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Lz eliiths megindulisa
Egy n6vtelen panaszbeadv6ny lrkezett az Alapvet6 Jogok Biztos6nak Hivatalilhoz a Vas
Megyei Szakositott Otthon (VMSZO) Ivinc telepiil6sen l6v6 int6zm6ny6nek mfikod6s6t
s6relmezve.

Tekintettel arra, hogy panasz alapjin felmenilt az elliltottak alapvet6 jogai s6relm6nek
^
gyantia, az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (Aibt.) alapjin vizsgilatot
inditottam. A vizsg6lat eredm6nyes befejez6se 6rdek6ben az ijgyel kapcsolatban megkerestem r3s
felk6tem a Vas Megyei I(orm6nyhivatal, valamint a fenntart6 Szoci6lis 6s Gyermekv6delrni
F6igazgatos6g (SZGYF) Vas Megyei i{irendelts6g6nek yezet6)At, hogy vizsg6lia l<t a panaszban
foglaltakat.

Az 6rintett alkotmdnyos jogok 6s elvek
jogilllamisilg elv6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye, valamint a tisztess6ges
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Alkalmazott iogszab6lyok

o Magyarotsz6gAlaptorv6nye
o Az alapvet6jogok biztos6r6l sz6l6 201,1. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: A)bt.)
o Az eg6szs6giigyr6l sz6l6 1.997. 6vi CLN. torv6ny (a tov6bbiakban: Ettv.)
o A szoci6lis rgazgatilsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny

("

tov6bbiakban: Szoctv.)
szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis tnt6.zm6nyek szakmas feladatauol 6s
mrikod6stk felt6teleir6l szolo 1./2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a tov6bbiakban: SzCsM r.)
A pszic}iiltiai betegek rnt6.zea felv6tel6nek 6.s az el76t5.suk sot6n alkaTmazbat6 korl6toz6
intZzked6sek szab1lyaiol szolo 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet (a tov6bbiakban:
ESzCsM rendelet)

o A
o

A meg6llapitott t6nydllSs, a ,rlat6sdgi ellen6rz6s tapasztalatai

l. A

panaszos beadv6nyiban azt s(:relmezte,ltogy az int6.zm6tyben a n6v6rht6rry miatt el6fordult,

demens beieget korliltoztak a szabad mozgilsiban 6s ell6taiansiga miatt k6thizi
"gy
szorult Q<tsz6rid6,s, el6gtelen t6pl6lkozis} Azt is megemlitette, hog), el5fordul, hogy az
t
"r.te.r".
egyik ell6tottat a m6sik ell6tott segiti a napi higi6niai tev6kenys6gek elv6gz6s6beq valamint 6vek
iiu f.tnir1t6 probl6ma a riihess6g is. Panaszoka, hogy a szem6lyzet gyakra;rr cser6l6dik az

hogy
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oszt6lyok kozott, a szem6lyes ismerets6g hiinya miatt pedig olyan eset is tot6nt, hogy a n6v6r k6t
nevri ell6tott gy6gyszereit cisszecser6lte. A panaszos a probl6m6k egyik fordsaklnt az
^zorros
tnt6.zm6nyvezet6 ,,h^talomvigyit 6s diktat6rikus stilus6t" jelolte meg. Elmond6sa szerint a
dolgoz6k megf6lemliwe 6rzlk magukat, az elm:iu,lt id6szakban kozel szLz dolgoz6 hagyta ott az
tnt6.zm6nyt. A vezet6 a lak6k fel6 is empitta n6lkiil fordul. A beadv6nyt tev6 a p6nzkezel6ssel
osszefiigg6sben s6relmezte, hogy a gondnoksig alatt 611o ellltottak megtakaritott p6.nz6b6l az
int6zm6ny,vezet6 az ell6tott ,,meggy6zdse" ut6n vis6roltat (pl. britott a lak6otthonba), mikozben a
lak6t m6s oszt6lyra helyezi 6t. Elmondisa szerirrt az int6zm6ny vezet6se folott nincs p6nztgyi
kontroll, folyamatosak a ,,triikkci z6sek" , sikkasztis miatt btintet6iigy is folyamatb afl -vale jelenleg.

2. Az

ell6rds eredm6nyes lefolytatilsa 6rdek6ben felk6rtem a Vas Megyei I{orm6nyhivatal
korm6nymegbizottj6t, valamint a fenntafi6 Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi F6igazgat6s6g Vas
Megyei I{irendelts6g6nek igazgatoilt,hogy v'asgilj6k ki abeadvinyban foglaltakat.
A I(orm6nyhivatal v6lasz6ban tgy tij6koztatott, hogy elj6r6s6ba bevonta az SZGYF-eI 6s
annak Vas Megyei I{irendelts6g6t, a teniletileg i11et6kes ell6tottjogi k6pvisel5t az ell6tottt jogok
biztositotts 6gdnak, az Kormdnyhivatal illet6kes n6peg6szs6gtgyi oszt6lyit az tnt6.zm6ny higi6niai,
int6.zm6ny
kozeg6szs6gtigyi 6s 6pol6sszakmat 6llapot6nak 6s az illet6kes gy6mhat6s6got
^z
p6nzkezel6si gyakorlatdnak vizsgillatira. Bzen tulmen6en a Korm|nyhivatal Szociilis 6s
Gy6mngyi Osztillya soron kivrJli ellen5rz6st tartott a Vas Megyei Szakositott Otthonban'
Az el7en6rz6sek tapasztalatai az alilbbiak szednt foglalhat6ak cissze:
Az rnt6.zm6ny sz6khely€n (9931Iv6nc, I(ossuth L. u. 1-3.) talillhato egy id5sek otthona 6s
fogyat6kos szem6lyek otthona (ideiglenes hatilly:f bejegyz6ssel), valamint egy fogyat6kos
szem6lyek 6pol6-gondoz6 c6l.6 lak6otthona (II. sz6mi ,,Sziv6w6ny" Lak6otthon, hat|rozatfan
idejfi bejegyreg. A VMSZO a sz6khelyen kiviil k6t telephellyel rendelkezik, ahol az L szimt
Lak6otthon 6s a III. szdmu Lak6otthon tal6lhat6, mindk6t tnt6.zm6ty hatdrolttlan idili belegyii:i
nge d i //1 / rcndelkezik.
e

S

e

rymdfii

h

tdrgyi felrdrehk

A I{orm6nyhiv atal Szociilis 6s Gy6miigyi Osztillya ellen6rz6se sor6n meg6llapitotta, hogy
tnt6zm6ny alapdokumentumai rendelkez6sre 6llnak, azonban a iogszabllyt-v|ltozilsok
^z
figyelembe ret"t6r.t sziiks6ges aszakmai Program 6.s alH6z:rrend feltlvizsg6lata, kieg6szit6se. A
szabillyzatok az otthonban tulnyom6 r6szt megtal6lhat6ak, azonbarr
jJgszab|rlyban rcgzitett egy6L
'r.ugyorr,6delmi
szabillyzatot, illetve a telephelyek votatkozlsdban
rrikreg.r elk6sz*iteni u
6rd ekk6pvis ele ti f6rum m(iko d6 s 6n ek s zab 6ly z atit.
A t6rgyi 6s szem6lyi felt6telek tekintet6ben ahat6s6g meg6llapitotta, hogy aTakadtifimentes
kiiszobbel
kd{ekedds felrdtetei egik niphelten sem bi{ositotak teljes kiiriien (pl. nincs ltft, a szob6k
ell6iottak, ninr, ,A^pu, nincs akad6lymentesitett fiird6-zuhanyz6, stb.) Az id6sek 6s fogyat6kos
szem6lyek otthon6ban az A 6piilet fdldszintj6n 16v5, illewe a C 6prilet lak6szob6inak betendez6si
t;rgyar r6giek, elhasznillodtak, cser6jiik indokolt. Az otthonban nincs betegsToba, az A 6,s B
6pii"t.kbJ" n6ncs ltitogatdkfogad.tistira s;iotgild hefiisdg a B 6s C 6ptletekben a kozciss6gi egytttl6tre
s)olg6lo helyis6geketlr"rriatiaLt6rsalg6nak 6s eb6dl6nek is. A fogyat6kos szemelyek otthon6ban
6, i, id6sek otthon6ban iak6k r6sz6re a lak6s zob6k tobbs6g6ben nem biztositott a hat
egy
n1gyzetm1ternyi lak6te rilet, tiibb s4oba ryilfolt, tov6bb6 a B 6piiletb en ttz ell6tottra a lega16bb
ell6tott
tobb
f6n6l
4
lak6szobdiilban
1.9
,.irunyr6 vagy fird6k6d sem biztositott. Az lnt6zrn6.ny
kertil elhelyez6.sre.
Az A 6piirtetben (foldszinti, emeleti 6s tet6t6ri r6szen:7 szobiban), valamint a C 6piletben
uegy€sen
(foldszinti Z szZbiban), 6sszesen: 9 szob6ban afogyatiku siemdfiek ds idfukoniak egy siobiban'
melynek
meg'
tort6nt
ieriilnk elhellerytre. A profi.ltisz ttt6s a kor6bbi e1len6ru6s (2012. 6v) ota nem
6tgondol6sa 6s megold6sa ahat6s6g szerint indokolt'
A lak6otthonok (I, II. 6s III. sz.) mindegyik6ben tal6lhat6 olyan szoba, amelyben a
f6rt6l
jogszab1ly 6ltal el6trtrn'i"riit"t nem biztositott, a III. sz6mf Lak6otthon 1, szob616ban2
3

tobb ell6tott lakik. Hizaspdrok (6lett6rsak) elhelyez6s6re mindhdrom lak6otthonban

van

lehet6s69.

A szem6lyi felt6telek tekintet6ben meg6llapithat6,hogy a vrzsgillat idej6n egyik intdVniryben
sen felelt meg a sqakmai ld*$m a jogt<abib dhal elfiirlaknak. A I(orm6nyhivatal jelent6se szerint a
fogyat6kos szem6lyek otthona 6s az id6sek otthona tekintet6ben hilnyzrk 75 f6 6polo-gondoz6, 4
f6 feileszt6 pedag6gus, 2 f6 szociilhs segit6. A II. sz. Lak6otthonban az 6pol6-gondoz6 l6.tszim 1
f5, mivel tntegrdlt rnt6zm6ny keret6ben szervezett a lak6otthoni szolg6ltat6s, ez6fi az 6pol6gondoz6i munkakorcikben - az SzCsM r. 101/8. S (4) bekezd6s6t Frgyelembe v6ve - a szakmat

l6tsz6mok cisszesz6molhat6ak, 6s az egyittes l6tsz6m 6pol6-gondoz6 munkakorok eset6ben - ha
az adott munkakorb en 20 f6n6l tobben dolgoznak - So/o-kal csokkenthet6. Az el5bbiek alapi6n az
6pot6-gondoz6 l6tsz6mot az rd6sek otthona 6s fogyat6kosok otthona, valamint a lak6otthon
vonatkozis6ban egyiittesen kell figyelembe venni, mely szerintahi6nyz6 6pol6-gondoz6il6tsz6m:
15 f6. IJrtinyztk ezen kiviil m6g 2 f6 szociilis segit6. Az L sz. Lak6otthon tekintet6ben az
alkalmazott 6po16-gondoz6 lltszim 0, igy 1 f6 6polo-gondoz6, valamint 2 f6 szociillis segit6
Lttdnyzl<. A III. sz. Lak6otthonban 2 f6 szocrilis segit6 lttlnyzrk. A siakkdpryttsegi ardnl a1I. ds a

III.

s7 l--akdotthonbatx tx€m biTlositou.

t616koztat6,s^ szeflnt a szakk6pzetts6gi ariny a szakmai jogszabillyban
el6irtaknak megfelel6, azaz meghaladja a B0 7o-ot, ugyanakkor hi6nyoss6g, hogy az int6zm6nyben

A

fenntart6

az ergedllyezett szakmarlltszim 4,6 f6vel kevesebb a jogszabllyban el6lrtnil' (Az enged|lyezett
,r^k^^, l6tsz6mok tekintet6befl az tvilfici sz6khely int6zm6nyben ^z id6sek otthona 6s a
fogyat6kos szem6lyek otthona l6tsz6mhi6nya jelenleg az al|bbiak szerint alakul: hiilnyzk 4 f6
irpo6, 2,4 f6 feileszt6 pedag5gus €,s 2,2 f6 mozgilsterapeuta (a)6nlott l6tsz6m). Ugyanakkor
alilbbi munkakorokben: 0,8 f6 ment6lhigi6n6s munkat6rs, 0,8 f5
tSbbletl6tsz6m mutatk"i*
"i
foglalkoztatS.s-szervez6, 2,4 f6 szociilis ngynt6z6.) Sainos elmondhat6 az is, hogy az ut6bbi
idjszakban egyre nagltobb nehdryiget jelent a megiirendd dllrishefiek betiiltdse. Az iires 6ll6shelyek
mihamarabbi betolt6i6nek 6rdek6ben az int6zm6nlw ezet6 az 6ll6shelyeket folyamatosan hirdeti,
tov6bb6 rendszeres kapcsolatot tart zz illet6kes munkatigyi kozponttal.

