabadon kozlekednek, az
tg^zg t6 6ll6sponga szerint a balesetek bekovetkez6se erre (is) visszavezethet6.
Level6ben azt tta: ,A4egztdldsi.ink sryint a jelenlegi adottsdgoknak a megldudforgalmi rend megt'elel,
Megyei
lgargatdstigunk ryitott toudbbi, a ki){ekedds biitonrigit jaaitd beauatkoryink keresdsdre, leraeryr
de a
koTbeni egye{etdsekre, esetleg konkrdt feladatktiriinkiin till esd beauatkoyrisok kt)ltsdguiuldsdre, amennliben ana
a Tdrsasigun k a ktiQonti fnansryoTis keretd b en le he tdsdge t bil:o sit. "
Az Int6zm6ny 6J.tal k6rt kijelolt gyalogos 6tkel6hely l6tesit6s6nek felt6teleit rogzit6
)ogszabillyi el6ir6sok alapliln az rgazgat6 fotgalombiztorcigi szempontb6l a k6rt gyalogos
6tkel6hely l6tesit6s6t nerl tar.l,og tl^.
A hivatkozott el6ir6sok szerint ugyanis ,,l-tkott teriileten kiuiilgyalogos-dtkelfihefiet k/eltilni uak
rendkiuilli esetben siabad. A k/ek;h gyalogos-dtkelfihe! tirsdgdben 60 km/tira sebexegkorldtoryist ds
jel76tdbldual, aalamint yiniuonallal is jeliett el1iii tilalmat kell elrendelni, toudbbd kt;telei6 a
,,Glalogosdtkelds" uesqillt jelqd tdbla (I<RESZ 83. dbra) elhefieiise. A k/eli)lt gyalogos-dtkel1helye toudbbi
iltbarkolati jelekkel (I<RESZ / 58/a ds t 58/ b dbnik) isfel ke// hiuni afgltelmet.'A
Tov6bb6: ,"4 telepilldsi dnkonuirytiat a Magtarorsqig hellti i)nkomiryqatainil s4ild 20/ /. dui
CIXXXX. tt)ntdry 13. $-dban foglaltakkal tissqhangban gondoskodik a gyalogos-dtkelfihefiek
meguildgitdsdnil, a gyalogos-dtkelfihefihe7 ueqetd sryldrd burkolahl jdrda, a gyalogit, a kerdkpdnit ds gyalogosfeldlldhelt, a kiemelt s4egefien uagy padkin kiuilli gyalogos korldtok, ai egydb gyalogo.t biTlonsdgi berendeTisek
ldteritdsdrdl ds fennturtdsdrdl, ualamint a gyalogosok rdsTdre sio/gL/d uatilti gyalogos-dtkelfihe! ds a kiryini/ag
ke rd kp dro so k kii {e ke dd sd t s io lgi 16 uasil ti iy' dni k li te siti s dr6/.''
Mindezek mellett az igazgat6 t6j6koztat6sa kit6r arra is, hogy lehet6s6g van gyalogos
mozgilst 6rz6kel6 s6rga vi11og6 berendez6s telepit6s6re is, de ennek felt6tele a megfelel5en
szabdlyozott gyalogos mozgis 1<talal<itdsa, tov6bb6 a kozvi6.g7t6s ki6pit6se, hiszen korl6tozott
Iitisi viszonyok eset6fl pont a villog6 f6ny okozta kiptdz6s korliltozza jelent6s m6rt6kben a
lirniiv ez et6k 6 szlel6si k6p e s s 6g6t.
V6gezetril azt hangsrilyozzalevel6ben az tgazgat6, hogy ,,ktiryitkerylfii srympontbdl t)gy uiljiik,
hogy nem csak a jogi s7abdfio4as alapldn, de a tpecidlis hefi4et okdn is elengedhetetkn a he[ti, akdr megyei
tinkormdnlTattal ttirtdnd A:siefogis is, mert drdemi eredmdnl kilinilag igt drhetd el."
5. A vizsgdlat megdllapitdsai

A hatdskrir tekintetdben
A feladat- 6s hatiskorcimet, valamint ennek ellitilsdhoz szr.iks6ges vizsgillatt jogosultsdgalrnat az
Ajbt. hatirozz^ meg. A tor-v6ny 18. S (1) bekezd6se alap)in az alapvet6 jogok biztosihoz bdrli
5,1.

Az utak fotgalomszabilyozdsfu6l6s a kozriti jelz6sek elhelyez6s6r5l20 / 1984. (XII. 21.) I(M rendele t 23.7 .
pont,a
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Az utak forgalomszabillyozAsfirol6s a kozriti jelz6sek elhelyez6s6r6l20/1984. (XII. 21.) I(M rendelet 2. $
a

(5) bekezd6se

7

fordulhat, ha megit6l6se szerint kozigazgatl,si szerv, hat6sig tev6kenys6ge vagy mulasztisa a
beadvinyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel jdr (a tovibbiakban
egytitt: vissz6ssig), felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgat{,si )ogorvoslati lehet5s6geket ide nem 6rdre a kozigazgatisi hatirozat birosigi feliilvizsg6lat|t - m6r kimeritette, vagy

ogorvoslati lehet6s6g nincs sz6m 6ra biztosiw a.
Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se leszogezi tov6bb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sorin ktloncisen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytat6.s|val - megkrilonboztetett figyelmet fordtt a
2007. 6vr XCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6lo egyezmlny
v6grehajt6s6nak segit6s6re, v6delm6re 6s ellen6rz6s6rc. A preuentiu alaploguidelemre is hangsillt hefieif
ombudsmani gyakorlat alapjin a biztos mand6tuma keretei kozott marad akkor, amikor az alapjogS
aspektusri vizsg|lathoz n6lktilozhetetlen m6don, eli6r6sa keret6ben, a konk6t alapjogs6relmek 6s
ezen alapul6 panaszok megel6z6se 6rdek6ben ittekinti a relev6ns jogi szabllyozist, felt6rk6pezi 6s
jelzi a jogalkot6s6rt felel5s szervek r6nyiba a felmenil6 aggllyokat.
j

jogok tekintetdben
A biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6s-rendszer feltir6sa sor6n
auton6m, objektiv 6s neuff6lis m6don, lctzir6lag alapjog; 6rvek felsotakoztatisival 6s
osszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmanint6zm6ny megalakul6sa 6ta az
Alkotm6nybrosilg
orszdggldl6si biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott
^z
kapcsolatos
elvi
meg6llapitdsata,
tartalmdval
alapvet6 iogdllami garunciilWal 6s az alapjogok
5.2. Az alapvetd

valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalmazta az alap)ogkorlilto z6s alko tmi,nyo s s 6gdt megit6lrri hivatott alap j ogi tes z teke t.
Az Alkotmilnybuosl,g a 22/2012. (V. 11.) t\B hat|rozatiban arra mutatott 16, hogy ,,a4
el67d Alkotmdry ds ai Alapti)radrry egtes rendelkeTiui urtalmi egyeidsdge esetdn dppen ltem a konibbi
a/kotmdnlbinit'dgi drintisben negeknf jogelaek dtadteldt, hanem aTok fgyelnen kiuiil hagyistil kell indokolni".
Ugyanakkor a testiilet a 1312013. (VI. 17.) AB hatirozatinak indokol6sa sor6n azt emelte ki, hogy
az adott hatirozatban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6.r az Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapj6n i6t el a kor6bbi alkotminybir6s6gi hat6rozatokban foglaltak
felhaszn6lhatosilgilt illet6en. A tesnilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a\
Alkotmirytbinisdg a hattil1rit aesytett alkotmdrybinisdgi hatdroiat forniskdnt megeli)ldsduel, a ldqtegt, a7 adott
iigyben felneriild alkotmdrytoss,igi kdrdds eldtintdsdheT siiiksiges ndrtdkil ds terJedelmii turtalmi uagy sqtiuegsryrii
megjelenitdssel hiuatkoiba/a uagt iddyheti a konibbi hatdm4ataiban kidolgoTott riruekel, jogeluekel. A7
indokoldsnak ds alkotmdrylogi foruisainak ugyanis a demokratikus jogillamban mindenki sTimdra
megiwerhetdnek, ellendriihelfinek ke// lennie, ajogbiTlonsdgigerye a7, hogy a dt)ntdsi megfontolink itldthatdak,
kiiaetbetdek legyenek. A n1iludnos draelds a dtirutds indoklisdnak ldtalapla. A koribbi hatdmiatokban kfejnt
dnekfelhasindlhatrisrigit aiAlkolmdrytbinlsdgmindigesehfilesetre, a konkrdt iigy kontextustiban ui1sgi!'a."
Ha cisszevet1t.k az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az -Nlzptorv6ny XI. cikk (1)-(2)

bekezd6s6ben, valamint az .illaptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
I(-ozt6,rsas6,s Alkotm6ny|rol szolo 1,949. 6vi X,X. torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F S (1) 6s (2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6llapithat6 meg,
hogy a jelen vizsgillat rirgyilt k6pez6 jog6llamisig elve, az emberi m6lt6sighoz valo iog, az
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan v6ltozdst az Alaptotv6ny szovege,
amely a kor6bbi alkotm6nybrosilgi gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t al6t6masztan6. Igy
elvi meg6llapit6saim megfogalmaz6sa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek r!,rtelmez6se sor6n ellenkez6 tartalmri alkotm6nybir6s6gr dont6s megsztilet6s6ig rinyad6nak tekintem ^z
Alkotminybir6s6g 6ltal mind az -Llaptow6ny hatilyba 16p6s6t megel6z6en, mind ^z ^zt kovet6en
hozott hatilrozataiban, azok indokol6s6ban kifejtett megillTapit6sokat, kovetkeztet6seket.
I(remelend6 emellett, hogy az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se kiilon ts tattalmazza, hogy
Magyarorsz6g ktlon int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 616ket.
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jogdllamisdg elvdbdl fakad6 iogbiztonsdg kdvetelmdnye
Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint a Magyarorszilg Jilgetlen demokratikas jogillan. Az
Alkotm6nybiros6g m6r m6kod6se els6 6veiben elvi 6llel 6llapitotta meg, hogy a 1og617am
n6lkiilozheteden eleme a jogbiilonsdg. Az Alkotm|nybtosilg szerint a jogbiztonsig az 6llam
jog eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes
koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t, hogy
^
jogszabilyok is uiltigosak, egydrtelmiiek, mrikod6stket tekinwe kiqrinithatdak 6s e/fireldthatdak
5.2.1. A

legyenek a norma cimzettlei sz6mdra.

Az i6nyad6 alkotm6nybrosigt t6zis szerint a jogillamis6g elv6b5l folyo kcivetelm6ny a
kozhatalom , a kozigazgat6s torv6ny a16 rendelts 6.ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek jog iltal
negillapitott milkiiddsi rendben, a polg6rok szdmdra megismerhet6 6s kiszimithat6 m6don
szabillyozott korldtok kiiidtt fejtik ki tev6kenys6giiket.n A kozigazgatis torv6nyess6ge akkor val6sul
meg, ha jogilag szabillyozott el16r6sr keretek kozott mfikodik, a logkorliltozisra adott
a

felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan kell meghatdrozm. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil
tov6bb6,hogy a kisTimithatdsig- beledrtue aqegysdges jogalkalmaryist - is aieljdrdsi garanddk bi{ositisa
s<lmsan i)ssT,ekapcsolfidik a< egte: alaryti alapjogok, siabadsigogok addelmiuel, mrntegy kolcsonosen
felt6telezik egym6st.

5.2.2. Az embed m6lt6sdghoz val6 iog
Az Alaptorv6ny II. cikke alapj6n az embei m6lt6s6g s6rtheteden, minden embernek joga van az
6lethez r5s az emberi m6lt6sighoz. A kor6bban udnyado 6s az .Llaptorv6ny hatillyba l6p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent6 alkotm6nybrosS.gi gyakorlat az embei m6lt6sighoz val6
joggal kapcsolatos^n^na hivja fel a figyelmet, hogy a m61t6s6g az emberi 6lettel eleve egyritti6r6
min6s6g, amely oszthatadan 6s korlitozhatadan, s ez6rt minden emberre n6zve egyed,6. Az
biztositia, hogy ne lehessen
egyenl6 m6lt6s6ghoz val6 jog az llethez val6 joggal egys6gben
^zt
emberi 6letek 6rt6ke kozott jogilag krilonbs6get tenni. Emberi m6lt6s6ga 6s 6lete mindenkinek
6rintheteden, aki ember, fiiggedenril fizikai 6s szellemi fejletts6g6t5l, illetve 611apot6tol,6s att6l is,
hogy emberi lehet6s6g6b5l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.T A m6lt6s6ghoz val6 jognak
rtsz|t k6pezi az is, hogy minden embett m6sokkal egyenl6 m6lt6s6gi szem6lyk6nt kell kezelni,
vagyis az egyes emberek 6s embercsoportok kozott tilos indokoladan, 6sszerfden kr.ilonbs6get
tenni.s

5,2.3. A kinzds 6s az embettelen, megaldz6 bdndsm6d tilalma
bekezd6se 6rtelm6ben senkit nem lehet kinz6,stak, embertelen,
megal6z6 b6n6sm6dnak vagy btntet6snek alivetni, valamint szolgas6,gban tartani. E cikkhez
hasonl6 szab6lyokat tartalmaznak az Emberi Jogok Eur6pai Egyezm6ny6nek 3-4. cikkei, amely
szerint: Senkit nem lehet kinzdsnak vagy embertelen, megallzo b6,n6,sm6dnak vagy br.intet6snek
al6vetni (3. cikk). A 4. cikk pedig a rabszolgas6g, illetve k6nyszermunka tilalm6t fogaknazza meg.
A kor6bbi Alkotm6nyban e rendelkez6s kapcs6n szerepelt a hozz616.rul6s n6lkrili orvostudom6nyi
kis6rletek v6gz6s6nek a tilalma. Az Alaptorv6ny e rendelkez6seket egyesiti. A kinz6s, kegyeden,
embertelen bdn6sm6d alkotm6nyi szinten tort6n6 tilalm6nak magyarS,zata a mai eur5pai
demokr6ci6kban alapvet6en nem a koz6pkori jellegri szem6lyi biintet6sek alkaknaz6,sinak az

Az Alaptorv6ny III. cikk (1)

elkeriil6se. A strasbourgi esetjogot 6ttekintve az Emberi Jogok Eur6pai Egyezm6ny6nek 3.
cikk6be iitkoz6 magtart6sok a kovetkez6 f6 tipusokba sorolhat6k:
- iskol6kban, biintet6s-v6grehajt6si int6zetekb en alkalmazott testi fenyit6sek;
- kiadatds, kiutasit6s tilalm6nak garant6l6sa olyan orszS,uokba, ahol kinz6s, kegyeden megali,zo
bin6sm6d, illetve biintet6s alkalmazdsa meriilhet fel;
- egyes b6n6sm6dok er6sen hierarchiz6lt szervezet esetr3ben, mint a fegyweres szervezetek;
6 56
7

/1991. (XI. 8.) AB hatirozat
64/1991. (XII. 17.) ,\BhatArozat

8 Halmai Gibor 6s T6th Gibor Attila (szerk.) :
i. m. 269. o., Siri Jinos: Alapjogok, Alkotminytan IL Osiris Kiad6,
Budapest 2004.94. o. 6s Drin5czi Timea (szerk.): i. m. 58. o.
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szeryezetek, int6zm6nyek, ahol az tnt6.zm6ny jellege, rendje folytiln nyilhat alkalom a cikk
megs6rt6s6re (ilyenek az ehnegyogytnt|.zetek.v^gy brintet6s-v6grehajt6si int6zetek).
^
Az Alkotmdnybtosilg 6ll6sfoglal6sae alapjin
a pszicbiiltnai betegek szem6lyes szabads6.gdt

-

korl6toz6 eszkozok, m6dszerek, elj6risok alkalmazdslnak felt6teleit torv6nyben kell rogziteni,
ugyanis ennek hi6nyiban nem biztositott kell6 m6t6kben a kinzds, a kegyeden, embertelen,
megal6z6 b6n6sm6d tilalm6nak 6rv6nyesril6se. E torv6nyi garanciLkat cllozta be6piteni az EiJrw.
2001.6vt m6dosit6sa (Eiitu. 192. S (2) bekezd6s, 10. $ (3)-(4) bekezd6s).
5,2,4, A hdttdnyos megktiltinbtiztetds tilalma, a fogyatikosstiggal6l6k videlme
Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek (2) bekezd6se tartalmazza a diszkrimindcio tilalm6t, mely szerint
Magyarorsz 69 az alapvet5 jogokat mindenkinek b6rmely megkrilonboztet6s, nevezetesen faj, szin,
nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzei vagy t6rsadalmi
szilrmazds, vagyoni, szr.ilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiilonbs6gt6tel n6lkril biztositia. Az

Alaptorv6ny XV. cikk (a) bekezd6se tov6bb5, el6iqa, hogy Magyarorszi.g az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t ktlon int6zked6sekkel segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kiilon is kiemeli,
hogy Magyarorszl.g krilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id5seket 6s a
fogyat6kkal 6l5ket.