26-6n tartott
Jdrdsi Hivatal N6peg6szs6giigyi Oszt|lya 2017. 6prilis
ellen6rz6se szrnt6n meg6llapitotta, hogy az id6sek 6s fogyat6kos szem6lyek otthon6ban
betegszoba 6s elkiilonit6 nem 611 rendelkez6sre (A 6piilet), csak a betegek 6tcsoportositds|val
tudi;k megoldani az elktlonit6st. A C 6piletben a lak6k elhelyez6si koriilm6nyei kedvez6denek,
betegszobl a B 6s a C 6piiletben sem biztositott. A f6z6konyh6n tobb koroszt6ly sz6m6ra
tor6-nik f6z6s, a konyha higi6niai szempontb6l megfelel6. A gyogyszettirolo szekr6nyek nagy
r6sze nem z6rt, ezek z6rhai6v6 t6tel6t meg kell oldani. Az otthonb an a l6tszimhiiny ellen6re
igyekeznek a szakrnai munk6t maximilisan biztositani. A N6peg6szs6giigyi Oszt6ly ^
kZs6bbiekb en, 2077. m6jus 1.5-6n alr6l tdj6koztatta a I(orm6nyhivatalt, hogy az int6zm6nyben
mind a higi6n6s koriilm6nyeket, mind a higi6n6s tev6kenys6get figyelembe v6ve pozitsv villtozds

A I(ormendi

tapasztaThat6.

Ai"intdirn dryben fo ld gon doTisi nud ke n1 sdg'
A tiot-6t yfri" atai Szociilhs 6s Gy6mii gyi Oszt6lya 201,7 . m6jus 77 -6n tartott soron kiv0li
ellen6z6st a VMSZO-ban. A pr.rrrrt^., Felmenil6, ^z tnt6.zm6ty lak6inak gondoz6sival
higi6n6s
(frgvelemmel a demens ell6tottalira), ell6t6s6val (eg6szs6gngyi e1t6t6s, gy6gyszerez|s,
az
vonatkozisdban
lak6i
int6zm6rry
az
kapcsolatban meg6llapitotta a hat6sig, hogy
"U7la9
gondoz6si
ell6t6s bizto"sitoit. Az 6polok, gondoz6k sotsz6mozott 6tad6-fizetet,
.garrragigyi
"r.."r",r.k.
Egy6ni gy6gyrzer-i.lhasznThsi lap is rendelkez6sre 611,. K6rhizi kezel6s
n"apl6t
,riikr6g.rr6 g6t ahizlo*o.,1i1"*" az iigyeletes orvos illtap.itia meg, amit az lnt6zm6rty r6szlegein
u"rrr"l, osl,tillyiltad6 fiizetbe rogzit iz 6polo. A tendel6s ekr6l ,,vtzitfizet" is k6sziil, illewe
keriil'
amennyiben aiuko illTapotabtnvdiozis tortenik, az a gondoz6si napl6ban is rogzit6sre
l<tsz6tad6s
a
jelentkeztek
Az tnt6.zm"ryb.. az fi6bbi 1 6vben egy lak6 vonatkoz6s6ban
ugyanis
lnt6'zlr:,6'rty
tiinetei, mivel az 1riitetteset6ben a folyad6kb.rrit.lt flem tudtAk megoldani, az
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A hi,ziowos ttid6gyullad6s
gyanija miatt k6rh6zba utalta, ak6/n6zi elhelyez6sre azonnal sor keriilt. A 1ak6 n6gy h6napot volt
k6rhizban, hozzitafioz6ja az ell6tott srilyos demencifija miatt k6rte 6thelyez6.s6t a Vas Megyei
Szakositott Int6zm6nybe (Szombathely, Gagarin u. 5.). A k6relmet az int6zm1ny tov6bbitotta, de
a lak6 elhunyt. Az eset vonatkozisiban a folyamat flyomon kovethet6, a hozz6tartoz6 r6.sz6r6l
nem 6rkezettpanasz az elhunyt lak6 ell6t6s6val kapcsolatban.
Az tnt6zm6.nyben a fiirdet6sre heti ftrdet6si rend alapjdn kenil sot. A lak6 6llapot6t6l
sor, zuhanyzo-fird6helyis6gben (zdrt a1t6
frigg, hogy on6ll6an vagy segits6ggel keriil-e
^u^
mellett) vagy ilgyban tort6nik-e a ftrdet6se, mosdat6sa. A kerekessz6kes lak6k ftirdet6se a
fiird6helyis6gben tort6nik. Agyban ftirdet6s esetr3n a diszkr6ci6t parav6nnal biztositi6k. A
mosdat6st napi szinten v6gzik. Az id6sek otthona-fogyat6kos szem6lyek otthona r6szlegen (A
6ptilet) tobbszor el6fordul, hogy az id6s ell6tott fogyat6koss6ggal 615 gondozott6l k6r segits6get.
Bz azonban a I(orm6nyhivatal tallkoztat6sa szerint nem jelenti azt, hogy az elliltott a n6v1r
helyett v6gezn6 el a munk6t. Az id6s lak6 sokszor ragaszkodik a m6sik ell6tott segits6gs6g6hez pl.
v6s6rl6s vagy 6ptleten beliiU koltoztet6s eset6n. Az elfdtottak pelenka cser6j6re szriks6g szerint, de
mirrimum napi 3 alkalommal keriil sor.
Minden lak6nak kilon n6vre szolo gyogyszeradagol6 doboza van, mely egy napi
gy6gyszermennyis6get tartalmaz. Az int6zm6ny az alapgy6gyszereket biztositja. Az id5sek
eset6ben a mobilis lak6k az osztAlyon a n6vlrszobiban kapiik meg az el6ut gyogyszert, a
mozg6sukb an korliltozott ell6tottak r6sz6re helybe viszik. A fogyat6koss6ggal 616 lakok eset6ben a
r6szlegen l6v5 eb6dl6kben 6tkez6sekhez kototten keriil kiadisra a gy6gysze4 a kioszt6st
szal<k6pzett 6pol6k v6gzrk. A gy6gyszerek kiadagol6s6rol gy6gyszeroszt6 fizetet vezetnek, melyet
azt v6.gz6 6polo al6ir, illetve szint6n ktlon jegyzk a gy6gyszer kioszt6s6t is, amelyet a feladatot
^z
v 69z6 6p olo szint6n al6:lis6v al igzzol.
Az rnt6.zm6nyben - az ellen6rz6skor jelenl6v6k nylatkozatar alapj6n - az vt6bbi 2 6vben
nem tort6nt Wogyszercsere. 2013-ban fordult el6 egy alkalommal, hogy azonos keresztnevri,
\gyarr zon az ell6t6si t6szlegen (A 6pnlet-fogyat6kos szem6lyek r6szlege) elhelyezett lak6k
gy6gyszer6t cser6lt6k ossze. Az esem6nyrf,l 2073. december 20-in iegyz6konyv k6sztlt, mely
szerint a gy6gyszercser6t elkovet6 6polo helyettesit6st l6tott el a t,3szlegen. A gy6gyszer6tadis
el6tt megklrdezte a lak6 nev6t, aki igennel v6laszolt a klrdezett telies n6vre. Ezt kovet6en amikor mdr a gy6gyszer bev6telre kenilt - egy m6sik 1ak6 t6j6koztatta a n6v6rt, hogy nem j6
gy6gyszert adott az el5bbi lak6nak, mert 6 nerr, az volt, akinek mondta magdt. A n6v6r
els6seg6lyny-ujt6st v6.gzett (folyad6kbevitel), 6s 6rtesitette a hilziorvost. Az ell6tott vit6lis
param6terei megfelel6ek voltak, szoros megfrgyel6s sor6n ttineteket nem produkilt. A n6v6r
fegyelmi megrov6st kapott. A I(orm6nyhivatal tij6koztat6,s6ban hozziltette, hogy az 6pol6k napi
munk6ja megfeszitett munkamenetet kiv6n, 6s fokozott stresszel i6r.
A N6peg6szs6giigyi Osztilly a panaszbeadv6nnyal osszeftigg6sben azt a tiilkoztatist adta,
hogy jelenleg 3 srilyos demens ell6tott 6l az int6.zm6nyben. Az rnt6,zm6nyen beltl egyiitt 6lnek az
id5i ell6tottak a fogyat6koss6ggal 6l6kkel. I(alakulnak olyan szoros kapcsolatok, amelyek
id6s ell6tott kifejezetten k6ri egyes fogyat6kos szem6lyek segits6g6t. Fzt
keret6ben
^z
int6zm6nyvezet6 6polo t6i6koztat6'sa szerint a
SZGYF vrzsg6lata ts:
meger5sitette
^z
^z
fogyat6koss 6,ggal 616 ell6tottak szivesen segitik az rd6s lak6kat. Tudom6sa van arr6l, hogy
id6nk6nt el6iordul olyan eset, hogy a fogyat6koss 6ggal 616 ell6tott segit az id6s lak5t a napi
higi6niai tev6kenys6g elv6gz6s6ben, melyhez - hatilrozott k6r6se ellen6re - mind az id6s, mind a
fogyat6kos ell6toit rugarzkodik.'f 6j6koztat6sa szerint, mivel az id5sotthoni 6s fogyat6kos otthoni
r6szleg egy 6piileten beltrl tal6lhtt6, a lak6k term6szetes egytitt6l6s6b5l ad6d6an sainos nem
rud,6k -i"a." alkalommal megakad6lyozni, hogy hasonl6 eset ne fordulion el6. A vrzsgllatot
kovet5en - az ernberi m6lt6s6g tiszteletben tartisa 6s az eg6szs6giigyre vonatkoz6 szabillyok
tntezrnlflWezet6 frgyelm6t arca, hogy semmilyen
betart6sa 6rdek6ben - az SZGYF felhivta
^z
formiban nem elfogadhat6, hogy egy ellitott vlgezzen olyat 6pol6si tev6kenys6get, melyben
fenn6li egy m6sik ell6tott joga s6rtil6s6nek vesz6lye (pl. inkontinencia bet6t cser6je).
nem rendelkezik szaki'pol6si tev6kenys6gre jogosit6 enged6llyel.
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Az SZGYF vezet6le 2017. m6jus 30-6n kelt level6ben arr6l tLj|koztatta a
korm6nymegbizottat, hogy a bendak6sos int6.zm6ny az SzCsM r. 6rtelm6ben biztositia a
gondozottak eg6szs6giigyi e116t6,s6t, 230 f5 enged6lyezett f6r6helyre 1. f6 hlziowos, 1 f6
neurol6gus szakorvos, 1 f6 pszichi|ter szakorvos kozremrikod6s6vel. Az rnt6.zm6nyben a
gy6gyszerek nem z6,rt szekr6nyben vannak elhelyezve. Az eTlen6rz6s alkalmlval szir6pr6ba
szerffen megtekintett egy6ni gy6gyszer-felhasznillilsi nyilv6ntat6 lapok vezet6se nem volt
napraklsz. Az eller'6rz6s alkalm|val a rendel5helyis6gben le16rt hat6ridelii k6szitm6ny volt. A
gy6gyszerek lejdratthatdrtde)e rendszeres ellen6rz6s6nek megtort6flte yezetett dokumenticiob6l
^
nem kovethet6 nyomon. Htrt6szekr6ny biztositott a hrit6st ig6ny16 k6szitn6nyek tdrol6s6ra, a
h$t6h6m6rs6k1et naponta m6rt 6s dokument6lt. Tobb elj6r6stenddel rendelkezrk az int1zm6ny (p1.
gy6gyszerells szab6lyzata), azonban sziiks6ges ezek aktuahz6l6sa. Az tnt6.zm6ny rendelkezik az
6pol6-gondoz6 munka sor6n keletkezett vesz6lyes hultad6k kezel6s6ref sz6lltt6,sira vonatkoz6
szerz5d6ssel. A vesz6lyes hullad6k gyfijt6se a jogszabillyban el6trt gy$jt6ed6nyben tort6nik, a 48
6r6n tu[ hfitott tirol6s megoldott. A rendelkezl.sre 6176 dokument6cio alapiiln nem tort6nik meg
az rnt6zm6nyb6l a vesz6lyes hullad6k 30 naponk6ntt elsz6l7ttisa.
Az tnt6.zm6nynek f6z6kotyh6ja van, a sziiks6ges di6t6s 6tkeztet6s btztositilsa megoldott.
A lak6k napi otszori 6tkez6s6b6l heti 4 napon 1.-szer, heti 3 napon 2 alkalommal meleg 6te1t
kapnak (eb6d, vacsora). Az elT6tottak szilmdra a szriks6ges folyad6kbevitelt rs biztositla az

Az

6tkez6ben k6zmos6si lehet6s6g van.
vrzsgillatot v6.gz6k a helyszinen tort6nt besz6lget6s sor6n

tnt6.zm6ny.

is tapasztaltik, hogy tobb,
egym6ssal p6rkapcsolatban 616 fiatal fogyat6koss6ggal 616 szem6ly 6l az tnt6zm6nyben. Az
ell6tottak r6sz6te, de ifltim szoba nem 611
int6zm6nyben fogamzl,sg6tJis biztositott

A

^z

rendelkez6stkre.
A vtzsg6lat sorin feltilrt hi6nyoss6gok megsziintet6s6re az SZGYF 6lL6spontia szerint az
al6bbi int6zked6sek szriks6gesek:
1. Sztiks6ges az int6zm6nyben eg6szs6grigyi ell6t6st v6.gz6 orvos szerz6d6s6tek
fehilvizsg6l ata, aktuahzillilsa mtnt szem6lyes kozremriko d6 psziclilter, neurol6gus.