A k6t

Alaptorv6ny fenti rendelkez6se alapjdt tov6bbra

6vtizedes, toreden,

is

^z
tr6nyad6nak tekinthet6 alkotm6nybuosilgigyakorlat rogzitt, hogy a hdtninlu negkilliinbi)itetds ti/alna
arra vonatkozik, hogy a jognak mrndenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egy6.ni szempontok azonos m6rt6kfi figyelembev6tel6vel kell a jogosults6gok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempontjait meghatilrozni. A megkiilonboztet6s alkotm6nyoss6ga
Alkotm6nybir6s6g k6t m6.rc6t alkaknazott. Az alkotm6nyos alapjogok
tekintet6ben
^z
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6tien b6n6sm6d eset6n annak alkotm6nyoss6ga az alapvet6 jogok
korl6toz6,s6,ra r6nyad6 sziks6gess6gi-arinyoss6gi teszt alapjfin it6lhet6 meg. 86r az Alkotm6ny ahogyan az Alaptow6ny is - szcivegszerffen csak az alapvet6 iogok tekintet6ben tiltotta a
h6trinyos megkiilonbciztetr3st, az ,Llkotm6nybir6s6g szerint e tilalom, ha a megkrilonboztet6s s6rti
az ernberi m6lt6s6ghoz val6 alapvet6 jogot, kiterjed az eg6sz jogrendszerre.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarorszdg az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogzitt,hogy
Magyarorszig ktilon int6zked6sekkel v6dr a gyermekeket, a n6ket, az id6seket6s afogyatdkoxdgal
dl6ket, Az Alaptorv6ny teh6t az id6seket 6s a fogyat6koss6ggal 6l6ket gondoskod6sra szorul6 6s
ktlon v6delmet ig6nyl5 csoportk6nt emeli ki. Az Alaptorv6ny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett
a h6rrdnyos megkiilonboztet6s dltal6nos tilalma al6li krv6telt jelent az Alaptotv6ny id6zett
tendelkez6se, amelyek alapjiln MagyarorszS.g az es6lyegyenl6dens6gek kiktiszobol6s6t c6lz6
int6zked6seket is tesz. E rendelkez6s 6.rtelm6ben az egyenl6s6g tartalmi megval6sul6sdt szolg6l6,
az esllyegyenl6tlens6g felsz6mol6sa 6rdek6ben tett pozittv megktilonboztet6s megengedett. Az
es6lyegyenl6s6g el6segitdse az 617am r6sz6r6l egy jogi lehet5s6get biztosit, ugyanakkor bizonyos,
valamely tulajdons6guk (pl. 6letkor, betegs6g, testi fogyat6kossdg) ok6n sai6tos, kiszolg6ltatottabb
helyzetiik miatt objekttve hd:uilnyba kenil6 szem6lyek csoportiainil az 6l7ami beavatkozis nem
az eredend,5en, srilyosan egyenl6den
fakaltatiu feladat az 6llam koteles hat6kony l6p6seket tenri
helyzet felsz6mol6s6,ra. Az alkotm6nybtosigi esetjog szerint az 6l7am szabads6got 6lvez abban,
hogy miiyen m6don, miiyen jogi, normativ 6s any^gt eszkozokkel teliesiti az es6lyegyenl6s6g
el6mozdi.tis6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint 6lLarnc6lt e korben m6rlegelni lehet
az eszkozok megv6laszt6.s6bat az 6l7am teherbir6 k6pess6g6t.
5.2.5, A nemzetkdzi embed fogi kdtelezetts€gek €winyesitdse

bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorsz6gnak a nemzetkozi 1og7
kotelezeits6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositatia kell a nemzetkozi iog 6s a magyar iog
osszhangiit, ;"t.r, esetben azt, hogy magyerr logS szab6lyoz6s megfeleliert' az F'gyezm|ny 6ltal

Az

Alaptorv6ny

Q cikk (2)

^

e

L6sd: 36/2000.

6.27.) ,\B hat6rozat
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Bizotts6.g 6ltal jelzett kotelezetts6geknek. Ebbe nemcsak az tartozik bele
6rtelemszerfien, hogy a jogrendszerben nem maradhatnak olyan szabitlyok, amelyek nem
egyeztethet6ek ossze az F,gyezm6ny rendelkez6seivel, hanem az rs, hogy ahol sztks6ges, ott a
jogalkot6 6rdemi 6s hat6kony l6p6seket tegyen ahiinyzo szabillyozis megalkot6sa 6rdek6ben.
Az Egyezmlny 4. cikke 6rtelm 6ben 6ltal6nos kcitelezetts6gek kor6be tafiozn^k a kovetkez5k
1. A r6szes illamok kotelezetts6get v6llalnak alra, hogy biztositjik 6s el6segitik valamennyi
alapvet6 emberi jog 6s szabads6g teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal 616 szem6ly
szimdra, a fogyat6koss6g alapi6n tort6n6 b6rmif6le h6tr6n,vos megktlonboztet6s n6lkiil. Ennek

fel6llitott 6s

a

6rdek6ben a r6szes 6llamok v6llali6k, hogy:

a) meghoznak minden megfelel5 jogalkot6si, kozigazgatisi 6s egy6b int6zked6st a ielen
E gyezmlnyben foglalt iogok v6grehajt6sa 6rdek6ben;

megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a jogalkot6si l6p6seket
^
fogyat6koss6ggal €16 szem6lyek h6tr6nyos megkrilonboztet6s6t tartaknaz6 torv6nyek,

b)

rendelkez6sek, szokdsok 6s gyakorlat m6dosit6.sa vagy eltorl6se 6rdek6ben;
c) frgyelembe veszik a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek emberi jogainak v6delm6t 6s
el6mozditis6t valamennyi politika 6s program sor6n;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakodatban va16 r€szv€telt6l, amely nem
cisszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositj6k, hogy a hat6s6gok 6s kozint€zm6nyek a
lelerr F,gy ezm6nnyel o s s z hangb an tev6kenykedj enek;

megfelel6 int6zked6st meghoznak b6tmely szem6ly, int6.zm6ny -vary
tort6n6 h6tr6nyos megkiilonboztet6s felszimollsa

") minden
maginvillTalkoz6,s 61nal a fogyat6koss 69 alaplln

6rdek6ben;

f)

kutat6sokat 6s feileszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesen
tervezett 6ruk, szolg6ltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkoz6s6ban, a jelen Egyezml.ny 2.
cikk6ben meghat6rozottak szerint, amelyek a lehet6 legkisebb viltoztatdssal6.s anyagi r6forditdssal

megfelelnek

a

fogyatlkoss6ggal

felhaszn6lhat6s6gukat
6s

6.s

616 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek,

hasznillarukat, valamint el6segitik

irinyelvek kidolgozisa sor6n;

^z

el6segirve
egyetemes tervez6st a szabvinyok

g) kutat6sokat 6s feileszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek el5 a fogyat6kossiggal 615
'rnform6ci6s 6s kommunik6ci6s
szem6lyek szdmira alkalmas rij technol6gi6k, bele6rtve az
technol6giikat, a kozleked6stfmozgist segit6 eszkcizok, k6sztil6kek 6s seg6deszkcizok
el6rhet6s6g6nek 6s hasznilatinak el6mozditis|ra, els6bbs6get biztosiwa az el6rhet6 kolts6ggel
j616 technol6giiknak;
h) hozz6,f6.rhet6 inform6,ci6kat biztositanak a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek szimLra a
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszkozokr6l, ide6rwe
6l
^z
technol6gi6kat, csakrigy, mint a segits6gnyriit6s, t6mogat6 szolglltatS,sok 6s szolg6latok mis

formilr6l;

i) el6mozditllk a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktatisit a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkalmazottak szdm|ra az e jogok 6ltal biztositott jobb
segits6g- 6s szolg6ltatisny,uj t6s 6rdek6ben.
2. Tekintettel a gazdas6gi, tirsadalmi 6s kultur6lis jogokra minden r6szes 6llam vdllalja,
hogy a rendelkez6sre 6116 er6forr6sai fels6 hatdriig, 6s, sztks6g eset6n, a nemzerkozi

egyiitnnfikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval6sitisinak fokozatosan
tort6n6 e16r6se 6rdek6ben, fenntart6s n6lktil, a nemzerk6zi joggal cisszhangban, a jelen
Egy ezm6nyb en foglalt ko telez etts 6gek halad6ktalan alkalm az6s 6ra.
3. A jelen Egyezmlrry v6grehajtdsira ir.6ny.ul6 )ogalkotds 6s politikik kidolgozdsa 6.s
v6gehajt6sa sor6n, tovdbb| a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket 6rint6 k6rd6sekkel kapcsolatos
mis dont6shozatali elj6t6sokban a r6szes 6llamok szorosan egyeztetnek, amelybe aktivan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken keresztiil a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeket, ide6rtve a
fogyat6koss 6ggal

616

gyermekeket is.

l1

A jelen Egyezm6nyben semmi nem 6rtelmezhet6 rigy, mint ami befoly6solja a t6szes
6llam logdnak, vagy az adott t6szes 6llam vonatkozdsiban hat6lyos nemzetkozi iognak a
4.

fogyat6kossiggal 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szabLlyozds|t biztosit6 rendelkez6seit. A
lelen Egyezm6nyben r6szes 6llamok joga, szerz6d6sei, szab6lyozdsa vagy szokdsai 6ltal elismett,
vagy tartalmazott emberi jogok 6s alapvet6 szabads6gok nem korlltozhat6k vagy csorbithat6k
ara hivatkoz6ssal, hogy a jelen Egyezm6ny az adott jogokat, vagy szabadsigokat nem, vagy csak
kisebb m6rt6kben ismeri el.
5. Jelen E gyezm|.ny rendelkezrlsei mindenf6le korliltozis vagy kiv6tel n6lktil a szovets6gi
6llamok valamennyi r6.sz6re vonatkoznak.

Az igy irdeme tekintetdben
Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n - ktilonosen
hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatils|val - negktiliinbti{etett figyelmet fordit a 2007. dvi XCII.
tiintdnnlel kihirdetett, a fogyatdkossrigal i/6 srymdyk jogainll s{lti egyeryndry udgrehEtdsdnak segitdsdre,
5.3.

uddelmdre ds e /lendrrysdre.

A szerz5d6sek jogdrol sz6l6 B6csi szerz5d6s"' 31,. cikke 6rtelm6ben a szerz6d6.st
j6hiszemfien, kifejez6seinek szovegosszeftgg6siikben szok6sos 6rtelme szerint valamint tdryya ds
cdlja fgyelembeudnlduel ke// dxelmeini. A fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 ENSZ
Egyezm6ny 1. cikke 6rtelm6ben aiEgyeryndry cdljavalamennyi emberi jog 6s alapvet6 szabads6,g
teljes 6s egyenl6 gyakorl6s6nak el6mozdit6sa, v6delme 6s biztosit6sa valamennyi fogyat6koss6ggal
616 szem6ly szdmdra, ds a aeliik ry)letett mdlttistig tis{elelben turtisdnak el6no$itisa. Az Egyezm6ny
alapelvei kozott els5k6nt emliu tov6bb6.,hogy afogyatdkossdga/ d/6 sTemileket is megilleti a uelesTillelett
mdlttistig ai egydni autondmia tisitelete, beledrtae a sajdt dtintis meghoiataldnak siabadsdgit ds a srymdltek
Jiigetknseget." Ebb6l kovetkez6en a jelent6s tartalmilban az emben m6lt6s6g alapiogi v6delm6nek
prim6tus6b olvezettle a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket megillet6 tov6bbi 6s felhivott alapiogok
6rv6nyesiil6s6nek probl6m6it.
Az ENSZ Fogyat6kosiigyi Bizotts6.ga 201.4 m6jus6ban bocs6totta l<t az Egyezm6ny 9..cikk6hez
(Hozz6,f6rhet5#g) ffi,zott Altul6.ror megjegyz6s6t [General comment no. 2.Q014)7", amely
leszogezi,hogy az egyenl6 es6l/i hozz6.f6.rds a fogyat6kos szem6lyek szLmdn az on6176 6letvitel 6s
annak felt6tele, hogy a t6rsadalom teljes, valamint egyen6tt6kii tag;1at lehessenek. A fizikai
kornyezethez,kozleked6shez, tnform6ci6hoz 6s kommunik6ci6hoz - bele6ttve az inforrnici6s 6s
kommunik6ci6s technol6gi6kat 6s rendszeteket -, a nyilv6nossigszdmira nlntva 6s tendelkez6ste
6116 l6tesitm6nyekhez 6.s szolgilltat6sokhoz val6 hozzif6rhet6s6g hiilnyiban a fogyatlkoss6ggal 616
szem6lyek nern egyenl6 es6lyekkel vehetnek r6,szt a t6rsadalmt 6letben.'3
A dokumento- u r6szes 6llamok kotelezetts6gei kapcsin rogzii, hogy'o
a hozz6,f6rhet5s6g megval6sit6sdt fokozatos v6grehajt6ssal is biztosithatiilk a r6szes 6llamok,
az akadillyok 6s a kori6tok rovid- 6s koz6pt6v6 tervek alapi6n, hat6kony m6dszertel val6
lebont6s6val; mindezt folyamatosan 6s rendszerezetten, fokozatosan 6s egyenletes
elosz16sban;

a r6szes 6llamok kotelesek elfogadni, kihirdetni 6s monitorozri a nemzeti hozzLf6rhet6s6gi
standardjaikat; els6 l6p6sk6nt egy megfelel6 jogi keretrendszert kell kialakitaniuk; a r6szes
6llamoknak v6llalniuk kell a jogszab6lyok 6tfogo -hozz6f6rhet6s6gi szempontri - vtzsgl"la:tdt a
loghl.zagok zzonosit6.sa 6s monitoto zisa, valamint a v6.grehait6s 6rdek6ben;

2. torv6nyerejri rendelet

1t

Nlagyarorsz6gon kihirdette a 1981 .6vi
ENSZ Egyezm6ny 3. cikk a) pont

rz

hrtp://tblntcrner.Lhchr.org/-la],outs/treatybod)'external/Dowrrioad.aspx?slrnbolno=CR1'1)/C/(]C/2&I-ang=en

r0

1

(letolt6s 201 6.12.05.)
13 General commeflt rc2 (201'4) I.1.
1a General comment no2 (201'4) Iil.
T2

r6szes dllamok segits6g6re lehet a hozzif6.rhet6s6gi standardok f66raminak olyan
meghatdrozisa, amelyek tobb tertletet is feloleLrek;
sztks6ges lenne a hozz6.fdrhet6s6g minimum kovetelm6nyeit meghatdroznt a koz 6.s a magdn
szf|ra vilTalatar 6ltal, a kiilonboz5 fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyeknek nyujtott szolgilltatlsatk
vonatkozdsiban;
a r6szes illamoknak szem el6tt kell tartaniuk a fogyat6koss6g alapl6n val6 diszkriminici6
tslalmlt, 6 s amennyib en s ziiks 6ge s, m6 do sitani a vonatk oz o 1o gs zab 6ly okat;
a r6szes 6llamoknak meg kell vizsg6lrriuk akozbeszerzlsi jogszabillyatkat is annak 6rdek6ben,
hogy azok tartaknazzik-e a hozzAf6rhet6s6g kovetelm6nyeit;
a r,6szes 6llamok fogadjanak el akci5 terveket 6s sttat6gi6kat a hozzdf6rhet6s6g akad6lyainak
azonositilsdra, hatiid6k meghatirozisdval 6s a hum6n valamint az aryagS er6forr6sok

a

rendelkez6ste bocs6t6s6val.
szervezeteinek 6s tagjainak oly m6don kell tev6kenys6gtket v6gezri,
hogy az ne okozhasson olyan k6rosod6st, amely fogyat6koss6g kialakul6s6boz vezet, iTewe ollan
kdrillmiryeket ke/l litrehoTni, amellben a Jbgyatdkos emberek kdpeuk lesqnek telesebb iletre dt a
fogyatdkossrigukbdl fakadd terheik uiikkenthelflek." A tervez6si, dont6si folyamatok sor6n kiemelten
kell kezelni a fogyatlkos szem6lyek sajdtos sziiks6gleteit, 6s fgyelemmel kell lenni ana, hogt a fogyatdkos
siemdfiek a bdrki ilta/igerytbe uehetd lehetdsdgekkel xak kii/tin/eges negoldink alkalmaryisa evtdn dlhetnek. A
fogyat6kos szem6lyeket 6nnt6 dont6sek sor6n tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyat6kos
szem6lyek a tilrsadalom 6s a helyi kozoss6g egyenrangi tagjai, ez6rt meg kell teremteni a1okat a
feltdteleket, amefiek lehetdad tes{k riimakra a tdrsadalmi dktben uali rds4udte/t.16
Az 617am koteles gondoskodni a fogyat6kos szem6lyeket megillet6 jogok 6rv6nyesit6s6r6l,

Az illamnak, a tirsadalom

a

fogyat6kos szem6lyek

hilrinyait kompenz6l6 tntlzmlnyrendszer

nemz etg zdas 69 mindenkori lehet6 s 6geivel

5.3.1. Ondlt1-1letuitel

A

cis

s

zhangb an.
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mfikodtet6s6r6l

a
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- kcizdssigbe val6 befogadds - lakhatdsi forma megvdlaszttisa

CRPD iind/ld dletuitelrfil i: a kt)Vdtsdgbe aald befogaddsnil s$ld / 9. dkke 6rtelm6ben az E gyezm6nyben
r6szes 6llamok elismeik afogyatdkossdgaldl6 s1emdfiek egyenlfjogit a kiiidtsegben ua/d dletheids mdsokkal
egyenlf sTabad diintdshe4 uald

jogit; minden szriks6ges 6s hat6kony int6zked6st megtesznek annak

6rdek6ben, hogy a fogyat6kossiggal 616 szem6lyek teljes m6rt6kben 6lvezhess6k e jogaikat 6s a
teljes kozoss6gi befogad6st 6s r6szv6telt, bele6rtve a kovetkez6k biztosit6s6t:
o a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeknek mdsokkal a<0n0s alapon lehettsegiik uan lakdhefiiiknek ds
annak negudlas{iscira, hogy hol ds kiuel dlnek egyiitt,6s nem kotelezhet6ek bizonyos megszabott

konilm6nyek kozott 61ni;
o a fogyatlkossiggal 616 szemllyek szdmdra hoqryiferdsi lehetdsdget bigositanak tdbblile otthoni,
intiryndryti is egltib kii{issdgi tdmogatd s1ofudlatho7, beledrtae a{ a srymdltu segttsdget, me! a ktiTtissegben
dldsheq ds a kiiTi)ssdgbe firtdnd beilles7keddshe7, ualamint a kAiAssdgtfil ualti eltT2getelfidds ds kirekesitddds
m ege ld qd s e cdlj d b 6 I s qii k ilge s ;
o a mindenki szdmLra nyujtott kozoss6gi szolgilltati,sok 6s l6tesitm6nyek azonos alapon
hozziflrhet6ek a fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek szimira is, 6s ig6nyell<hez igazitottak.
A FoL 17. S-a kimondja, hogy a fogyatikos srymdltnek joga aan a fogyatdkossriginak, sTemdfiet
ki)dlniryeinek megfelelf - xalddi, lakdotthoni, intdV:ndryti - lakhatii foma megudlasqttisdbal. A fogyat6kos
szem6lyek sz6m6ra 6poldst-gondozist nyijt6, 50 f6n6l nagyobb flr6helyszdr.rlio szoci6lis
rnt6.zm6nyekl<tv6lt5,sira a kovetkez6k szettnt keriil sor: 2013. december 31-6ig legal6bb 1500 f6
fogyat6kos 6s pszichi6triai beteg szem6lynek ell6tist nyijt6 tnt6zm6nyi f6.r6hely l<w6lt5,sihoz az
eur6pai uni6s tirsfinansztoz6.ssal megval6sul6 fejleszt6si programok npjtanak t6mogatist; az
ekk6ppen l<rv6h6sru nem kertil6 int6zm6nyi f6r6helyek l<tv6ltds6ra a I(orm6ny 6lnal meghat6rozott
15

Fot.2. $ (1) bekezd6s
Fot.2. S (3)-(4) bekezd6s
11 Fot.2.
$ (5) bekezd6s
16

13

rendben keriil sor.

A

kiv6lt6st a CRPD 19. cikk6ben meghat6rozottak figyelembev6tel6vel kell

v6grehajtani.