Z. Javasolt az

int6zm6nyben vlgzett lpol6-gondozoi munka sor6n vezetett

dokument6 ci6 szilminak feltilvizs g6lata, tacionaltz6llsa.

3. ,Lz egy6ni gyogyszer-felhasznillilsi
adattafialo mmal s ztiks
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nyilv6ntart6 lapot
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iogszab6lyban foglalt

en v ez etni.

z6rhat6 tirol6s6r6l gondoskodni sziiks6ges. A gy6gyszerek leilratt
nataiiaeienet e71en6rz6.s66rt felel5s szem6lyt szriks6ges kijelolni, ^z ellen6rz6st
do kument6ltan elv 6gezni.
5. Az ilpolo-eondoz6i munka sor6n keletkezett vesz6lyes hullad6k elszdl\t|sht 30
naponk6nt biztositani, azt dokumefltAhi sziiks6ges'
6. Ai ipol6-gondoz6i munk6t sztks6ges figy megszewezni, hogy az ellitottak 4:30-5
6rai kelt6se elkerilhet5 legYen.
7. Semmilyen form6ban nem elfogadhat6, hogy ell6tott v\gezzen olyan 6pol6sr
tev6kenys6get, melyben m6sik ell6tott iogilnak s6riil6se feltltelezhet6.
B. Az nt6zi6ny infekci6kontroll protokollj6t, valamint gy6gyszercl|si eliitdsrendi6t
sziiks6ges feliilvizsg6lni 6s aktualiz6lni.
g. Az el76t6 orvosok iendel6si idej6t sziiks6ges pontositartt az eg6szs6giigyi tev6kenys6g
v6gz6s6re iogosit6 mfikod6si enged6lyben foglaltak szerint.
10. Javasolt az tntlzm6nyben intimszoba kialal<ithsa'
A i{irendelts6g tilj6koztatilst kapott a fenti hi6nyoss6gok fek6r6s6rol, melyek
megsziintet6s6re int6zkld6si terw k6sztlt a ielel6sok 6.s hat6nd6k megielol6s6vel. Az int6zked6si
terrrben foglaltak megval6sul6s6t ut6ellen6rz6s keret6ben a fenntafi6 elTen6rizni fogSa.

4. A gy6gyszerck
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in ti ryn dryt b e n e /6Jbrdul6 fertlry rc k

A kapott t6l6koztat6sok szerint a fert6z6 betegs6gek vonatkozilsilban meg6llagitottdk az
ellen6tz6sek, hogy dihess6g nagyobb szimban 2012-2013-ban fordult el5, ekkor az ANTSZ 6s
b6rgyogy6sz szakorvos segits6g6t k6rte az tnt6.zm6ny. A nihess6g kezel6s6re helvben keriilt sor.
Fert6z6.s eset6n ab6rgyogyisz dtagn6zis lapot 6llit ki, mely az orvos megilTapitS,s6t 6s a iavaslatit
tartalmazza, tov6bbi 6pol6si lap is kitolt6sre kerril, amely taftaknazza a b6rfert6tlenit6s, kezel6si
m6dszer, ruhafert6denitl.s el6r6,sit. Az ellen6rz6s id6pontjiban nem volt az int6zm6nyben
semmilyen fert6z6s, 2017-ben egy esetben meriilt fel nihess6g gyaniia, a kezel6s az el6fu6,sok
szerint megtort6nt. Fert5z6s eset6n a n6peg6.szs6giigyi hat6s6got minden esetben 6rtesitik,
tovlbbi megtort6nik a hozzdtartoz6k tijlkoztati.sa is. Mivel az ellltottak tobbszor is szabads6gra
mennek, illetve l6togat6k is tobb alkalommal 6rkeznek, a csalildt kornyezetben is felmeriilhet
fert6z6d6.s vesz6lye, tovibb6 a l6togat6k kor6ben is el6fordulhat feft6z6s, ezeket neh6z

kiktiszobolni. A hozz6tartoz6k fert6zottsl.get nem jeleztek az intlzmlnynek. Amennyiben
dolgoz6 fert6z6dott, foglalkozilsi betegs6gnek tekintette az rnt6zm6ny, a sziiks6ges kezellshez a
gy6gyszert biztositott6k. Evente egyszer fert6denit6 meszel6sre kertil sor, mely teljes kor6
fet6denit6st jelent a helyis6gekben, valamint protokoll szerinti fert6tlenit6 takaitilst is szoktak
v 6.geznt @,pinfo alapjir).
A lak6szob6kban az 6gyak matacv6d6 huzattal vannak ell6rra, nihfert5z6s el5fordulisa
eset6n a szobilban tal6lhat6 valamennyi textili6t fert6denit6 mos6ssal ttsztitj6k meg. Az
alapgy6gyszer k6szlet-list6n megtal6lhat6ak a kezel6shez sziiks6ges legjobb k6szitm6nyek.

A j|r6si hivatal N6peg6szs6giigyi Oszt6lya lelezte, hogy az rnt6zmlnyben nihess6g
el6fordul6sir6l osztilly,ukhoz jelz6s nem 6rkezett. Legut6bb 2017. jarn:,6r 16-6n tapasztalak 1, f6
eset6ben riihess6g gyanijit. A b6rgyogydsz a gyanrit meger6sitette. A lak6 e176t6sa, kezel6se
protokoll szerint megtort6nt Infectoscab k6szitm6nnyel. A lak6 a Pavilon (C 6ptilet) egytk 4 6gyas
lak6szob6j6ban lakik, a ttinetei megjelen6se el6tt elt6vozisor, otthon tart6zkodott.
Az tntlzm6nyben jelenleg 11 f6 alkalmazott l6t1a el a takadtdsi feladatokat, valamint
szoci6lis foglalkoztat6sban van takait6i munkacsoport: kiilon a r6szlegeken, a t6lal6konyh6n, a
folyos6kon. Takaritisi protokollt alkalmaznak, amely a HACCP-rendszer r6sze. Ebben
szabLlyozzdk a napi, a heti 6s ahavi takaritdsi folyamatot.
PdnTkerylds

A

panaszban felmertlt gondnoksilg alatt 6176 elTitottak p6nzkezel6s6vel kapcsolatban
meg6llapitotta a Korminyhivatal, hogy az tnt6zm6ny a vonatkoz6 szakmai logszab6ly, az SzCsM
r-ben el6irt valamennyi kotelez6 szabllyzattal rendelkezik. A Vas Megyei Szakositott Otthon
Iv6nc Plnzkezel6si szabillyzata 2017. ianfir 7-jln k6sztlt, a fenttart6 201,7. lanudr 2-6n bagyta
16v6,. A P6nzkezel6si szabillyzat mell6klet6t k6pezi ^z ,,Otthonlak6k lrt6ktirgyainak,
kl.szp6nzvagyonilnak meg6rz6se, kolt6p6nz6nek kezel6se" sz6l6 szabllyzat. Az int6.zm6ny
lak6inak 6rt6k- 6s vagyonmeg6rz6.sr6l a H6zrendek (fogyat6kos szem6lyek otthona 6s id6sek
otthona, valamint a lak6otthonok h6zkendle) 6s az Otthonlak6k 6rt6kt6rgyatnak,
ktszp€nzvasvon6nak meg6rz1se, kolt6p6nz6nek kezel6s6r6l sz6l6 szab|lyzat tafialmaz
tartalommal - rendelkez6st.
\gy
^n^zon
Az tnt6.zm6nyben a iak6k p6nzkezel6.s6re EcoStat konlwel6si programot basznilnak. Az
int6zm6ny minden lakoja egy6ni, n6vre sz6l6 kattonnal rendelkezik. A szabilyzat szeilnt
^
pl,nzkezel€s a ment6lhigi6n6s rlszleg feladatkor6b e tartozik, a p6nzkezellst v6gz6
munkat6rsaknak (ment6lhigi6n6s munkat6rs/szoci6lis igynt6.z6) felel6ss6gv6llal6si nyilatkozattal
kell rendelkeznirik. Azon ell6tottak, akik nem maguk kezelik k6szp6nztiket, meghatalmazist adnak
az intlzrn6nynek a plnzkezel6sre, gondnokolt ell6tott eset6ben a gondnok ad meghatalmazist a
p6nzkezel6sre.

cselekv5k6pes lak6k valamennyien meghatalmazdst adtak az intlzrnlny szoci6lis
igyrnt6z6je r6sz6re p6nziik kezel6s6re (ovedelem 6w6tele, t6rit6si dri megfnet6se, 100.000 forint
osszeghat6r alatti k6szplnzvagyortnak az 1nt6zm6ny ell6tottiar sz6m6ra fenntartott kozos let6ti
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szdmliln tort6n6 kolt6p6nzkezel6s). A gondnokoltak eset6ben a jovedelem 50%-a r,agyr6szt az
int6zm6nybe 6rkezik - melyet a szoci6lis igyht6z6 vesz 6t -, 50o/o -a a gondnol<hoz, ahogyan a
gy 6mhiv atal me g|llap itj a.
A k6szp6nzvagyon 100.000 forintig kozos let6ti sz6m16n kertl kolt5p6nzk6nt elhelyez6sre.
A szocidlis igyrnt6.z6 a 100.000 forintot el6r6 k6.szp6nzvagyonr6l 6rtesiti
^z
elT|tottatfhozzitartozot/torv6nyes k6pvisel6t. Azon ell6tott eset6ben, aki maga rendelkezik
keszplnzvaryon6r6l, folyoszdmllfl vagy takar6kbet6tkcinlwben helyezik el a p6nzt. Amennyiben a
hozzitartoz6t jelolt6k meg, rigy a r6sz6re adi6k ki 6ttr6.teh elismerv6ny ellen6ben. Gondnokolt lak6
eset6ben a gondnoknak ad)dk 6t, illetve az 6kala megadott szimlaszimra utaljik. Az 6tad6sr6l az
tnt6.zm6ny 6rtesiti az lnntett gyimhivatalt. A k6szp6nzvagyom6l mrnd az el\6tottak, mind a
hozzitartoz6k 6s a torv6nyes k6pvisel6k, megkapj6k a sziiks6ges t6j6koztat6,st, amennyiben
ig6nylik.
Az ell6totts letltt p6nzt6rb6l heti k6t alkalommal (kedden 6s p6nteken) tort6nik kifizet6s.
Azon lak6k, akik cselekv6k6pesek 6s k6pesek a p6nz kezel6s6re, felveszik a plnzt, 6s maguk
int6zik visdrlilsaikat. Gondnokolt lak6 eset6ben a gondnok meghatalmazist ad
rnt6zmlcny
^z
alkalrnazottia r6sz6re a visdrlilsra (foglalkoztat6s-szervez6 vagy helyettese), az igy meghatalmazott
szem6ly n6vre s2616 sziml|val szimol el, melyet 2 6pol6, gondoz6 t al6, ut6na a let6ti plnztirba
kertil a megmaradt p6nzosszeg. A helyi biif6ben tort6n6 vls6rl6s eset6n a let6ti p6nztilros a
sz6nl6k alapjdn fizeti ki avilsirolt term6ket.
A gondnokolt lak6k az lnt6.zm6ny munkat6rsainak segits6g6vel jelzik nagyobb osszegfi
v6sirl6sru vonatkoz6 ig6nyiiket a tow6nyes k6p',-isel6 fel6. Egyes esetekben av6sirl6st a torv6nyes
k6pvisel6 on6ll6an - rnt6.zm6ny tudom6sa n6lktil is - vagy a gondnokoltl|val kozcisen v6.gzi, ig6.ny
eset6n az rnt6zm6.ny munkatdtrsai is r6szt vesznek a v6sii6s, szllhtis bonyolit6s6ban. A
megv6s6rolt tLrgyi eszkoz dokument6l6sa minden esetben a lak6 szem6lyi leltfu6ban tort6nik.
Elhal6loziskor az ell6tott szem6lyes hasznilat6ban l6v6 kis 6s nagy 6rt6kri ing6s6gokr6l,
plnzvagyonr6l hagyat6ki lelt6rt vesznek fel, amely ahagyatll<t el16r6s t6rgyitkdpezi.
Int6.zm6nyen beltili 6thelyez6skor, koltoz6skor az ell6tott viszi mag|val a n6vre sz6l6
lelt6rban szerepl6 t6rgyi eszkozoket. Az int6zm6nyben az eln:ialt 6vekben kikoltoz6s nem tcirt6nt.
Az ell|tottakkal kotott meg6llapod6sokban az int6zm6nyi jogviszony megszrin6se esetkor6n beliil
szab|lyozzdk a szem6lyes haszn6latt tdrgyak 6.s meg6rz6.sre itvett 6rt6kek, v^gyorttatgyak elvitel6t,
mely szerint
int6zm6nyvezet6 a jogosultat, illetve torv6nyes k6pvisel6j6t az 6rt6kek,
^z
vagyont6rgyak elvitel6nek hat6ridej6.16l, rerdj6r6l 6s felt6teleir6l 6rtesitr.
A helyszini ellen6rz6s alkaknhval, illetve az elfen6rzott anyagok alapjin a hat6sig
meg6llapitotta, hogy el6fordult, hogy egy gondnokolt lak6 vonatkoz6"sdban ndtitor beszerz,3se,
britorv6s6rl6s tort6nt. A radtiltort 6s a britort az ellfitott szobiljdban helyezt6k el. Mivel a radtitort
mint t6rgyi eszkozt az int6.zm6ny helyis6g6be be6pitett6k, igy probl6m6Ls lehet, ha a k6s6bbiekben
az elfitott el szeretn6 vinni. A p6nzbeli megt6rit6sre vonatkoz6lag kiilon szabilyozissal az
tnt6zm1ny nem rendelkezik. A Korm6nyhivatal a fentiekre tekintettel a ielzett eset
k6s6bbiekben tort6n6 gyakorlati rcahz6l6d6s6nak lehet6s6ge miatt - jelz6ssel 6l a fenntart6 fel6. a
s z ab 6ly o z6sra v onatko z 6 an.
Az elfen6rz6s meg6llapitotta, hogy a Szocid'lis 6s Gyermekv6delmi F6igazgat6s6g mint
fenntart6 folyamatosan ellen5rzi az int6.zm6ny 6ltalv6,gzett kiilonboz6 p6nziigyi tev6kenys6geket.
2017. mijus 23-6n kelt level6ben a l(orminyhivatal I(otmendi J6,r6,si Hivatala arr6l
tiljlkoztatta a hat6s6got, hogy az rvilnci sz6khelyint6zm6ny eset6ben el6fordult, hogy az ii
hivat6sos gondnokot jelent6s t6rit6si dij tartoz6,s tendez6s6re sz6litott6k fel, amit a gondnok
tnt6.zm6nyt, hogy
p6nzkiv6ttel rendezett is volna. A gyimhivatal azonban megkereste
^z
tart6 hivat6sos
kapcsolatot
napi
tntlzm6nnyel
rl.szletezze a tartozist, hiszen 6vtizedekig az
gondnoknil ez nem fordulhat el6. A j6r6,si hivatal megkeres6s6re az rritlznr,l.ny teljesen m6s
kimutat6st kiildott, sokkal kisebb tartozisok, n6hol tulfizet6sek is el6fordultak. A gydmhivatal

jelezte

a

gondnokok 6s

a

gyilmhivatal 6ltal tapaszt probl6m6k megl6t6t

Gyermekv6detmi F6iga z gat6 sig Vas Megyei I(irendelts

6.ge

a

Szoci6lis

igaz gat6i 6nak is.
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Az SZGYF Vas Megyei lCrendelts6ge arr6l tij6koztatott, hogy a lak6otthonban
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ell6tottak r6sz6re tort6n6 v6s6rl6sok a lak6k k6r6s6re 6s a gondnokokkal tort6n6 egyeztet6s
alapjin zajltk. Az alak6, aki kikoltozik a lak6otthonb6l - a gondnokkal tort6n6 egyeztet6s alapi6n
- v^gy viszi magival az illtala vdsirolt dolgokat vagy teritlst kap. A lak6k r6sz6re tort6n6
vis6rl6sok 6s elsz6mol6sok nyomon kovethet6k. A I(irendelts6 g 6ltal 2016 m6ius6bat folytatott
ellen6rz6se sor6n a p6nzt5.r EcoStat rendszer6ben tort6n6 rogzit6sben elmarad6s volt
tapasztalhat6, ez6rt a I(irendelts6g illet6kes koll6g6ja a helyszinen azorrnali p6rrztdrel7en6rz6st
hajtott v6gre. A fellelt p6nzk6szlet 6s az el7en6rz6.s sordn meg6llapitott ziro p6.nzk6.szlet kozott
e1t6r6s mutatkozott, melynek fek6r6,sa 6rdek6ben vizsgillat indult. Avtzsgillat sor6n meg6llapit6st
nyert, hogy a papralapon vezetett p6.nztii bev6telek kozott munkahelyi 6tkeztet6s nem szerepel,
annak ellen6re, hogy az int6zm6nyben tobb kozalkalmazott dolgoz6 is ig6nybe veszi az 6tkez4si
szolg6ltat6st. A sz6mviteli referens a vrzsgillat sot6n feltirt hi6nyt elismerte, s el6adta, hogy a
hi6nyz6 cisszeget az tntlzm/cny egyik kozalkalmazottliln k r6szletekben adta oda. Elismete
tov6bb6 a plnztdrhi6nyt, valamint a vilsirl6sokra adott el6legek nem megfelel6 bizonylatol6s6t,
elszimolilsit is. Fentiek alapj6n a Szocii'lis 6s Gyetmekv6delmi F6igazgatosilg Yas Megyei
I(irendelts6g6nek vezet6ie sikkaszt6s bfntette elkovet6s6nek megalapozott gyaniia miatt
feljelent6st tett. Az eljiris avizsgillatidej6n folyamatban volt.
ry i do lg0 qd k fl a kt a d ci dj a
panaszban foglalt dolgozoi fluktuici6val kapcsolatban az tnt6.zm6ny arr6l t6i6kozt^tta
^
I(orm6nyhivatalt,hogy a dolgoz6k kor6ben a fluktu6ci6 oka egyr6szt az tnt6.zm6ny ell6totti kore,
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amely r6szben elt6r egy tiszta profil6 id6sek otthona bendak6sos int6zm6nyt5l, s mellyel sok
dolgozo ,,nem tud azonosulni". M6sr6szt az alacsony b6rez6s, tovibb6 Ausztria kozels6ge, a
kedvez6bb b6rez6.si felt6telek is az elvindod6s okak6nt emlithet6ek. Ezen tulmen6en az
int6zm6n1-vezet6 - amennyiben az int6zm6ny dolgoz6ja magatartils6val sflyosan megs6rti a
munkahelyi fegyelmet vagy tev6kenys6ge ell6totti jogokat s6rt - meghozza a sztks6ges
munk6ltat6i dont6seket.
Az SZGYF 2016. december 5-i vtzsgillata sor6n 7 dolgoz6val 6s az lntlzm6nyvezet6vel
k6szitett interjft. Munkakorok szerint - v6letlenszerfien - egy 6pol6, k6t szak6cs, egy technikai
dolgoz6, egy takarit6n6, egy irodai dolgoz6 6s egy ment6lhigi6n6s munkat6rrs meghallgatilsdta
kertilt sor.-A fluktu6ci6 ok6t egyetlen megk6rdezett dolgoz6 sem l6tta az int6zm6flWezet6
szem6ly6ben. F6k6nt az alacsony b6rez6.st 6s a kozeli Ausztria kedvez5bb munkalehet6s6geit

tatjdk az elvdndorl6s f6 ok6nak.
A munkaer5m ozgistaz elmflt 5 6vben al1bbiadatok jellemezt6kl:
. 201,3. 6vben a munkaer6mozgilst tekintve a teljes v6ltoz6s 28 f6, ebb6l 1,4 f6
munkaviszonya sz$nt meg 6s 14 6iibel6p6 volt az int6zm6nyben.
. 2OI4.6vben a munkaer6mozgls az el6z6 6vhez hasonl6an alakult, a teljes villtozis 28
f6, ebb6l 14 f6 munkaviszonya szrint meg 6.s 14 ij bel6p6 volt az int6zm6nyben.
. 2075.6vben a munkaer6mozgds a teljes v6koz6st figyelembe v6ve 24 f6,73 f6 az ij
be16p5k sz6ma, 11 f6 tilvozott az rntezmenyb6l; 6 f6 kozos megegyez6ssel, 1 f5
6thjyez6ssel, 2 f6 munkaviszonya pr6baid6 alatt, 1 f6 hat6rozott rd6 leilrta miatt, 1

.

.

1

f5nek pedig felment6ssel szrint meg'
2016. 6vben a munkaer6mozghs a kor6bbi 6vekben el6fordul6 vlltozissal azonos
m6rt6kri volt, a teljes v6ltoz6sifigyelembe v6ve 28 f6,14 f6 az ni be16p6k sz6ma,14
f6 tdvozott az inti.zm6lb6l; 1t f6 kazas megegyez6ssel, 3 f6nek pedig felment6ssel
szrint meg.
201.7.6.,6., av'r;sgillat id6pontj6ig 3 ni bel6p6 volt, 6s 5 f6 munkavrszonya sz(tr,t
meg. I(oziiliik 1 f6iakarit6 iendkivrili felmond6ssal t6vozott, oka, hogy b6ntaknazoly.
.g1i tutat. 4 f6 munk aviszonya kozos megegyez6ssel szrint meg. Koztiik 1 f6

A munkaer5 mozg;s adatainak

vrzsgAlata

sorin megjegyzend5, hogy 2013 irprllts6t6l

201.5

iatuiri6ig az tlt€zrni'rry

tivoll6ten volt.
ielenlegi vezet6je gyermek gondozlsa c6lidb6l tarttis
9

osztillryezet6 az6rt tivozott az int6.zm6.nyb5l, mert egy lak6 b6ntalmazta 6t. 1 f6
foglalkoztatds-szewez6 gyest kovet6en nem t6rt vissza az lnt6.zm6nybe, a helyi
6vod6ban helyezkedett el. 1 f6 gondoz6 magasabb b6r6rt az Opel gydrban
helyezkedett el. 1 f6 szoci6lis, ment6lhigi6n6s munkat|rs a k6pzetts6g6nek megfelel6,
kedvez 6bb munkahelyen helyezkedett el p s zichol6gusk6nt Zalaegerszegen.
Fentiekb5l l6that6, hogy mind a 2073-2014. 6vekben - mely id6szakban a jelenlegi
int6zm6nywezet6 tafi6s t6voll6ten volt, majd visszat6r6s6t kovet6en - a 201,5-2016. 6vekben is
rr,tezrr,lnyben, visszat6r6s6t kovet6en a fluktu6ci6
hasonl6an alakult a munkaer6mozgds
^z
m6rt6ke nem emelkedett,az az el6z6 6vek tendenci6l6nak megfelel6en alakult.
Korld n

$

i n td yke dd se k a / ka lm aVi s a

Az tnt6zm6ny rendelkezik vesz|lyeztet6 magatartls eset6n alkalmazand6 korl6toz6
int6zked6sek elj6r6srendj6vel. A kapott tdjlkoztatisok szerint 2015. november 4-6n tort6nt
korl6toz6 int6zked6s dokument6llsa. Az adadap 6s bet6tlap taftalmaza a korl6toz6 int6zked6s
kezdet6nek id6pontj6t, a korl6toz6s formiilt 6s lerisit, a koilitoz6s elrendel6j6nek nev6t. Az
elrendel6s indokak6nt szerepelt, hogy az ellitott sirlyos demenciil6bol adodoan nyrgtalan, jonmegy a szob6k kozcitt, szobat6rsait zal<7atja, mds ilgydba szeretne fekndni. A szabad mozgls
korl6toz6,sa az ilgyrdcs felhiz6,s6val tort6nt. Akorl6toz6 int6zked6s kezdet6nek id6pontja 8 6ra 30
perc, felold6sa 10 6rakor tort6nt. A bet6tlap szint6n teljes konien kitolt6ire kenilt. Az
esem6nynapl6ban rogzitettek szerint az ell6tott 6llapotdt negyed6r6nk6nt e1len6rizt6k, a
korl|tozis ide)e alatt v6rnyom6s6t tobbszor m6rt6k, folyad6kfogyaszt6s6t,6tkez6s6t figyelemmel
kis6rt6k. A kod6toz6 int6zked6s elrendel6s616l az ell6tottjogi k6pvisel6t 6rtesitett6k. Az id5sek
r6szleg6n 616 ellltottak koziil 4 f6 eset6ben 201,6. m6rcius 29-ikeltez€ssel fu6sos dokument6ci6
k6sziilt arr6l, hogy az elliltott eg6szs6gi |llapota, valamint saj6t betegbiztons6,ga 6rdek6ben
mozg6skorl6tozotts6.ga oki,n nappal kerekessz6kben biztons6gi hevedettel val6 rogzit6.se,
'nt6.zm6ny
6jsza,k6n pedig 6gyr6cs hasznllata lavasolt. A bemutatott dokumentumokon az
h6,ziorvosa, a pszichiilter szakoryos, az elL6tott/gondnokfhozz6tartoz6, valamint az int6.zm6ny
vezet6j 6nek allrisa szerepel.
Ai

intd1rzd ryue7,e tdue I kapcso latos kifogAn

Az SZGYF tij6koztat6s^

k

szertnt a panaszbeielent6s el6zm6.nyek6nt,2016.