A Fot. fenti szakaszLhoz fftzott indokol6s 6telm6ben Magyarorszdg2}0T-ben fogadta el a
CRPD-I, anefinek 1 9. cikke ilj alapokra hefiery a fogyatikos srynifiek iindlld dletuiteldrdl, illetae lakdhefidnek
megudlasTltistinil uald gondolkodd:t. Ennek alapldn a fogyatikos s3,emdlyek esetdben is ai ohsdbb csalddban
rnaradist, illetue a7 tindlld lakdsbaft aa&t lakriotthonban dldst, ilhtae a7 eryket el6segtt6 kti3i)ssegi alapil
qolgihatisokat (siocidlis alapsiofudltatdnk) kell elfiryben rdsTesinni a dr6gibb, tomegm6retri bendakdsos
int6zm6nyi ell6t6ssal (szociilis szakell6t6ssal) szemben. Mig a mai rendszerben bizotts6g dont
arr6l, hogy a fogyat6kos szem6lynek hol kell 6lnie, addtg ai ij drtdkrend alapldn ep! a dtintist a
fogyatikos srymd! hoiia neg E{ ,<ininluona/at erdsitik aiEU fogyatdkossigilgyi politikai dokumenturnai is.
Hasonl6 italal<tt5st hajtottak m6r v6gre Sv6dorsz6gban, Norv6gi6ban, 6s tlyen 6talal<tt6s van
folyamatban - uni6s forr6sok terh6re - Bulg6ri6ban 6s Csehorsz6.gban. A fentiek 6rdek6ben a
rendelkez6s megakadilyozza a nagyobb ll.tszimt szoci6lis tntlzmtnyek tov6bbi noveked6s6t;
r6gzitt tov6bb6,hogy 201,1,. janudr 1-j6t kovet6en rij, fogyat6kos szem6lyek 6po16-gondozo c6l:,
f6r6helye c sak lak6o tthoni form6b an hozhat6 l6tre.
Ai OFP l-^akhatds cimsllual elldtott 7.2. alpontja szerint a fogyatdkos sqgniflek lakbatd:daal
kapcsolatos diintdyk ds programok terueTdse is udgrehajtdsa sonin kiiliintis sti@al kell figyelenbe uenni aq
i)nrende/keryt

ds

a ttirsadalmi integridd alapeludt.

sziiks6ges a fogyat6kos szem6lyek
sz6m6ru 6pol6st-gondozist nyrijt6 szoci6lis tnt6zm6nyt f6r6helyek kiv6ltds6t, hangsrilyt fektewe a
kiv6lt6ssal 6rintett szem6lyek 6s tnt6.zm6nyek felk6szit6srire, t6j6koztat6silra, tlmogatilsdra, egyebek
mellett a kiv6lt6st t6mogato mentorh6l6zatb6vit6.seitj6n.F,zzelpirhuzamosan fontos feileszt6si
L::6ny a t6mogatott lakhat6s elterjeszt6s6t szolg6l6 feileszt6sek inditisa, a kapcsol6d6 i6
gya korla to k f elhas zn6l6s 6v al, tap as ztalaa s z ak6rt6k b evo n 6 s 6val.
Az otthonmaradils el5segit6se 6rdek6ben b6viteni sziiks6ges az on6ll6,6lewitelt el6segit6

Az en6l sz6l6 korm6.nyzaa strat6gia alapiiln folytatni

szociilis alapszolgilltat6sok, 6s a lak6helyhez kozeli szolgilkat6sok kor6t. At kell tekinteni a
lak6sok 6s a lak6ko rnyezet akad6lymentesit6s6nek timogatisi rendszer6t, az esedeges alternativ

megold6sok - egyebek mellett a fogyatlkos feln6ttek 6ltal igenybe vehet6 szoci6lis b6rlakdsok
v^gy
on6ll6 tulajdonri speci6lis el6takar6kossigi form6k - sz6mbav6tele mellett.
^z
A SToctu. 75. I O (2) bekeiddsei 6rtelm6ben t6mogatott lakhat6s a fogyatlkos szem6lyek, a
pszichi6triai, illetve szenved6lybetegek r6,sz6re biztositott el16t6s, amely az 6letkornak, eg6szs6gi
6llapotnak 6s onell6t6si k6pess6gnek megfelel6en, az ell6tott on61l6 6lewitel6nek fenntart6sa,
illerve el5segit6se 6rdek6ben biztositja a lakhatisi szolgikatilst, az orl6lf6 6letvitel fenntart6sa,
segit6se 6rdek6ben ment6lhigi6n6s, szoci6lis munka kor6be tartoz6 6s egy6b t6mogat6 technikdk
alkalmazisival v6,gzett esetvitelt, az elliltott 6letkoriitm6nyeinek figyelemmel kis6r6s6t biztosit6
kis6r6 t6mogat6st, az elfitott komplex sziks6gletfelm6r6se alapi6n, erre vonatkozo tg6.ny eset6n
ezen beliil az 6,tkez6st, az 6pol6s-gondoz6st, a fejleszt6.st, a t6rsadalmi 6letben val6 r6szv6telt
segit6 szolgiltat6sokat.
A lakhat6si szolgilltatds legfeljebb hat f6 sz6m6ru kialakitott lak6sban vagy hizban, YaW
h6t-tizenk6t f6 szimS,ra kialakitott lak6sban vagy hizban, vagy legfeliebb otven f6 elhelyez6s6te
sz o19616 lak6sok, 6priletek egytitte s 6b en bizto sithat6.
Ai S{sM rendebt rendelkezik ^ tilmog^tott lakhat6s rlszletszabd'lyau6l, amelyek
6rtelm6ben a tdmogatott lakhatds
a) az egy6n szrik#gleteihez illeszked6 m6don, term6szetes 6s professzion6lis timogat6i hdl6zat
l6.tehoi6s6val 6s mrikodtet6s6vel timogatla a lehet6s6g szerinti onilllo 6letvitel kialakit6s6t 6s
f enntartils 6t a s z o ci6lis ell6t6rends z er kap acit6s ain b eliil,
b) szem6lykozponru, egy6nre szabott szolgilltatilsok, t6mogat6sok, ptogramok nyi)t6sdval, illetve
a csoportos 6r u k6pviseleti megold6sok mell6z6s6vel biztositia a dont6s szabads6g6t az egy6n
elv6r6saihoz 6s ig6nyeihez igazo d6 lakhat6si 6s timogatilsi forma megv illaszt6silban,

l4

c) az egytn megl6v6 k6pess6gete 6pitve, a lakhat6s 6s a mrndennapi 6letvitel t6mogati's6nak
krilonv6laszt6sa r6v6n lehet6s6get biztosit az on6116 6letvitelhez sztks6ges 6, k6szs6gek
elsajititisira.ls
A t6mogatott lakhat6s a komp/ex siiikseglefelmdris eredmlrrye alapiiln biztosithat6. A
komplex sztiks6gletfelm6r6st az tglnybevev6nek a szolgilkat6rst megalapoz6 koriilm6nyeiben
tort6nt v6ltoz5.s esetr3n, de legk6s6bb az els6 sztks6gletfelm6r6s id6ponti6t kovet6 m6sf61 6v
mrilva, ezt kcjvet6en pedig legaL{bb h6rom6vente meg kell ism6telni.le
A timogatott lakharis siaknaifeladatai kiirdben a siolgiltatds nrin biltositani kell
a) a lak6helyi 6s - a t6vmunka kiv6tel6vel - a munkahelyi feladatok, valamint a szabadid6
eltolt6s6nek sz 6tv 6laszt6s 6t,
b) a foglalkoztatdst, abban az esetben, ha a komplex sztrks6gletfelm6r6s eredm6ny6nek megfelel6
fo glalko ztat6si lehet6 s 69 rendelkez6 ste 6ll,

c) a segits6gnyrrit6st a kultur6lis 6s szabadid6s tev6kenys6gek szeruez6s6ben, t6rsas kapcsolatok
fenntart6s6ban,

ell|td.st ig6nybevev6 6letkonilm6nyeivel kapcsolatos probl6mik ondll6
megold6sira, sziiks6g eset6n segits6get a dont6sek meghozatalihoz,
e) az elliltist ig6nybevev5 sztks6gletei szerinti szolgilhatlsok el6rhet6s6g6nek megkonnyit6s6t, ide
6rtve az on6llo 6letvitel kialakit6s6t segit6 k6pz6sekhez, progr^mokhoz val6 hozzdf6.r6.st.
A napi 6letritmust a kovetkez6 szempontok alapiin kell kialakitani:
a) a munkav6.gz6s, a szabadtd6 eltolt6se,
b) a munka- €s a szabadid6 megfelel6 ar6nya,
c) a t6mo gato t t la kha t6 s fe n n tat t6 s 6b an v 6l7alt fela dato k ell|tis a,
d) a s z oci6tis kap cs olatok fenntarth atosdgdnak brztositis a.'"