jfnius 29-6n

a

Vas Megyei Korm6nyhivatal korm6nymegbizott)a kereste meg kirendelts6giiket azzal, hogy a
I(orm6nyhivatalhoz n6vtelen bejelent6s lrkezett, melynek l<tvizsg6l6sdr^ rTem rendelkeznek
hat6skorrel. A panasz a Vas Megyei Szakositott Otthon Iv6nc 6s az Ertelrri Fogyat6kosok
Otthona Cs6k6nydoroszl6 tnt6.zm6nyek cisszevon6sa kapcs6n, a leend6 sz6khely rnt6zmlny
vezet6j6flek,szem6ly6t 6rintette. A n6vtelen bejelent6s az - osszevon6st kovet6en telephelyk6nt
mrikod6 - Ertelmi Fogyat6kosok Otthona Cs6k6nydoroszl6 dolgoz6it6llrkezett,,Anonym (soksok munkat6rs)" al6r6ssal. Tekintettel ana, hogy rigy v6lt6k, a bejelent6s oka az rnt6zm6rryi
cisszevon6ssal term6szetszerrileg egyiitt 1fuo bizonytalans6gb6l, stresszb6l fakad, ez6rt
^
panaszbejelent6s kapcs6n akkor nem tort6nt vizsgillat. Az int6zm6nyi cisszevonAst megel6z6en
azonban minden 6rintett int6zm6nyben, illetve telephelyen - igy u cs6k6rnydoroszl6i telephelyen is
- a kirendeltsl.g igazgat6ja osszdolgozoi 6rtekezletet tartott a vdrhato v6ltoz6sokr6l, a dolgoz6k

megfelel6 tilllkoztatasa 6s megny'u gtat6s^ 6rdek6ben.
Ezt kovet6en2Ol6-ban 3 alkalommal lrkezett n6vtelen bejelent6s a fenntart6hoz, melyek
el5zetes bejelent6s n6lkrili vizsgillata minden esetbe megtort6nt. Helyszini ellen6rz6seik sor6n
valamennyi alkalommal arrol gy6z6dtek meg, hogy az tnt6zm6nyvezet6 a lak6khoz kell6
emp6ti6val 6s odafigyel6ssel kcjzelit. N6v szerint sz6htia 6ket, ismeri bekertl6siik el6zm6nyeit 6s a
jelenlegi dllapotukra vonatkoz6 inform6ci6kat is. I(edvesen, gondoskod6n szol hozzdiuk 6s a
lak6k is bizalommal 6s szeretettel fogadi6k.
Az int6.zrn1nyvezet6t valamennyi megk6rdezett dolgoz6 segit6k6sznek t^rt ^.
Fordulhatnakhozzi probl6m6ikkal, retorzi6r6l egyeden dolgoz6 sem tett em1it6st. A fenntart6
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munkat6rsat tnt6zm6nyililtogatilsatk sor6n soha nem tapasztaltak az int6.zm6nyvezet6 r6.sz6r6l a
dolgoz6kkal, illetve a lak6kkal szembeni negativ megktilonboztet6st. Az elTltottak r6sz6r6l pozitiv
visszajelz6seket kaptak az tnt6.zm6.nyi ell6t6ssal kapcsolatban, bizalommal fordulnak az
in t6zm6nyv ezet6 fel6..
Az int6.zm6.nyvezet6 nagy hangsrilyt fordit az lrzlkenyit6sre, tobb olyan programot
szervez, melyen pl. di6kok, a telepril6s lak6i tal6lkozhatnak lak6ikkal. Ennek keret6ben kozos
kreativ tev6kenys6geket, kozos sportol6si lehet5s6get biztosit sz6mukra. Tobb alkalommal
szer\rezett olyan progamokat, csal6,di napokat, ahol a lak6k 6s hozzdtattoz6tk, a dolgoz6k 6s
hozzitartoz6ik is r6szt vehettek.
Hasonl6 eredm6nyre jutott a I(orm6nyhivatal vizsgllata is. A korm6nymegbizott
tijlkoztathsa szerint az ellen6rz6s sor6n ahat6s5,g 5 ell6tottal 6s 6 alkalmazottal interjrit k6szitett,
az interlialanyokat ahat6sigvillasztotta ki az onk6nt jelentkez6 ellitottak, illetve dolgoz6k kozii{.
Az ell6totti interlik cisszesit6se alapj6n meg6llapitott6Lk, hogy az tnt|zm|nyben lak6k j6l
6rzik magukat, tov6bb6 emlitett6k, hogy a faluba is kij6thatnak. Az int6zm6nyben tobb
szolgilltatdst is ig6nybe tudnak venni, a megk6rdezettek tobbf6le programon tort6n6 r6szv6teli
lehet5s6get, egy6b sz6rakozS,s\ lehet6s6get emlitettek: sztnhizliltogatds, kdrtyilzils, t6v6z6s,
besz6lget6s ek, rajztalillkoz6, mfisorokon tort6n6 szetepl6s, zenehallgatils, balatoni nyaralils,
szov6d6ben foglalkoz6son val6 r6szv6tel, parkgondoz6s (szoci6lis foglalkoztat6s keret6ben),
t6rsasj6t6k. Az rnt6.zm6ny szolgiltatilsalal a lak6k el6gedettek. Egyeden megk6rdezettnek sincs
arr6l tudom6sa, hogy valaki ne kapta volna meg a szriks6ges orvosi ell6t6st. Az ell6tottak
fiirdet6s6vel kapcsolatosan elhan gzott, hogy az 6polok mrndig segitenek a lak6knak. 2 elTitott
elmondta, hogy hetente 1 alkalommal ftrdik (1 lak6 tobbszor szeretfle fiitdeni, de elmond6sa
szerint sajnos nem keriil 16 sor), a tobbiek napi szinten. A szobi'k ttsztasig|val el6gedettek, a
takarttdsb a

b e s e gitene

k.

megk6rdezettek egyik6nek sem volt soha semmilyen fert6z6se. A p6nzkezel6st r6szben
saj6t maguk, r6szben a gondnok 6s az rnt(:zm6ny v6gzi.I(edden 6s p6nteken tort6nik zsebplnz'
fizetls.V6s6rolni saj6t maguk yagy a gondnokuk ritj6n szoktak, illetve a gondnok meghatalmazisa
alapjdn a ment6lhigi6n6s munkat6rs vdsirol. A vdsdrlilst kovet6en blokkal tort6nik az elsz6mol6s,

A

a itsszajirot megkapj6k, a let6ti pinztirba tort6nik ^z elsz6mol6s. Az

6pol6-gondoz6k
probl6ma, nem
nincs
dolgoz6kkal
a
elmondt6k:
b6n6sm6di6val, hangnem6vel kapcsolatosan
A
megk6rdezetteknek
tudnak r6luk rosszai mondani, a gondoz6k a kell6 tiszteletet megadj6k.
panaszuk nem volt, az egymils kozotti n6zetelt6r6st egym6ssal rendezik. Ha segits6gre szorulnak,
tudj6k, hogy kihez fordulhatnak.
A hat6s6g munkat6rsai az int1zmlrryvezet6vel folytatott besz6lget6.s alapi6n a vezet6t
hatirozott.gy6nir6gn.k irt6k te. A lak6k a helyszini ellen6rz6s sor6n orommel fogadtik, az
nt6.zm6nyveiet6 a lak6kat neviikon sz6litotta. Az ellitottakkal folytatott besz6lget6sekb6l
leszrirhet6, hogy az rnt6zm6nyvezet6 lak6k 6let6t (mag6n6let6t, int6zm6nyi koriilm6nyeit) napi
^
szinten is i6l ismeri, a kapcsolatuk kozveden, bar6ts6gos.
Orrzess6g6ben a punaszban foglaltakat az'nterlualanyok egyeden esetben sem er6sitett6k
meg, mind a szem6lyi, mind a kornyezeti higr6ni6t dics6rt6k, a veliik val6 bdn6'sm6dot
melielel6nek tal6lt6k. Az ell6tottak szerint rendelkez6siikre all6 k6szp6nziikkel szabadon
g idAlkodrak, megbizisuk eset6n az lnt6zm6ny alkalnazottai r6sziikre a bevdsirl6st elvlgzik, az
ilsz6mol6s a v6s6il6st kovet5en pontos. A megk6rdezettek ^z tntazm€nyben j6l 6rutk magukat,
kotetlen besz6lget6s sor6n panaszt r,en;, adtak el5.
A Korm,iryhiuatal ,ilitiqontla sryint aieltitottijogok aiirutiTmiryben bi7lositottak.
A dolgozoi inte4,ilU6i leszrirhet6, hogy a munkahelyi l6gkor elfogadhat6, j6' A
helyettesit6, ofo, n6ha probllmikat, hogy kr, mikor dolgozik. A ki6g6s eller, az int6zm6nyben
mintegy 20 6ve rrrdr a dolgoz6kat 2-3 lvente mis oszt6lyra helyezik, amivel kapcsolatban
mett konnyebb a munkav6gz6s,ha ismerik az
-"g"i1i,",t6k a dolgozok,hogy nem szefencs6s, elmondt6k,
hogy ritk6n litogatia a r6szlegeket,
el6Iottakat . Az nt6.lm6nyvezir6vel kapcsolatban
az ellitottak probl6ma .set6n az todiiiltan keresik fel, 6 mindig fogadfu 6ket. Az tnt6zm6ny
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j6 lenne, ha a vezet6.s tobbet lenne a dolgoz6k
kozott, tobbet kommunik6lna az alkalmazottakkal, gyakrabban lenne munkalfiekezlet. Volt, aki
,,borzaszt6nak" talilta az |thelyez6seket, 6s tul soknak tartott^ a 72 6ris mfiszakot. Tobben
probl6mak6nt ielolt6k meg a lltszimhilnyt, de hozz6tett6k, hogy a vezetls igyekszik orvosolni a
probl6m6kat, az int6zm6nyvezet6 nagyon korrekt. A fluktu6ci6val kapcsolatban megemlitett|k az
alacsony b6rez6st, a szakemberhi6nyt, fdjlalji.k, hogy semmibe veszik a szociilis szf6r6ban

vezet6s6vel kapcsolatban megemlitett6k, hogy

dolgoz6kat, ,,nincs becsiiletiik", holott igen nagy felel5ss6ggel j6r6 munkdtvlgeznek.
Osszess6g6ben elmondhat6, hogy a konfliktusok forr6sa a lltsz6mhtirrybol fakad, illetve
int6zm6nyen beliili r6szlegeken dolgoz6k ltttdnyitdslbol, leterhelts6g6b6l. Az
^z
sziiks6gesnek tartanik a napi
rntlzmlnyvezet6ssel tulnyom6 r6szt el6gedettek,
^zonbatt
kapcsolatot avezetls 6s a dolgoz6k kozott.

Az elTiltottjogi k6pvisel6 minden h6nap els5 szerd6jdn tart fogadoorilt az'rtt6zm6nyben,
melynek keret6ben az eg6sz tnt6.zm6nytvlgrglitogatja, minden t6szleget felkeres. A l6togat6sok
alkal:mdval az int6.zm6nyvezet6 6pol6va1, a munkavillal6k r6.sz6r6l az Erdekk6pviseleti F6rumban
r6szwev6 k6pvrsel6vel tart megbesz6l6st. Az tntlzmlnyben Erdekk6pviseleti F6rum 6s 1ak6gf16s
mrikodik. Az Erdekk6pviseleti F6rum 6vente legal6bb egyszer tart iil6st, a lak6gpil6s rivente
legaldbb k6tszer, illetve szriks6g szerint tartja tl6s6t. A r6szlegeken (7 helyen) panaszlidikat
helyeztek ki, melyek bontt,sdra
elT tottloei k6pvisel5vel kozosen kertl sor. Az rnt6.zm6nyben
^z
6vente 1 alkalommal fogad6n^pot tartatak a lak6k hozzdtartozoi 6s a gondnokaik r4.sz6.re, a
jelenl6v6k
k6rdezhetnek, v6lem6nyt, iavaslatot tehetnek. Edaptan6cs is mrikodik a
^zofl
int6zm6nyben,
amelyen a r6szlegekb6l, lak6otthonokb6l 1 f6lak6,1, f6 dolgoz6 6.s az
bendak6sos
6lelmez6svezet6 vesz r6szt. Amennyiben az intlzmlnyben b6rmilyen lak6kat 6int6 gond meriil
fel, mindig kik6rik az elTiltottlosi k6pvisel6 v6lem6ny6t. Az elfitottjogi k6pvisel6 fe16 panasszal
nem 6lt sem lak6, semhozzdtartozoftorv6nyes k6pvisel6.2016.6vben 2 db;2017.6vben 1 db
p^flasz 6rkezett hozz6,, melyek alaptalannak bizonyultak.
Az elliltottlogi k6pvisel6 2017. m6jus 17-6n soron kivrili l6togat6st tett az tnttzmlnyben.
tntlzmlflWezetl segit6k6sz 6s empatikusan viselkedik az ell6tottakkal,
Tapasztalata szerint
^z
fogadoordrn az elfdtottak nem jeleztek vele osszeftgg6sben probl6mit. N6vtelen beielent6s miatt
2076-ban h6rom alkalommal is volt fenntat6i ellen6rz6s az tnt6zm6nryezet6 vezet6i stilus6t
vizsgilWa. Az rnt6zm6ny flagy frgyelmet fordit az 6rtelmileg akad6lyozott ell6tottak
foglalkoztathat6s6.gdnak novel6s6re. Az ell6tottak a szoci6lis foglalkoztat6s keretein beliil - tobbek
kozott k6zmfives mfhelyben, biokert6szetben, a park fenntartdsdban 6s az illatok
gondoz6s6ban tev6kenykednek.
Az rnt6zm6ny pillyizn k6szril nagy l6tszdm:6 tnt6zm6nyi ell6t6si forma l<tv6kis6t c6126
^
EFOP-2.2.2-77 felhivisra, melynek segits6g6vel 6rtelmileg akadillyozott gondozottak keriiln6nek
t6mogatott lakhat6si form6ba. Az elliltotgogi k6pvisel6 szerint az int6zm6ny munkatdrsai az
ell6tottiogi k6rd6sek kapcs6n segit6k6szen, ptobl6ma,6szrev6tel eset6n egyrittmffkod6en jirtak el'
E1l6totti j ogokat s6t5 gyakorlatot, szabilly talansigot nem tapasztak.
A korm6nyhivatal, a fenntart6 6s az ell6tottjogi k6pvisel6 vizsg6latai szerint az ell|tottt
jogok az lnt6zmlrryben biztositottak.
A vizs giiat

me g6llap itils ai

I. A hatisktir tekintet6ben
ezek ell6tds6hoz
zlapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hatiskor6t, valamitt
^z
sziiks6ges vizsg6lattjogosults6gokat az Ajbt. hat6tozza rneg. Az Aibt. 18. S (1) bekezd6se szerint
az alapvet6 jogok biztos6boz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint hat6sig, ezen belii{
kazszolgilltatist v6gz6 szerv tev6kenys6ge vagy mulas zt6sa a beadv6nyt tev6 szemrSly alapvet6
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jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel jdr (a tovdbbiakban egl,ritt vissz6ss6g), felt6ve, hogy a
rendelkez6sre 617o k6zigazgatl,si jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6ttve a kozigazgatlsi
hatirozat bir6s6gi feltlvizsgil^tat - m6r kimeritette, vagy jogorvoslati lehet5s6g rincs szim6ra
biztositva. A 18. $ (2) bekezdlse a) pontia alapl6n akozszolgilltatist v6.gz6 szew - friggedeniil
att6l, hogy milyen szewezei formdban mfikodik - az 6l7ami vagy onkorm6nyzai feladatot e1l6t6,
iilewe e feladat ell6t6,sdban kozremrikod6 szerv.
Az ombudsmani gyakodat a kozszolg|ltat6st v6.gz6 szervek fogalomkorlbe tartoz6nak
tekinti a szoci6lis ell6t6st nyujt6, igy az id6s szem6lyeket gondoz6 bendak6sos int6zm6nyeket,
amelyekre az ombudsman vtzsgillati jogosultsiga - az AJbt. hat6skori szabllyai 6rtelm6ben egy6rtelmfien kiterjed. Az A1bt. 1.S (3) bekezd6se leszogezitovibb6,hogy a biztos tev6kenys6ge

a 2007. 6vi XCII. torv6nnyel kihirdetett, ^
jogair6l
sz6l6 egyezm6ny v6grebajtisdnak segit6s6re, v6delm6re 6s
fogyat6kossdggal616 szem6lyek
sor6n megkirlonboztetett frgyelmet fordit
ellen6rz6s6re

II. Az alkotminyos alapiogok

6s alapelvek tekintet6ben

Az

alapvet5 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefrigg6srendszer felt6r6,sa sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzlrolag alapiogi 6rvek
felsorakoztatils|val 6.s cisszevet6s6vel tesz eleget manddrum6nak. Az ombudsmantnt|.zmlry
megalakul6sa 6ta az orszilggyril6si biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt tdmaszkodott az
Alkotm6nybir6s6g alapvet6 jogilllarrri garanci|l<kal 6s az alapjogok tartalmival kapcsolatos elvi
ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en megilllapitilsaira, valamint ^z
alkalmazta az alapiog-korliltozils alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott alaplogl teszteket.
Az Alkotmilnybtosl,g a 22/2012. (V. 11.) AB hatirozat|ban aff^ mvta'tott 16, hogy ,,aq
el6id Alkotmdry ds aq Alaptiindryt egyes rendelkeqdsei tanalmi egyei1sdge evtdn dppen nem a konlbbi
alkotmdrybinisdgi dtintdsben megelend jogeluek itudteldt, hanem aiok fgyelner kiuiil hagyds,lt kell indokolni".
Ugyanakkoratestiilet a13/2013. (VI. 17.) ABhatirozatinakindokol6sa sor6naztemelteki,hogy
az adott hatirozatban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapjdn 16, el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi hatilrozatokban foglaltak
felhasznilhat6sig6t il1et6en. A tesnilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,a\
A/kotmdrytbinlsdg a hatdfidt ues{ett alkotmdnlbinlsdgi hatiroial forriskdnt megjeliildsduel, a liryegi, a4 adott
ilgyben felmeriild alkotmtiryosstigi kirdds eldiintdsdhei s7/ksdges mirtdkii ds nry'edelm;il tat'talmi aagt s1i)uegsryril
megelenitissel hiuatkoyhay'a uagt idd4heti a konlbbi haldroiataiban kidolgoTott drueket, jogelueket. Ai
indokoldsnak is alkotnirylogi fordsainak ugltanis a demokratikas jogillamban midenki sTimira
megismerhetdnek, ellendri7hetfnek kell lennie, ajogbiitonsigigerye a7, hogy a dtintisi megfontoltisok itldthatdak,
kiiaethetdek legyenek. A rytiluinos druelds a diintds indokldsdnak litalapla. A konibbi hatdroiatokban kifq'nt
draekfelhas<ndthatrisrigtit aiAlkotmdrybinisdg mindig esetrfil esetre , a konkrdt ilgy kontextustiban uiisgi[a".
Ha cisszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XI. cikk (1)-(2)
bekezd6s6ben, valamint az Alaptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
Koztirsasig Alkotm6nydr6l szolo 1949. 6vi XX. 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 vizsgillzt tirgydt k6pez6 jog6llamisdg elve, az emberi m6lt6s6ghoz val6 iog, az
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan villtozilst az ,Llaptorv6ny szovege,
amely a kor6bbi alkotminybrosilgi gyakodat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t al6t6rnasztan6. Igy
elvi meg6llapit6saim megfogalmazilsa, az alapjogok 6.s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n ellenkez6 taralmri alkotm6nybrosS.gr dont6s megsziilet6s6ig rinyadonak tekintem az
Alkotm6nybir6s6g 6ltal mind az Alaptorvl.ny hatdlyba l6p6s6t megel6z6en, mind ^z ^zt kovet6en
hozott hatirozataibary azok indokol6s6ban kifejtett meg6llapit6sokat, kovetkeztet6seket.
Kiemelend6 emellett, hogy az Alaptorv6ny )X/. cikk (5) bekezd6se ktlon is tartalmazza, hogy
Magyarorsz6g knlon int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 616ket.
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l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alaplinMagyarorsz6g fiiggeden, demokratikusjogillam. Az
Alkotm6nybir6s6g kor6bbi toreden gyakodata alapjln ennek a jogilTami min6s6gnek
Alkotm6nybit6s6g felhivta a figyelmet
n6lktilozhetetlen eleme ajogbiTtonsdg. Ahogyan pedig au^
^z
B)
cikk
(1) bekezd6se 6s az Alkotminy 2.
Alaptow6ny
a 30/2012. (rL 27.) LB hatirozatiban, az
S (1) bekezd6se ^zottosan delHa6lja a jogilllami kJLauzulilt, tehit ^z eddig kialakitott
alkotm6nyb fu osigi gyakodat relev6nsnak tekinthet6 a vizsgl.lat sor6n.
Az Alkotminybt6s6g 6ltal gyaknn hivatkozott t6tel, hogy a jogbiztons6g az 6llam - s
els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak btztositisit, hogy
log eg6sze, egyes
^
tekintve
mrikod6stiket
jogszabillyok
egy6rtelmffek,
is
vil6gosak,
egyes
r6sztertiletei 6s
^z
jogbiztons6g
nem
kisz6mithat6ak 6s el6rel6that6ak legyenek a norma cimzettjei szimira. A
csup6n az eryes nortn6k egy6rte1mfis6g6t koveteli meg, de az egyes iogSntlzm6nyek mrikod6s6nek
l<tszimithatos|,g|t is. A jog61lamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgatds
torv6ny a16 rendelts6ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek a jog dltal megillapitott miiktiddsi
rendben, a polg6rok szimita megismerhet6 6s l<tszdmirhat6 m6don szabillyozott korldtok ktiTtitt
fejtik ki tev6kenys6giiket. Nem hagyhat6 figyelmen kivtl tov6bb6, hogy a kisryimithatdsdg- beleirtae
ai egysdges jogalkalma3ist - ds a4 eljdnisi garantidk biytositdsa s<lrlwtx tissrykapcsolddik a7 egyes alanli
atapjogok, siabadsdgogok uidelmdael, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st.
2. Az Alaptorv6ny II. cikke alapjin az emberi mdltdsig s6rtheteden, minden embernek )oga van az
llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz. A kor6bban :r6rryad6 6.s az -Nlaptorv6ny hatllyba l6p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent6 alkotm6nyblr6s6,g gyakorlat az enrrben m6lt6s6ghoz val6
joggal kapcsolatos
hivja fel a figyelmet, hogy a mdltds,lg a7 emberi dlettel eleae €gyiilt idrd mindsdg
^n ^t^
oii4, otithototlon ds korldtoThatatlan, s eidrt minden emberre nd4ue egyenld. Az egyenl6 m6lt6s6ghozval6
ne lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott
iog-az liethez val6 joggal egys6gben aztbiztositja, hogy
j"[ifrg kiiionbs6get tenni. Emberi mdbtistiga ds dhte mindenkinek iinthetetlen, aki ember, Jilgetkniilfi{kai
6isryllemi fejlettsdgetfil, illetae dltapottittfl, ds attdl is, hogy embei lehetdsegeb1l mennlit ual1sitott meg is midrt
ann1tit.2 A-m61t6s6ghoz val6 jognak r6.sz6t klpezr az is, hogy minden embert m6sokkal egyenl6
egyes emberek 6s embercsoportok kozott tilos
m61t6s6gri sz.m6lyk6nt kell kezelni, vagyis
^z
I. cikk (3) bekezd6se hatLrozza meg az alapiog
Az
indokolatlan, 6sszerftlen ktilonbs6get tenni.
korl6toz6s kdt6riumait, amely szerint ara csak m6s alapvet6 iog 6w6nyesii{6se vagy valamely
alkotm6nyos 6rt6k v6delme 6rdek6ben, a felt6tleniil sziiks6ges m6rt6kben, az ellrni kivint c€llal
arinyosan, az alapvet6 jog l6nyeges tafialmhnak tiszteletben tattlsival keriilhet sor.

II

I. A v izs gfuLat 6rdemi me gdllap(tis ai, k<ivetkez tet6s e k

szoci1lis jogok szerteilgaz6ak 6s tulmutatnak az -Llaptow6ny rendelkez6sein, tobbek kozott
nemzetkozi egyizm€nyekbe=n rogzitettek, igy az 1.966-ban elfogadott a Gazdasdgi, Szoci6lis 6s

l. A

arn villlalkoznak,hogy
Fzen tulmen6en a
megval6sitiilk'
folyamatosan
a benne trJr"pl6 iogokat u^gy'uroinal vagy

I{ultur6lis

J"g.t Nemzetkozi

Egyezs6gokmdnydban, amelyben az 611amok

Magyarorsz1gin 1ggg. 6vi C. torv6nnyel kihirdetett Eur6pai Szoci6ljs Chartilbat is
mel|atdrozti'k, hogy milyen szoci6lis jogokat kell megval6sitani a rlszes 6llamoknak. Ennek t6sze
a sioci1hs 6, eg6sz!6gtgyi segits6gre val6 jog, a szoci6lis i6l6ti szolgilkatisb6l val6 r6szestl6s ioga,
a csal6d)oga a szoci6lis, iogr 6s gazdasdgrv6delemhez'
Az=Alaptorv6rry.nkl, urrnuk alapjltn a szociillts jogokr6l tobb m6s iogszabily rendelkezik.
Az 6llamaktivit6s6t feit6telez6 szoci6lis Jog"k megval6sit6sa a megfelel6 tnt6.zm6nyek l6tehoz6sa
mellett az iglnybev,Steliikkel kapcsolatos ilunyi jogoknak a torv6nyekben val6 meghat6tozhsfval

2

Lisd:

23

/ 1.990. (X.