d) a

lehet6s6g

et az

5.3.2. Szemilyi is tdtgyi feltitelek az tigyben irintett intdzmdnyben
Az nt6zm€nyben maxim6lisan enged6lyezett ellatotd,l6tsz6m 41.0 f6, melyre 1,93 f6 alkalmazottat
enged6lyeztek az otthon szewezeti. 6s mrikod6si szabillyzatilban. A tilplilnypusztai, kozponti
sz6khelyen 350 f6 ell6t6silra kaptak enged6lyt, mig k6t ktls6 int6zm6nyben tovibbi 50 6s 10 f6
elhelyez6s6re van lehet6s6g.
Az tntegrillt int6zm6ny gondoskodik az onmaguk ell6t6s6ra nem, vagy csak folyamatos
segits6ggel k6pes szem6lyek napi legalibb otszori 6tkeztet6s6r6l, a lak6kat sziiks6g szerint
rullazattal is ell6tj6k, valamint a telies kori ellitis keret6ben ment6lhigi6n6s gondozist 6s
eg6szs6gtgyi ell6t6st is nyujtanak szimukra. Az 6tkeztet6s sor6n orvosi lavaslata di6t6s 6trendet is
biztositanak, a szem6lyi higi6n6 fenntart6sa 6rdek6ben pedig elldtottank6nt h6rom v6lt6s
6gynemfit 6s tiszt6lkod6 szereket is biztositanak.
Az eglszsl.giigyi ell6tis kiterjed a lak6k rendszeres orwosi feliigyelet6re, sziiks6g szerinti
6pol6sukra, 6s a szakorvoshoz val6 eljut6suk megszervez6s6re, de term6szetesen gondoskodnak a
gy6gyiszaa seg6deszkozoket ig6nyl6 lak6k eszkozbeszerz6.s6.r6l is. Az int6zm6.ny az rntezmlnyi
hiziorvoson kiviil egy f6 f6iil6si pszichi6ter szakorvost alkaknaz, aki az int6.zm6ny sz6khely6n
rendel, a telephelyeket heti egy alkalommal, illetve szriks6g szerinti gyakoris6ggal ketesi fel.
A szakszerfi ell6t6s 6rdek6ben az int6.zm6nyi hiztend tiltja, hogy az otthonban dolgoz6k
6s a veltk kozos hiztartisban 616 kozeli hozzdtattoz6tk az tnt6.zm6ny b6rmely lakojdval tart6si,
6letjdrad6l<t vagy orokl|si szen6d6st kossenek a gondozds id6tartama alatt, illewe az annak
megszrin6s6 t6L sz6mitott egy 6vig.
Az intlzmlnyben a lak6k 6s a dolgoz6k szimira hozz6,f6rhet6 m6don, megtekint6sre
alkalmas helyen szerepel
intlzmlny
^z elldtottjogi k6pvisel6 el6rhet6s6ge, valamint program)
mfikod6s6vel kapcsolatos alapdokumentumokba (SZMSZ, hiztend, szahnai^z
is
betekinthetnek az 6rdekeltek.
r8

SzCsM rendelet 110/A. $ (1) bekezd6s
110/B. $ (1) bekezd6s
rendelet
SrCrM
110/D. S (1)-(2) bekezd6sei
'o
le SzCsM rendelet
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5.3.3. Tfilzsfifoltsdg 6s az akaddlymentessdg hidnya

Az otthonban a 2016-ban elfogadott h6,zuend 6rtelm6ben h6rom

6piiletben hat gondoz6si
kialakitani
egys6gben 6s egy r6szlegen 2,3,4,5,6,8 6s 10 6gyas szob6kban tewezt6k
a f6r5helyeket.
Azonban
rnt6.zm6ny egyik 6piilet6ben 6l6k munkat6rsaim litogatdsa idei6n a
^z
h6napokkal kor6bban tort6nt titzese(' miatt hasznillhatatlannd v6lt lak6egys6gek elhagy6s6ra
k6nyszediltek. Az itt 6l5ket m6s alkalmas ingadan hi6ny6ban a meglev5 6prilet emelet6n tal6lhat6
kozoss6gi helyis6gekb6l kialakitott teremszerfi szob6kban szill1soklk el. Az infrastruktura
saj6toss6gaib6l ad6d6an azonban sz6mukra nem megoldott a nemek szerinti elhelyez6s
lehet6s6ge, mivel a kozoss6gi helyis6gben kialakitott sztks6g-f6r6helyeken kozos t6rben
helyeznek el id5sebbeket 6s fntalabbakat, valamint egyednHl6kat 6s pirokat egyarint. A
kialakitott fekhelyek szepar6l6sa nem megoldott, ugyanakkor az alapterilet szrikosslge miatt az
6.gyak kozotti kozleked6s, a lak6k ing6sdgait tirol6 szekr6nyek megkozelit6se 6s kinyit6sa is
neh6zs6get jelent.
A helyszini vizsgllat idej6n a fenti helyis6gekben ideiglenesen elhelyezett lak6k a
szob6jukban tart6zkodtak, azonban a folyamatos ki-be j6ris €s a szeparici6 ht6nya miatt az ttt
6l6k nem tudnak ny.ugodtan pihenni. A h6zirend 6rtelm6ben ugyanis az intlzmdny lak6i szdmAra
von^tkoz6 rendelkez6st alkalmaznak, hogy
az estt lefekv6s ideje nem szab6lyozott, mindossz e
^rra
a lak6szob6kban 22.00 6ra utirr csak kozos megegyez6ssel lehet r6diot, televizr6t 6s olvas6l6mp6Lt
hasznilki, a kozoss6gi helyrs6gekben pedig 21,.00 6ra ut6n csokkentett hanger6vel lehet haszn6lni
a sz6rakoztat6 es zkozoket.
Ugyancsak nem kell5en megoldott a fenti k6resem6ny 6ta az ideiglenesen elhelyezett
lak6k sz6m6ra a hozz6tartozoil<kal val6 kapcsolattart6s h6boritadan m6don tort6n6 gyakotl6sa.
Az int6.zm6nyihdztend 6rtelm6ben ugyanis a 10-1.7 (ny6ron 10-19) 6rakozotttl6togatilsr id6ben
eredetileg a kozoss6gi helyis6gekben volt lehet6s6g a l6togat6l,kal val6, korliltozds n6lkirli
egyiittl6tre, azonban ez a helyis6g a munkatilrsatrn lltogatasa idej6n ideiglenesen egy tulzsrifolt
lak6szobak6nt funkcion6lt.
Mindez azt jelentt, hogy az tnt6.zm6ny lak6szob6inak egy r6sz6ben tov6bbra sem val6sul
meg a jogszab6lyban meghat6tozott egy f6re juto 6 nm-es f6r6hely-minimum l<talalij.t6sa, tov6bb6
ez a helyzet a m6s lak6egys6gekben elhelyezett goridozottak sz6m6ra h6tt6nyosan befoly6solja a
kapcsolattart6si joguk gyakod6s6nak lehet6s6g6t.
A rendkivril szfikos elhelyez6s tovdbb6 magiban hordozza annak a vesz6ly6t is, hogy a
lak6k a bekoltoz6stkkor - a hS,ztend szab6lyaival ellent6tben - nem hozhatilk be a szem6lyes
hasznillats. tirgyatkat, annak ellen6re, hogy a h6zrend lehet6v6 teszi p6ld6ul h6t6szekr6ny,
televizi6, hever6 behozatalilt Agg6lyos tov6bb6 az is, hogy ahlzrend 6rtelm6ben az lrrtezm1ry
semmilyen aflya;g felel6ss6get nem v6llal a lak6k szob6ban t6rolt 6rt6ktitgyai6rt, mivel a
szem6lyes hasznillatt tdrgyakat az int6zm6ny 6ltal biztositott szekr6nyben kell elhelyezni.
Mindezek alapi6n az 1nt6.zm6nyi f6r6hetyek kiv6lt6sa m6g siirget5bb feladat az 6rintettek
vonatkoz6s 6ban, tgyanis az ilyen konfliktusos, frusztr6ci6kkal teli 6s a szem6lyi, t6rgyi felt6telek
brdnya kovetkezt6ben kiiiresedett l6gkorben 616 fogyat6kos szem6lyek es6lye a m61t6 emberi l6tre
napr6l fl^pr^ halaszt6dik.
Eien ttirgyifeltdtelek, a kerylhetetlen

sryikdssdg (a hefienkdnt emberheqmiltd dletuitelre alkalmatlan, ds

h ai

akaddfimentessdg (egyenl6 esdfiii bo1lifer,is) turtdsan fenntilll hidryta,dssryxdgeben a jogillamisdg eludbdl leuerythetdjogbiTlonsig kduetelmdnlduel is a7elldtottak tekintetdben a minden
emiex-egyenl| iartAkben megilletd embei miltrisdghoi uald jogal, aq egyenl| bdndsmdd ki)ue*lmdnlduel, a
dl6 sryndfiek kiemelt uddelmdnek dllami kdtekiettsegeuel tissryf.igesben a uist1rissigot okoi,
ba/esetuesidfies ktiri)lmdnlek)

Jbgyatdkistigat

toudbbri nem felel meg a
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nagy lltszimi bentlak6sos rrt6.zm6ny ,,saj6toss6gai" rigy, mint a rendkivril magas
el16totti l6tszim, hiinyos t6rgyr (ftird6szobdk, szekr6nyek, szeparilt,6lhet6 m6retfi lak6szob6k) 6s
szem6lyi (6po16-gondoz6 szem6lyzet) felt6telek az 6pol6, gondoz6 tev6kenys6g vonatkoz6s6'ban
olyan k6nyszermegold6sok (multifunkcion6lissi v6lt 6s embertelentl tulzsrifolt helyis6gek)
alkalmazisdra k6nyszeitt az rnt6.zm6.ny munkat6rsait, amelyek szint6n felvetik a7 ell,itottak
tekintetdben a minden embert egyenld mdrtikben megilktd emberi miltdsdghoi ual6 jogal, ai egyen/d bdndsmdd

A

fogyatdkotsigal dl6 sTemdfiek kiemelt uddelmdnek dllami kt)teleryttsegeael i)ss1ef)gesben a
uissgistriggltantl/dt, amelt nemfelel neg a CRPD 1. ctkkdbdl eredellethetd nemrytktiry ki)tele4ettsdgeknek sem.