31

') /'B hatlrozat

t4

tort6nik.3

Az Ajbt. 1.S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n ktilcinosen hivatalb6l inditott eli6r6sok lefolytat6s6val - megktilonboztetett figyelmet for&t a
2007. 6vtXCIL torw6nnyel kjhfudetett, a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek iogair6l sz6l6 egyezmlny
(CRPD) v6grehajt6s6nak segit6s6re, v6delm6te 6s e11en6 rz6s6re.
A szerz6d6sek logirol sz6lo B6csi Szerz6d6.s 31. cikke 6rtelm6ben a szerz6d6st
j6hiszemfien, kifejez6seinek szcivegosszefrigg6srikben szok6sos 6te1me szerint valamint tirgya 6.s
c6lja frgyelembev6tel6vel kell 6rtelmezni. A fogyat6koss6ggal 616 szemllyek jogair6l szol6 ENSZ
Bgyezm6ny 1. cikke 6rtelm6ben azEgyezm6ny c6lja valamennyi emberi jog 6s alapvet6 szabadsdg
teljes 6s egyenl6 gyakorlils6nak el6mozditisa, v6delme 6s biztositisavalamennyi fogyat6koss6ggal
616 szemlly sz6mdra, 6s a vehik sziiletett m6lt6s6g tiszteletben tart6s6nak el6rnozdrtisa. Az
Egyezmdny alapelvei kozott els6k6nt emliti tovibb6, hogy a fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyeket is
megilleti a velesziiletett m61t6s 69, az egy6ni auton6mia tisztelete, bele6rtve a sa16t dont6s
meghozatalilnak szabadsilgdt 6s a szem6lyek fiiggedens6g6t. Ebb6l kovetkez6en a ielent6s
tartalmdban az emben m61t6s6g alapjogp v6delm6nek prim6tus6b6l vezeti le a fogyat6koss6ggal
616 szem6lyeket megillet6 tov6bbi 6s felhivott alapjogok 6rv6nyesiil6s6nek probl6m6it'
Mindehhez kapcsol6d6an szeretn6m kiemelni, hogy a fogyat6koss6gtudom6ny szak6.rt6i
Egyezm6ny elfogadisa. Nrgy el6tel6p6st jelentett
szerint paradtgmavilltilst jelent
^
^z
fogyat6koss6ggal €16 szem6lyek jogainak owosi szeml6let6r6l a szoctilhs szeml6letre val6 6tt6t6s,
azonban ezt kovette az ijabb lepes; az embed jogi megkozelttls alapiln va16 gondolkod6s. Az
emberi jogi szeml6let l6nyege az ln$uziv (az alany auton6mi6i6tak a szociilis kozegben val6
6rv6nyesiil6se) 6s szubsztanci6lis (l6nyegr, a fogyatlkos embett mtnt az emberi jogok alanylt 6.s
trem t6rgy6t szem el6tt tart6) gondolkod6sm6d.
Az ombudsman alkalm^s a:ra. hogy a maga semleges 6s kiegyensflyoz6, kozvettt6
szerep6vel, illetve a l<tzdrolag az alap)ogv6delemre fokusz6l6 tev6kenys6g6vel, az F,NSZ nemzeti
emberi jogi int6zm6nyek6nt val6s tartalmat adjon a CRPD-ben foglaltaknak. Annak az
flemzetkozi embed jogi standardoknak is megfelel6en - tov6bbi
Egyezmlnynek, amely

- ^
a

el6rel6p6seket generillna

fogyatlkoss6ggal 616 emberek alapvet6 emberi iogainak

6rv6nyestil6s6ben.

Az ENSZ Fogyat6kosiigyi lizottsiga 201,4 m6jus6ban bocs6totta ki az Egyezm6ny 9. cikk6hez
(Hozz6,f6rhet6s6g) f$zott Alt"l6rror megtregyzlslt [Genetal colnment no. 2.Q01,4)1, amely
leszogezi, hogy iz egyenl5 es6l1,ri hozz6f6r6.s a fogyat6kos szem6lyek szim6n az on6l76 6lewitel 6s
felt6tele, h"Sy t6rsadalom teljes, valamint egyen6t6k(r tagai lehessenek. A ftztkai
"
^.r.rrf
kornyezeth ez,kozleid6shez, inform6ci6hoz 6s kommunik6ct6hoz - bele6rtve az inform6ci6s 6s
kommunik6ci6s technol6gi6kat 6s rendszeteket -, a nyilv6nos sig szdm|ta nyiwa 6s rendelkez6ste
616
6116 l6tesitm dnyel<hez 6s szolg6ltat6sokhoz val6 hozz6,f6rhet6s6g hiilnyiban a fogyat6koss6ggal
szem6lyek nem egyenl6 es6lyekkel vehetnek t6szt a t6rsadalmi 6letben.
A dokumenrum a r6szes 6llamok kotelezetts6gei kapcs6n rogziti, hogy
o a hozz6f6rhet6s6g megval6sit6sat fokozatos v6grehajt6ssal is biztosithat)ik a t6szes
6llamok, az akadilIyok 6s a korl6tok rovid- 6.s koz6pt6vi tewek alapi6n, hat6kony
m6dszerel val6 lebontAsival; mrndezt folyamatosan 6s tendszerezettetr, fokozatosan
6s egyenletes eloszl6sban;

.

r6szes 6llamok kotelesek elfogadni, kihirdetni

^hozzdf6rhet6s6gi
kialakitaniuk; ;

6s monitorozni a

nemzeti

standardiaikat; els6 l6p6sk6nt egy megfelel6 iogi kerettendszert kell

t6szes 6llamoknak v6llalniuk kell a logszabllyok |tfogo
hozz6f6rhet6s6gi szempont6 - vizsgillatit a loghl.zaqok azonositilsa 6s monTtorozasa,

o
3

valamint a v 6grehait6s 6rdek6b en;
a r6szes 6llamok segits6g6re lehet a hozzlf6rhet6s6gi standatdok f66tamlnak olyan

L6sd: 28/1994. Cf.20') ABhat|tozat
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o
.
.
.

meghat6roz6sa, amelyek tobb teriletet is felolelnek;
sziks6ges lenne ahozz6f6rhet6s6g minimum kovetelm6nyeit meghatirozti akoz- 6s a
magtnszfdra v6lTalatai 6ltal, a krilonboz6 fogyat6kossiggal 616 szem6lyeknek nyujtott
s z olgilltatdsaik vo natko z 6,sdb an;
r6szes 6llamoknak szem el6tt kell tartaniuk a fogyat6koss6g alapj6n val6

^diszkrimin6ci6

ttTalmilt,

6s

amennyiben sziiks6ges, m6dositani

^

.ronatkoz6

logszabllyokat;
teszes 6llamoknak meg kell vizsg6lrriuk a kcizbeszerz|.si jogszabillyakat is annak
^6rdek6ben, hogy azok tartalmazzik-e a hozz6f6thet6s6g koveteim6nyeit;
reszes 6llamok fogadjanak el akci6 terveket 6.s stat6.gp6kat a hozzdf6rhet6s6.g
^akadillyarnak azonositis6ra,hat6ttd6k meghatirozilsdval6s a hum6n valamint az anyagl
et6forr6sok rendelkez6s re bocs6t6siv al.

illlamnak, a tilrsadalom szewezeteinek 6s tagjainak oly m6don kell tev6kenys6gtket v6gezti,
hogy az ne okozhasson olyan k6rosod6st, amely fogyat6koss6gk;talakuJdslhoz yezet, illetve olyan
koriilm6nyeket kell l6trehozni, amelyben a fogyatlkos emberek k6pesek lesznek teliesebb 6letre 6s

Az

fakad6 terheik csokkenthet6ek. A tervez6si, dont6si folyamatok sor6n
kiemelten kell kezelni a fogyat6kos szem6lyek saj6tos sziiks6gleteit, 6s figyelemmel kell lenni arra,
hogy a fogyat6kos szem6lyek a b6rki 6ltal ig6nybe vehet5 lehet6s6gekkel csak kiilonleges
megold6sok alkalmazdsa eset6n 6lhetnek. A fogyat6kos szem6lyeket 6rint6 dont6sek sor6n
tekintettel kell lenm arra, hogy a fogyat6kos szem6lyek a t6rsadalom 6s a helyi kozoss6g
egyenrangir tagai, ez6rtmegkell teremteriazokat a felt6teleket, amelyek lehet6v6 teszik szimukru
a tirsadakri 6letben val6 ft.szvltelt.
Az 6llam koteles gondoskodnt a fogyat€kos szem6lyeket megillet6 jogok 6rv6nyesit6s6t61,

a fogyat6koss6gukb6l

a

fogyat6kos szem6lyek billu:ilnyait kompenz6l6 tntlzmlnyrendszer mrikodtet6s6r6l ^

nemzetgazdas6g mindenkori lehet6s6geivel osszhangban.

2. A Yas Megyei Szakositott Otthon keretein behil az tvdnci sz6khelyen egy id6sek otthona 6s
fogyat6kos szem6lyek otthona (ideiglenes hatillyi beiegyz6ssel), valamint egy fogyat6kos
szem6lyek 6pol6-gondoz6 c6lu lak6otthona (II. szimi ,,Szivdwiny" Lak6otthon, bat6rozat)an
idejri bejegyz6$ mrikodik. A VMSZO k6t telephellyel rendelkezik, ahol az l. szimi Lak6otthon
ta,l6lhat6, mindk6t tnt6zmlny hatarozat)an idejri bejegyz6si enged6llyel
6s a III.
"i6^ilak6otthon
rendelkezik. Az id6sek otthon6ban 40 enged6lyezett f6t6helyen 34 f6 id6s ell6tott 61, a fogyat6kos
szem6lyek otthon6ban 160 f6r6helyen 151 fogyat6koss6ggal616 gondozott lakik.
A bevont hat6s6gok vizsgillatatnak eredm6nyeit risszegezve meg6llapithat6, hogy az
ellen5z6sek felrirtak hi6nyoss6gokat mind a tdrgyi, mind a szem6lyi felt6telek vonatkozisiban,
tovdbb| a fenntart6 6ltal v6.gzett m6dszertant vizsg6lat eredm6nyeklnt az eg6szs6giigyi ell6tds
vonatkoz6s 6ban. A lak6k, hozziltartoz6k r6.sz6r6l felmerill6 panaszok kivizsg6,llsa megtcirt6nt,
amennyiben sziiks6ges volt, int6zked6s megt6tel6re kenilt sor. Az ell6tottak jogainak s6relm6re,
.rorbi6r6, a utal6 letet<et egyik hat6s6g sem tapasztalt, a panaszban foglaltak azonban t6szben
megalap o z ottnak

b iz

onyrrltak.

2.i,.,,\z SzCsM rendelet 4. S (1) bekezd6se szerint a szem,Slyes gondoskod6st nprit6 tnt6zm6nyt
fgy kell kialakitani, hogy az tomegkozleked6si eszkozzel konnyen megkozelithet6 legyen,
6fi1.tein.k 6pit6szett megold6sai tegy6k lehet6v6 az akad6lymentes kozleke-d-est, butorzata 6s
b^erendez6si, felszerel6 si 16rgyar, az 6letvitelhez sztiks6ges kodilm6nyek felelienek meg
^z

ell6tottak 6letkori s aj 6to s s6gainak, eg6s z s6gi 6s mo zg6.s6llap ot6nak.
A 41.S (+) 6s 42. S @ bekezd6se el6trja, hogy a bendak6sos rnt6.zm6ny akkor alkalmas
gondoz6si f.Laat"t elT1tisim, ha a lak6szob6ban egy ell6tottra legal6bb hat nl.gyzetm6ternyi
iak6teriilet, ttz ell1tottalegal6bb egy furd6k6d vagy zuhanyz6, valamint nemenk6nti illemhely jut
6s biztositott a folyamaios ffit6s- 6s melegviz-szolgilltatis. Ha e rendelet m6sk6nt nem
16

rendelkezik, a bentlaki'sos int6zm6nyi lak6szobdban legfeljebb n6gy szem6ly helyezhet6 el.
N6gyn6l tobb szem6lyt egy lak6szob6ban csak kiv6telesen indokolt esetben, valamint soron kivtili
elhelyez6sre -vona;tkoz6 ig6ny eset6n lehet elhelyezni, figyelemmel az Szoctv. 92/K. S (5)
bekezd6s6ben meg6llap itott korl6ta.
Az SzCsM r. 93.$ 6s 94.$-ban foglalt rendelkez6sek szerint a lak6otthon eset6ben egy
lak6szob6ban kett6, kiv6teles esetben n6gy szem6ly helyezhet5 el. Lak6otthoni forma
6ptilet alkalmas, amelyben szem6lyenklnt a lak5szob6ban legal6bb nyolc
kialakitdsdr^
^z
^z
n6gyzetm6.ter nagys6.gi lak6teriilet jut, tiz ellltottn k6t frird6szoba (ftird6k6d vagy zuhanyz6).
Az el7en6ru6sek felt6rt6k, hogy a VMSZO int6zm6nyelben az akadillymentes kozleked6s
felt6telei nem biztositottak marad6ktalanul, a szoblk tulzsifoltak, eBI t6sziikben ^z
enged6lyezettn6l tobb ell6tottak helyeztek eI, m6s r6szrikben az el6tt alapteriilet m6rete nem
megfelel6. Ezen tulmen6en a vtzsgillat a szemllyi felt6telek tekintet6ben is hi6nyossigot tdtt fel, a
szal<k6pzetts6.gS ar6ny - a Korminyhivatal jelent6se szerint - k6t lak6otthon tekintet6ben nem
:r;rt6zm6flyb en dolgo z 6i l6ts z6mhi6ny tap as ztalhat6.
biz to sito tt, tov 6bb 6
^z