kduete/mdrytduel, a

5.3.4. Az ideiglenes hatdlyrt befegyzdssel rcndelkezd bentlakdsos intizm€nyek
Az Sznyr.36-\ (1) a) pontia alapjAn a mrikod6st enged6lyez6 szew" az otthont nyuit6 ell6t6s
eset6n legal6bb 6vente hivatalb6l ellen6rzi,hogy az enged6lyes a logszabillyokban 6.s a szolgiltat6i

nytlvilntart6sban foglaltaknak megfelel6en mfkodrk-e (a tovibbiakban: rendes ellen6rz6s). A
mrikod6st enged6lyez6 szerv )ogszabdlyban foglaltak szednt 6ves ellen6rz6si tervet k6szit, amelyet
elektronikus lev6lben megktld tobbek kozott a F6igazgat6s6gnak, 6s a szoci|lis ell6tisok6rt
felel6s miniszternek is. Az e rendelet szerinti hatos6gi ellen6rz6s k6relemre nem indithat6 meg. A
mfikod6st enged6lyez5 szew hefis71ni e llendrryst tart rendes ellen5rz6s sot6n, ha tudomdsdra jat, hoglt
aiengedifiu s1emdj, tdrgifelfinlei uagy miikliddse aqelldtottak dletdt, testi dpseget, ,Srtgrgrt (...) uesiille{eti,
uagy mis jlgfu sdrti, uagy a< engeddfies milkiiddsdre uonatkoiti jogsrybnfiokat vagy a szolglltat6i
nyrlv ilntartdsban foglaltakat srilyosan megs6rtett6k.23
Ahogy ataejelent6s 2-3. oldalin is utaltam, azSztyr.50. S (1) bekezd6se 6ttelm6ben a
miikod6st enged6lyez6 szery a 201,6. december 31-6n v^gy azt kovet6en hat6l1'ukat veszit6
ideiglenes hatilyi bejegyz6sek hatillyit hivatalb6l, 1<tzdr6lag el16t6si 6rdekb5l 20/8. december )1-dig
mds jogsTabdfii felhatalmaTis hidnltdban is meghoxiabbitha/a, ha a fennturtti beryilj/a a batdroTatlan aagy
hatiro4ott ide1il bg'egtTisheq siiiksdges feltdtekk megteremtdilre uonatkoTti s4akmai teradt aagy a7 ennek
drdekdben igeryte/t eanipai uniris fomis fe/hasTndldsdra megktittitt tdmogatii sierifidds mdsolatdt. A mfikod6st
enged6lyez6 szerv a meghosszabbit6s k6rd6s6ben 2017. mfucius 31-6ig dont. A dcint6s loger6re
emelked6 s 6ig az ideiglene s hat6lyu b e j egyz 6s hatily a megho s s z abb odik.
Az AJB-119512017. szim:6 iigyben folytatott koribbi vizsg6latom sot6n a szoci6lis
iigyek6t 6s t6rsadalmi febirk6zds6rt felel6s 6llamtitk6rt6l kapott t|llkoztatAs szerint a 3,8 milli6td
forintos keretosszegri F.FOP-2.2.3 k6dsz6mi pLlyizat keret6ben az ideiglenes hat6lld bejegyz6ssel
rendelkez6 rnt6zm6nyek szint6n pillyizhatnak majd infrastruktur6juk korszeriisit6se c6lj6b6l. A
p6ly6zatt felhiv6s2a szerint a rehabilit6ci6s 6s 6tmeneti ell6t6st ny'ujt6, jelenleg is mrikod6
int6.zm6nyek egy r6sze nem felel meg a jogszabillyokban el6irt szem6lyi 6.s tArgyi felt6teleknek.
Magas aTideiglenes hattifin belegy{sselrendelke16 intdryndrytek rydma, aqelhefieidi kAri;lmdnltek tekintetdben
nem megfilel6 intdVndrytek korsryrilsitdsre syorulnak a< ellitdsi febdtelek jauitdsa, a< igerybeueudk
iletnindsdgenek jauitisa irdekiben. A korszerrisit6s mellett 6j (kiils6) f6r6helyek l6ttehoz6sa is
sziiks6ges az |tmeneti elhelyez6st ny,ujt6 tntlzmlrryekben 6s a rehabirtdci6s ellitisban az
ell6tottak megfelel6 rehabilit6ci6la, reintegrici6la, rcszocializdci6ja 6rdek6ben.
A projekt cdhsopoxjdt a fogyat6kos szem6lyek, pszichi6triai betegek, szenved6lybetegek,
hajl6ktalan szem6lyek, gyermekek 6s csal6dok alkotj6k, akik a Szoctv. 57. S (2) bekezd6s b) pontja
szerinti rehabilitdcidt 6s d) pont szerinti dtmeneti elhefiery$ rytiljtd intdryndnlekben, a Szoctv. 85/C. $-a
szerint integr6lt formdban l6trehozott int6zm6nyek rehabilt6ci6s r6szlegeiben, valamint a Gprt.
51. $-a szerinti 6tmeneti gondozist nyrrjt6 csal6dok itmeneti otthonaiban ell|t6stvesznek ig6nybe.
Az 6tmeneti 6s rehabilit6ci6s tnt6.zm6nyek szakembereit, illetve az ott ell6tott szem6lyek

Srryr. 3. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a Korm6ny az Szt. 6s a Gynt. alkalrrrazisa sor6n mfkod6st enged6lyez5
szervnek a f6vlrosi 6s megyei korminyhivatalt (a tovdbbiakban: korminyhivatal) jeloh ki.
23 Sztyr.36.
S (2)-(4) bekezd6s
2ahttps:/ /wwrv.paly-azat.gor,.hu/efop-223-16-tmeneti-s-rehabilitcis-intzml,r'ek-korsze rstse utols6 letolt6s: 2071 .
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kapcsolattart6sra jogosulthozzdtartoz6rt, a fejleszt6ssel 6rintett telepil6s helyi tirsadalmdt szrntln
a projekt c6lcsoportiiba sorolt6k.
A felhiv6s rogzia
is, hogy a konstrukci6 keretein beliil
int6zm6nyek
^zt
^zon
korszenisit6se 6s kiils6 f6r6helyb6vit6se val6sul meg, amel1ek nem emek a kiudltandd inliyndryek
kategli@'dba, viszont
ellltas folytonoss6ginak biztositisihoz sziiks6ges infrastruktur6lis
^z
felt6telek kialakit6sa szr.iks6ges.
A hiuatkoTott kordbbi uipgilatom keretdben rendelkeidsemre bocsritott adatok alapldn 20/6. jilnius
30-dn 188 intdryndry sierepel a nliludnturtdsban ideiglenes hatdfiil b1/egy7dssel. Az ideiglenes hat6lyu
bejegyz6sekkel mrikod6 szoci6lis int6zm6nyek kapcs6n fontosnak tartom hangsrilyozni, hogy a
bentlak6sos int6zm6nyi l6t ugyan sz6mos k6rd6sben megold6st jelent a rS,szorul6 szem6lyek

h6tkoznapi 6lete tekintet6ben, azonban olyan kiszolg6ltatott helyzet is, amelyben minden, a
panaszbeadvinyban foglaltak lapjdn vizsgilt 6s fentebb vizok, valamint kifog6solt t6ny,
koriihn6ny elfogadhatadan.
Ombudsmank6nt kiemelt feladatom ezeknek az embereknek az alaplogait 6rv6nyesit6
iogillami int6zm6nyi garanci|k mrikod6s6nek segit6se, ellen6rz6se, a hi6nyok sz6mon k6t6se. A
fogyat6kos ember-k6p irjragondol6sa immanens feladata a jogillami strukturiban, demokratikus
elm6leti t6rben gondolkod6, a jogv6delemben elkotelezett ombudsmannak. A fogyat6kossirgngy
emberi jogok elm6leti 6s
eg6szen a kozelmriltig a szakmai 6s alapjogi 6rvrendszerben
^z
szociol6giai 6.rtelmez6s6nek pdrhuzamos trirt6nete. Az adminisztici6 er6teljes kotelezetts6gei az
ENSZ Egyezmlny raaftkililsa ut6n dinamizll6dtak, az ombudsmannak pedig a maga sajitos
eszkozeivel, alkotm6nyos 6rvekkel az ij alapiosi teret kellett vil6'goss6 tenni.
A fentiek alapjdn 6ll6spontom szerint alapos okkal vet6dik fel a k6rd6s, hogy a szem6lyi 6s
tdrgy felt6telek vonatkoz6s6ban jelent6s hi6nyossigokkal rendelkez6 int6zm6nyekben 616
szem6lyek alapvet6 iogainak s6relme meddig 6lland6sithato az elf6tisi 6rdek folyamatoss6g6ra
val6 hivatkozdssal az ideiglenes hatilyu mfikod6si enged6lyek hatllydnak meghosszabbitds6val.
V6lem6nyem szerint az ell6t6si 6rdekre val6 hivatkozis keret6ben nem csup6n a mrikod6s
int6zm6nyi
jogszenis6g6nek adminisztrativ garanciilrol szr.iks6ges gondoskodni, hanem

f6r6helyek kiv6lt6siig
megsziintet6s6r5l
ota

-

616

^zhalad6ktalan
6s szem6lyi koriilm6nyek
kozott - egyes esetekben hosszri 6vek, 6vtizedek
'tnt6zm6ny

elhanyagolt tLrgyt

^z
is, hiszen az tlyerl konilm6nyek

ell6tott szem6lyek szimilra sok esetben az

az 6lenik egyeden szintere.