A

fentiekbdl ktiuetkeiflen megillapitom, hogy o< intdryndrl1

tdrgi dt siemdfii

feltdteleinek hidryta

ai

elltitottak d/etheids embei mdltrlsighoiuall jogiualt)srryfiigesben uisslissrigot okoi,

2.2. Az ellen6rz6sek feltirtlk, hogy az elmtlt 6vekben val6ban el5fordult olyan eset, hogy k6t
azotros keresztnevri ell6tott gy6gyszer€t a n6v6r cisszecser6lte, 6s val6ban sziiks6g volt egy
demens ell6tott - tobbek kozott - l<tszilrad6s miatti korhizi kezel6s6re' Fenti esetekkel
kapcsolatba n az tnt6.zm6ny megtette a szriks6ges int6zked6seket, a vizsg6latok szakmai mulaszt6st
nem 6llapitottak meg, illet6leg a gy6gyszereket osszekever6 dolgoz6val szemben a felel6ss6gre
von6s megtort6nt.
A fenntart6 - az illtala az int6zm6nyben megval6sul6 eg6szs6gngyi e\76t6sta, 6pol6s,
gondoz6s min6s6g6re, a gy6gys zerel6,sre, a szakorvosi ell6t6s 6s kothizi kezellshez val6
iozzijut6sta, a b.itlak6ros lnt6zm6ny orvosa 6ltal tortlnt kezel6sekre, az ell6tottak eg6szs6giigyi
1llapo,tinak rendszeres ellen6rz6s6re eV6gzett m6dszertani meg6llapit6sok alapjin a
hi6nyoss6gok megsztntet6s6re int6zked6si terv k6szit6s6t rendelte el, tovilbb| annak

vizsgiln f o gia.
Az ell6tottak p6nzkezel6s6vel kapcsolatban megillTapitotta a vtzsgilat, hogy ^z
int6zm6nyben val6ban felmeriiltek olyan vissza6l6sekre gyanrit ad6 koriilm6nyek, melygl'k9l
kapcsohttan jelenleg biintet6e1i6r6.s van folyamatban. Sziiks6ges tovibb6 megteremteni a lak6k
r6.iz6r6ltort6n6 naglobb 6rt6kii tirgyi eszkozokbeszerz6se kapcs6n azokintlzm6nyben tort6n6
felhaszn6l6,san^k, iilu^int rntlzminyb5l tort6n6 elkoltoz6s eset6n, a lak6k r6sz6te tott6n6
megval6 sul6s 6t ut6elle n6rz 6s keret6ben

kiad6s6nak, 6tad6sinak r6szletes szabillyozisi felt6teleit.

Az

int6zm6nyben folyamatos

a

fluktu6ci6, azonban ez nem vezethet6 vissza ^z

rnt€zm6nyv e z et6 s z em6lY 6t e.
Fert6z6 betegs6gek 6vente 1-1 alkalommal el6fordulnak,

vonatkoz6 szakmat el6ir6sok, tov 6bb6 protokoll szednt

a fett6tlenttlst az tnt6.zm6ny

a

elv 6.gzi.

A I(orm6nyhivatal tilllkoztitott, hogy a gondnokolt ell6tottak

p6nzkezel6s6vel
a bendak6sos

kapcsolatban indokoltnak tartja a gondnokok
Any"kben lak6 gondnokoltak vonatkozds6ban a tendszeres kapcsolattaftilst, tov6bb
^i6z
d6 s 6t'
gy 6mhiv atalo k 6 s az rntizm6nyek folyamato s kap c s ola ttart6s 6t, egytittmiiko

munk6j6nak e17en6tz6s6t,

a

2.3. L vtzsg1lat sorin a I(orm6nyhivatal rendelkez6semre bocs6totta az 11fi6zrr,1ny ,,I{orl6toz6
eset6n"
int6zked6sek szab6lyozfisu az lntlzm6nyben ell6tott szem6ly vesz€lyeztet6 magatart6sa
cnn$ szab6lyzat6t.
Az SzCsM. r. 1,01/A $-a szerint a pszichiiltnai betegek, szenved6lybetegek 6s fogyat6kos
vagy kozveden
szem6lyek bentlak6sos nt6zl6ny6ben, ha az elTiltott szem6ly veszllyeztet6
vonatkoz6
torv6ny
CLIV'
6vi
1'997.
veszllyeztet6 magatart6st tanrisit, az eg6szs6giigyr6l szolo
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tendelkez6seit kell 6rtelemszerfen alkaknazti. A korl6toz6 int6zked6s alkalmaz6,s6r6l
^
szolg6ltatdst nyujt6 r6szletes eljirisrendet alal<rtl<t ab6zuendben, amelynek tartalmaztiakell,
a) az tnt6zm6ny munkarendj6t figyelembe v6ve a korl6toz6 int6zked6s elrendel6s6nek szabdlyait,
b) a korl6toz6 rnt6.zked6s egyes formlr mell6 rendelt maxim6lis id6tartamot,
c) a kotli,toz6 ttt6zked6s egyes formdt mell6 rendelt megfigyells szab|lyait,
d) a korl6tozis felold6s6nak szabilyatt,
e) a panaszjog gyakorl6s6nak r6szletes szabllyait.
A Szocw. 94/G $ (1) bekezd6se szerint az F;:d;w. 1BB. S d) pontllban meghatirozott
betegeket elf5t6 valamennyi bendak6sos int6zm6nybefl az Eiiw. szedntt vesz6lyeztet6 vagy
kozvetlen veszllyeztet6 magatafils tanisit6sa eset6n a ps{chidtiai betegek jogaira uonatko4i
rerudelkeydsekfigyelembeudnle mellett aiEiitu. 192. [-dt kell alkalmaqni az e $ szerinti elt6r6sekkel. Ezt a
rendelkez6st kell alkalmazri az Etitv. 188. $ a/ pontia szerinti pszichiitiai tntlzetekre, igy a
pszicliiltiai betegeket el16t6 szociilhs tnt6zmlnyekre is. Az Eiitv. 188. $ /) pontja apszichiiltriai
betegek kor6be sorol)a a BNO F00-F99 szerinti ment6lis- 6s viselked6szavarokkal dragnoszttzih
szem6lyeket, igy u demenci6val 6s 6rtelmi fogyat6kossdggal 616 szem6lyeket is.
A rendelkez6semre bocs6tott szabllyzat 2.4. pontja rigy rendelkezik, hogy ,,akorl6toz6sr6!
orvost el6rhet6s6gekor azonnal 6rtesiteni kell. Az orvosnak a korl6toz6 int6zked6st ^z
szombatfvasilrrap kiv6tel6vel - 1,6 6rdn beliil irisban kell iovihagpnta. Ennek hi6ny6ban a
korliltozdst meg kell sztintetni. H6w6g6n, tov6bb6 24 6rdt meghalad6 munkasziineti napon a
ko rl6to z 6 in t6 z ke d6 s j ov 6hagy 6s 6r a az lnt6 z etv ez et6 ip olo j o go s ult. "
Ai iddrytt siabdfioias nem felel meg a jogsiabdfii rendelkeTdseknek. Az orvos el6rhet6s6g6nek
tnt6.zm6nyvezet6 6ltal miiszakonk6nt kiielolt, a korl6toz6 int6zked6s
hi6ny6ban ugyan
^z
alkaknazilsira dont6si joggal rendelkez6 6polo is jogosult lehet a korl6toz6 int6zked6s elrendeldrire
(Szoctv. 94/G (2) bek.), azonbanilyen esetben sem mell6zhet6 aiintdTrndryt orvosdnak 6rtesit6se 6s
az rnt6.zked6s orvos alta.\, ffasban tort6n6 jdutihagydsa. A lov6hagy6snak - tekintettel arra, hogy
pszichi6tia betegekr6l van sz6 - az B:iitv. 192. $ (3) bekezdl.se alapiiln 2 drin belill kell'
megtot6nnie. Fontos garanciilhs rendelkez6s, hogy a jogszabilly a lovAhagyds id6tartam6t 6r6kban
Itatfurozza l:neg, igy eryn iddtartam munkarTiineti napon, il/etue hituigen is alka/ruaytndd.

fentieken tttl a szabillyzat tobb helyen rigy rendelkezik, hogy a korlitozo int6zked6s
elrendel6s6 :fr|72 6r6nk6nt kell jelent6st tenni, valamint az tntlzmlflyvezet6 48 6r6n belirl koteles
tiljlkoztatnt az elTiltottjoqi k6pvisel6t 6s a torv6nyes k6pvisel6t akorl6toz6s felold6s6r6l.
Az E,SzCsM r. 4. \ (7) bekezd6se szednt a korl6toz6 int6zked6s elrendel6s6re iogosultak
kor6t, illerve a koi6toz6.sok elrendel6s6vel kapcsolatos 6rtesit6s tendj6t kiilon toru6ny hat|rozza
meg. Az 6rtesit6s rendj6vel kapcsolatban r6szletes szab6lyokat a Szoctv. 94/G $ (3) bekezd6se
tarialmaz, amely szednt a korltitolisnil aTintdTpdrgtuerytd haladdktalanul k\teles lQ'dko{atni a tiirvinltes

A

kdp ui s e l6t ds

a7 e lldto ttj ogi kdp ai s0 l6t.

Szimos kor6bbi ielent6semben hangsrilyoztam 6s kiemelked6sen fontosnak tartom

rogziteni, hogy a korl6toz6 int6zked6sek jogszab6lyban meghat6rozott szoros alkalmazisinak 6s
do*kument6l6,i6nak, az elliltott)ogi k6pvisel6 6rtesit6s6nek c61ja, hogy ezen jelent6s alapjogkorlfitozfusokra csak megfelel6 garanciilk mellett keriilhessen sot. A megfelel5 szemllyek (az
rnt6.zrn6ny oryosa, a tor6nyes k6pvisel6 6s az elTiltottiogi k6pvisel5) kod6tozo rnt6zl<ed6sekr6l
val6 6resit6s6nek szint6n garanci6lts jelent6s6ge v^rt az ell6totti iogok 6rv6nyestl6se
helyzetben l6v6 ell6tott 6rdekeinek,
szempont,6b6l.
Jelent6s6ge abLan 6ll, hogy a l<tszolgilhatott
.v6delm6re
6rtesiilion e srilyos alapiogleghamarabb
lehet6
a
szem6ly
hivatott
jogainak
kirl1tozisr6l, 6s annak figyelemmel kis6t6s6vel, a sziiks6gess6g-ar6nyoss6g krit6riumainak szem
eli6r6s torw6nyess6g6t.
el6tt tartils6val biztosith ass^
^z
Hat6sigi F6oszt6ly Szoci6lis 6s Gy6mtgyr Osztillya - 4
I(orm6nyhivatal
A Vas Megyei
h6napos hat6rtd6 megjelol6s6vel - a szem6lyi 6s t6tgyi felt6telekben, valamint a dokument6ci6
yezet|slt. Jelent6sem
vezetes6ben felt1rt hiiryorr6gok p6t76s6.ra sz6lttotta fel az tnt6.zm6ny
elk6sziiltekor ahatdridS m6g nem telt le, a hi6nyoss6gok orwosl6sa folyamatbart.v^rt.
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Figyelemmel afentiekre megillapitom, hog annak tdn1e, hogy a korldtoiti intdykeddnk s4abdfiiata nem

felel megmaraddktalaruul a jogsqabdfii rendelkeTdseknek, a ti)rvinles kdpuiseld, aalamint aiellitottjogi kdpuiself
drtesitdsi idy'dnek nem jogsiabdfisT,enil megt'ogalmalisa

a

jogillani:dg eludb6/fakadd jogbiT\onsdg kiiaetelndnlduel

ds a7 elldtottak egl,rcnlt embei mdltdsdghoi uali jogiual iissiefiigisben ui:sryixdg felmeriildsdnek

uesTil1dt

bordoqlz magiban.

Int6zked6seim

A

jelent6semben feltirt alapvet6 iogokkal osszefiigg6 vissz6ssigok orvosl6sa, valamint iov6beli
megel6z6se 6rdek6ben az A)bt.32. S (1) bekezd6sei 6rtelm6ben felk6tem a Vas Megyei S4akoitott
Otthon uerytdjdt ds feruntarttijdt, hogy a vizsgllat megilllapitisainak 6s a ielent6semben foglaltak
figyelembev6tel6vel
o gondoskodion arr6l, hogy m int6zm1ny - krilonos tekintettel a szem6lyi 6s t6rgyi
felt6telek biztositisdra - maradlktalanul megfeleljen a iogszabdlyi el6ir6soknak,
o halad6ktalanul gondoskodjon a kotl6toz6 tntlzked6sek alkalmaz6sdr6l sz6l6 szab6lyzat
6tdolgoz6silt51, valamint ar6l, hogy az ell6totti jogok - kiilonos figyelemmel a
korliltozo int6zked6sek alkaknaz6.sa eset6n csorbitadanul 6rv6nyestiljenek az
int6zm6nyben.

Budapest,2017.
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