Minderykre tekintettel megillapiton, hogt a srymdfii is tdrgyi felfinlek tafifs hidrya niatt ttibbsidr
meghossiabbitott hatdyi ideiglenes hafifiti biegyiis alapjdn miikddd benilakdsos intdryndryek mfrktiddse ai
drintettek uonatkolisdban a minden embert egyenlf mirtikben megilletd embei mdltdtdghoiualdjogal, aiegyenlf
bdndsmdd ktiaetelmirytduel, a fogyatdkoxdgal il6 siemdfiek kienelt addelmdnek dllami ktiteleryttsegeuel
iissiefiiggdsben uissitissrigot oko7, toutibbd nem felel neg a CRPD 4. cikkibdl eredeTlethetd nemrytkii{
kti te le 7e tts ige kn e k s e m.

fentieken ril szeretn6m kiemelni, hogy tobb EFOP p6ly6zat2s biztosit anyagi forrist a
bentlak6sos int6zmlnyekben 616 fogyat6kos szem6lyek 6letkonilm6nyeinek iavitisa, valamint az

A

rntlzm€nyi f6r6helyek kiv6lt6sa c6t16b6l. A pillydzatt felhiv6sokkal kapcsolatos 6szrev6telek26 tobb
esetben is olyan p6ly6zatt megold6sokra hiviilk fel a figyelmet, amelyek nemzetkozi
Eur6pai Uni6 alapdokumentumaiba, valamint egy6b
egyezm6nyekbe (CRPD, CRC),
^z
osszeftigg6
ligszabilyaiba titkoznek, ez6ltal felvetik az lrintett szem6lyek alapvet6 emberi iogaival
EFOP-2.2.2. I*6zrrl6rlyr ell6tisr6l a kozoss6gr alapf szolgdltat6sokra val6 6tt6r6s fejleszt6se - int6zm6nyi f6r5hely
kivdlt6s; EFOP-2.2.3-16 Atmeneti 6s rehabilitici6s int6zm6nyek korszerGsit6se; EFOP-2.1.1-16 Gyermekotthonok
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s6relem bekovetkez6s6nek gyantjilt is. Ennek kapcs6n szeretn6m felhivni a figyelmet arra, hogy a
t6rsadalmi egyeztet6s keret6ben rogzitetteknek a p6ly6,zati kiir6sok elk6szit6se 6s a p6ly6'zatok

teljesit6se sor6n kiemelt jelent6s6ge van, ezert folyamatok valamennyi r6sztvev6 r6.sz&61
konstruktiv egyiittmfkod6st koveteLrek meg a pillyizatok v6gs6 c6\a, vagyis annak 6rdek6ben,
hogy valamennyi fogyat6kos szem6ly val6s es6lyt 6s hat6kony, bitinyos megktlonboztet6s
neUtU t6mogat6st kapion az on6ll6 6letvitel, a teljes kozoss6gi befogad6s 6s r6szv6tel
vonatkozilsiban.
5.3.5. A mozgds szabadsdga, a kdzlekedds biztonsdga az intezmdny bels6 udvardn is
kdzve tlen kdmyezetd ben
Az 6piiletek elhelyezked6s6b6l ad6d6an mind az udvarnak, mtnd az rnt6.zm6.nyt ovez6 falnak
,rurr.r^k olyan r(:szei, amelyek nem bel6thatoak, nehezen 6ttekinthet6ek, ezrSrt a lak6k int6zm6nyen
beliili szabad mozgilsinak megnprgtat6 biztosit6sa, az esedeges balesetek, k6resetek megel6z6se
nem, vagy csak nehezen megoldhat6 feladatot jelent az lnt6.zm6nyben dolgoz6k szim6'ra, ami
illTando vesz6lyforr6sk6nt 6rt6kelhet5. Ugyancsak a ,,l6thatatJans6g" miatt )uthatott ki az a lak6 is
az rnt6zm6ny kerit6s6nek egyik szakaszdn 6ttn6szva, akit k6s6bb holtan talilltak ^z rnt6zm6fiy
kozel6ben.
A Szoctv. 94/E.$-ban a jogalkot6 r6szletesen kit6r a szemr3lyes gondoskod6st nirrit6 szoci6lis
rntlzm6nyekben ell6tottak alapvet6 jogaka, kiilonosen alra,hogy az tntezmeny az |ltala biztositott
szolgdkatist olyan m6don v6gzi, hogy frgyelemmel legyen az e\liltilst ig6nybe vev6ket megillet6
alkotm6nyos jogok marad6ktalan 6s teljes korG tiszteletben tartisira, kiilonos figyelemmel az
6lethez, emberi m6lt6s6ghoz, a tesd 6ps6ghez, valamint a testi-lelki eg6szs6ghez val6 jogra. Ezek a
jogok egyuttal meglehet5sen er6s kcitelezetts6get keletkeztetnek az int€zmlnyek fenntart6i, de
v6gs6 sorofl az int6zm6nyekben dolgoz6 szakemberek tekintet6ben. Erre Frgyelemmel
ugyanakkor olyar. tirgyi 6s szem6lyi felt6teleket sztks6ges az illlamnak biztositani, ami lehet6v6
teszr az rnt6.zm6ny alapiogp szempontok szerinti mrikod6s6t. Vagyis sztks6g van annyi k6pzett
6pol6-gond oz6 szakemberre, olyan tirgyi felt6telekre, amely lehet6v6 teszi az ellitottak szim6.ra
tnt6zm6nyen behili biztonsigos 6s szabad mozg6st, figyelemmel a magdnszftra tiszteletben
tart6sival.
Vizsg6latom feltlrta, hogy az int6.zm6ny kozel6ben b:iuz6do 81-es sz6mri f6tt jelent6s
ott
forgalma sorozatosan balesetyesz6lyes helyzeteket teremt az lrrtdzmlnyben lak6k 6s
^z
is
Megyei
lgazgat6siga
dolgoz6k szimita. A Magyar I(ozft Nonprofit Zrt. Gy6r-Moson-Sopron
vizsgdlta a k6rd6ses forgaLmi helyzetet, elismeri annak vesz6lyess6g6t 6s egyet6rt a beavatkozis
sztiks6gess6g6vel, nyitott a lehets6ges forgalomtechnikai megold6sok felt6rk6pez6s6re,
ugyanakkor valamennyi 6nntett szerv egyiittmrikoddsdnek elengedhetedens6g6t hangsrilyozz^
^

hely zet megold6sa 6rdek6ben.
Osszess6g6ben a T6pl6nypusztai telephely udvar6nak 6s a kerit6sek n6mely szakaszdnak

,,l6thatatJansiga", valamint a kozeli 81. sz6mi f6it forgalmi viszonyai olyan potenciilis
vesz6lyhelyzet, amelyben a balesetek megel6z6se, elkertl6se jelenleg nem, v^gy nehezen
megoldhat6; vagy - kilonosen a bels6 teriilet tekintet6ben - csak az 6rintettek szabad
mozgishoz, magin|lethez, privit szf|.rihoz valo joginak korlltozi,sival lehets6ges. A vizolt
int6zm6nyben lak6 ell6tottak tekrntet6ben a mrndenkit megillet6 egyenl6 emberi
vesz6lyhelyzet
^z
m6lt6s6ghoz valo alapjoggal osszefiigg6 vissziss6g kozveden vesz6ly6t td6.zi el6.
6. Int6zked6seim

A

vizsgilatom sor6n felt|rt alapjoggal osszeftigg6 vissz6ss6gok megsztintet6se 6s jov5beli

bekovetkez6stik elkenil6se 6rdek6ben

l.

az Ajbt.31. $ -a alapj6n felk6rem a Siocidlis is Glermekuddelni FdigaTgatristigjdigaTganinlbogy
a ielent6sben foglaltakra tekintettel
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gondoskodjon az 6llom6nygl.ril6sen is kifejtett fenntart6i int6zked6sek folyamatos
betartdsdr6l;
t6mogassa
egyes tnt6zm6nyek kezdem6nyez6seit 6s r6.szv6tel6t az int6zm6nyi
^z
f6r6hely-kiv6lt6si programban;
kezdem6nyezzen Magyar I(ozrit Nonprofit Zrt. Gy6r-Moson-Sopron Megyei
Igazgat6s6.g6val 6s a helyi (teleptil6si 6s megyei) rinkorm6nyzatokkal egytittmrikod6sben
- konzult6ci6t a 81-es szimu f66t 6rintett szakaszin a forgalmi helyzet biztons6gosabb6
t6tele 6rdek6ben akalmazhat6 megold6sokr5l 6s a konzult6ci6 alapjir, tett, tenni
terv ezett int6zked6seh6l t6l6koztasson.

2. az Ajbt.

32. $ alapj6n felk6rem az Intdryndry ueietdjdt, hogy a jelent6sben foglaltakra
figyelemmel tegyen yezet6i l6p6seket annak 6tdek6ben, hogy az Int6.zm6ny egyes egys6gei,
ktilon6ll6, f6lre es6 rlszei (h6ts6 udvarok, kis udvari 6piiletek) az adott infrastruktur6lis
kortilm6nyekhez k6pest a lehet6 legteliesebb m6rt6kben 6t]6thatoak, a lak6k 6s dolgoz6k
6s l6togat6k szemponti6b6l egyar6nt a jelenlegin6l biztonsigosabbak legyenek.

Budapest, 2017.
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